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Hidrojen Sülfür atmosferdeki önemli kirleticilerden birisidir. Endüstriye! maruziyet için 
maksimum sınır 10 ppm olup bunun üstündeki her derişim sağlık için zararlıdır. 80U 
ppm’in üstündeki değerler ise ölüme neden olmaktadır. Özellikle bazı endüstriyel 
ortamlarda bu gazın derişiminin sürekli olarak izlenmesi gereklidir. Bu amaçla daha çok 
Cd(OH )2 yıkama çözeltisi içinde zenginleştirme gibi yaş yöntemler ve uygulanması daha 
zor olan gaz kromatografisj veya infrared spektrometrisi gibi yöntemler de 
kullanılmaktadır.

Bu çalışmada daha önceki Ön araştırmalarda [1,2] önerilen yöntem İncelenmekte ve 
gelişmeler bildirilmektedir. Değişik derişimîerdeki H 2S gazt CdCl2 çözeltisi ile işleme 
sokulmuş kromatografi kağıdı üzerinden geçirildi ve kağıt yüzeyinde 200-400 nm 
aralığında uyarıldığında 610 nm dolaylarında görülen lüminesans emisyon sinyali 
izlenerek ölçüldü. Çalışmanın ilk bölümünde yüzeyde oluşan iüminesant yapının 
aydınlatılması için çalışmalar yapıldı. İkinci bölümde ise lüminesans sinyalinin 
özellikleri incelendi, ölçüm parametreleri optimize edildi. Ayrıca, CH 3SH, COS, dimetıl 
disülfür, dimetil sülfür, etii merkaptan, N 0 2 ve SO^’nin H2S sinyali üzerindeki girişim 
etkileri incelendi. Çalışmanın sonunda analiz için fiber optikli bir sistem  
amaçlandığından bir ara aşama olarak cam ve silika jel gibi yüzeyler denendi; özellikle 
İkincisinden ve sonra da fiber optik ile ön çalışmalarda kimyasal olarak aşındırılmış 
optik kablo ucuyla yapılan deneylerden olumlu sonuçlar alındı. Bu çalışmalarda daha 
sonra yine grubumuzda geliştirilen luminometrenin kullanılması amaçlanmaktadır [3j. Şu 
anda kağıtlı sistem ile bir saat süren örneklemede atmosferde 20 ppb kadar H->S 
rahatlıkla gözlenebilmektedir.
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