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Kalayın en zehirli bileşiği tribütil kalay (TBT) dır. Bu nedenle çevre 
örneklerinde ve yiyeceklerde diğer kalay bileşikleri yanında TBT tayini çok önemli 
olup, moleküler yayım oyuk spektroskopisinin (MECA) bu tayin için geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.

Örnek ve standart çözeltilerdeki kalay bileşikleri sodyum borohidrür ile 
hidrürlerine dönüştürüldükten sonra diklorometan ile ekstrakte edilir. Organik faza 
geçen hidrürler gaz kromatografi olarak ayrıldıktan sonra MECA oyuğuna gönderilir. 
Oyuk içinde oluşan SnH (kırmızı) veya SnO (mavi) moleküler yayımların şiddeti 
spektrofotometrik olarak Ölçülür. Gaz kromatografik ayırmada %1,5 oranında Silİcone 
OV-lOl ile kaplanmış Chromosorb GHP (100-120 mesh) ile doldurulmuş cam kolon 
(2 mm iç çap x 183 cm boy) kullanılmıştır. Kolondan çıkan maddeler doğrudan 
MECA oyuğuna gönderilmiştir.

MECA yönteminde 4 mm çap ve 10 mm derinlikteki çelik bir oyuğa hidrojen, 
oksijen ve azot (taşıyıcı) gazlan teğet olarak gönderilerek girdap şeklinde bir alev 
elde edilmiştir. Bu aleve ulaşan kalay bileşiklerinin yayım şiddetleri ölçülmüştür.

Kullanılan oyukta kalay bileşikleri SnH ve SnO yayımlarım vermektedir. Ancak 
kullanılan dedektörün kırmızı bölgedeki duyarlığı düşük olduğu için daha şiddetli 
olan SnH yayımından yararlanılamamıştır. Organik kalay hidrürlerinin belirtilen 
kolonda ayrılabileceği görülmüştür.

En iyi çalışma koşullan belirlenmiştir. En şiddetli yayımın elde edildiği 
koşullarda hidrojen, oksijen ve azot gaz hızları çok düşük (10 0  ml/dak. dan az) 
olup, alev kararlılığ ı analitik  bir çalışm aya uygundur. 0.15 fig TBT 
belirtilebilmektedir ve ayar grafiği 0.15-3.0 \ig TBT aralığında doğrusaldır. Bağıl 
standart sapma 1.8 fig TBT tayini için %3,1 (7 deney) ve 3 jig TBT tayini için 
%1.8 (7 deney) olarak bulunmuştur.

Kullanılan yöntemin şu andaki duyarlığı kirlenmiş bir çevrede TBT tayinine 
uygundur. Ancak mevcut sistemde duyarlığın ve tekrarlanabilirliğin artınlması için 
çalışmalar devam etmektedir. SnH yayımının Ölçülebileceği foto metrik dedektörler 
bulunabildiği takdirde yeterli duyarlığa kolaylıkla ulaşılabilir.


