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Son yıllarda çevre örneklerindeki elementlerin spesiasyonuna olan ilgi 
artmıştır. Bu ilginin nedeni: Su- toprak- bitki- hayvan- insan zincirinde 
elementin kendisinden çok o elementin kimyasal türünün daha önemli rol 
oynadığının anlaşılmasıdır.

Bir elementin toplam derişiminin tayin edilmiş olması , o elementin 
biyolojik ahnabilirliği veya toksisitesi hakkında yeterli bilgi vermez. Örneğin 
krom(VI) iyonu birçok organizma için toksik özellik gösterdiği halde krorn(IH) 
iyonu zorunlu elementlerden biridir.

Spesiasyon çalışmalarında en çok biyolojik örnekler yer almaktadır. 
Çünkü biyolojik dokulardaki birçok elementlerin formlarının anlaşılabilmesi 
sağlık bilimleri açısından teşhis ve tedavide önem kazanmaktadır. 
Araştırmaya konu olan ikinci önemli alanın içme sularının oluşu yine 
spesiasyonun biyolojik sistemlerdeki önemini vurgulamaktadır. Çünkü suyun 
canlı sistemlerdeki önemi tartışmasızdır.

Spesiasyon çalışmaları, incelenen türün matriksten ayrılması ve uygun 
bir yöntemle ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Burada en sık başvurulan 
ayırma yöntemleri arasında kimyasal ektr aksiyon, iyon değişim 
kromatografisi, gel kromatografisi ve seçimli çözücü ekstraksiyonu yer 
almaktadır. Kimyasal ekstraksiyonlarla sedîment, toprak veya katı atıklara 
bağlı metaller çözeltiye alınabilmektedir. Gel kromatografisi ile ise yüksek 
molekül ağırlıklı moleküllere bağlı metaller ile düşük molekül ağırlıklı veya 
bağsız metaller biribirinden ayrılabilmektedir. Tayin yöntemleri arasında en 
sık başvurulan teknik olarak alev veya grafit finnlı AAS gelmektedir. Bunu 
elektrometrik yöntemler ve diğerleri izlemektedir. Bunlarla organik ve 
inorganik bağlı alüminyum, asit reaktif alüminyum, toplam monomerik 
alüminyum, nonmobile ve labile alüminyum gibi çeşitli türler tayin 
edilebilmektedir.

Alüminyumun doğal sularda bulunan şekli büyük ölçüde pH ve ortamda 
bulunan kompleksleştirici ayıraçlara bağlıdır. Çözünmüş şekilleri arasında en 
önemlileri AP+, Al(OH)2+ ve Al(OH)4" dir. Bunlardan herbiri belli pH 
aralıklarındaki hakim türdür. Örneğin pH < 4 de , pH 5-6 da Al(OH>2+ 
hakimdir. pH 6 dolayında alüminyumun çözünürlüğü minimumdur. pH 7 nin 
üzerinde ise Al(OH)4~ hakimdir. Sülfat, flotür gibi bazı anyonlar alüminyumla 
suîu ortamlarda kuvvetli kompleksler verir.

Bu çalışmada alüminyum, önce standartlarla çalışılarak çeşitli 
kimyasal formları oluşturulmuş ve bunlar biribirinden ayrılmış ve tayin 
edilmiştir. Daha sonra çeşitli gıda maddeleri, su örnekleri ve sedimentlerdeki 
kimyasal formları ve dağılımları icelenmiştir. Bu çalışma sırasında kimyasal 
formların ayrılmasında iyon değişim kromatografisi, jel kromatografisi gibi 
kromatografik tekniklerle çözücü ekstraksiyonu tekniklerinden 
yararlanılmıştır. Tayin için ise atomik absorpsiyon spektrometresi ve iyon 
kromatografisi aletleri kullanılmıştır.


