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İYON DEĞİŞİMİ 

PRENSİPLER 

Eğer sonra yüksek konsantrasyonda H+ iyonlarını içeren bir çözelti kolondan aşağıya doğru geçirilirse, 

K+ ilk olarak değişir, ikinci olarak Ca+2 ve son olarak Fe+3 sırasına göre kolondan çıkar. Bu iyon değişim 

kromotografisi olarak bilinir. Bu teknikte asit varlığında katyonların tayini zordur, bu yüzden bu teknik 

nadiren kullanılır. Oysa ikinci bir kolon (OH- formunda anyon değiştirici) ilk kolonun altına 

yerleştirilirse, H+ nötralize olur ve diğer katyonlar elektro kimyasal olarak tayin edilebilir. Buna iyon 

kromatografisi denir.  

Katyon değiştirici reçinenin zincirleri ve anyon değiştirici reçinenin zincirleri geçirgen polimer 

taneciklerinden elde edilmişse bunların her biri diğerine karşıt yüklerini sıralayacak yapıda olma 

eğilimindedir. Tanecikler boyunca iyonlar veya polar bileşikler karışımının geçirilmesi sırasında bu 

türler alı konulacaktır. Bu iyonların alı konulmasında her hangi bir değişim işlemine gerek kalmadan 

noniyonik bileşiklerden iyonik bileşikleri ayırmanın mükemmel yoludur. Noniyonik bileşikler iyon 

değiştirici reçine tanecikleri arasından iyonik bileşiklerden daha kolay geçer, çünkü burada sadece 

yüzey etkileşimleri olur. Bundan dolayı örneğin ve suyun tekrarlanarak kolona eklenmesi iyon 

değişimine neden olur.   

Beklide iyon değiştirici reçinenin en iyi kullanım şekli ligant değişimi olarak bilinen yolla noniyonik 

bileşiklerin ayrılmasıdır. Bir örnek olarak ; -COOH formundaki bir reçine Ni(H2O)6
+2 ile değiştirilir. Ni+2, 
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-COO- ile oktahedral olarak koordine olur. Ligantlar olarak 4H2O molekülü 

ayrılır. Bunlar daha sonra NH3, H2NCH2CH2NH2 gibi diğer ligantlar ile 

değiştirilir.  

Prensipler  

İyon değişimi bir bileşikteki iyonun bir tipi farklı bir tip katyon için katyon, 

anyon için anyon ile değiştirilmesi prosesidir. Mesela kalsiyum, demir ve 

magnezyum iyonları, sodyum iyonları ile değiştirilme yapılarak sudan 

giderilebilir. Bir çok ev suyu yumuşatıcısında olduğu gibi bir piston veya 

conta içinde yapılabilmektedir. 

İyon değiştirme kromatografisi bir iyon değiştirme prosesidir. burada 
istenen iyonlar ard arda sıralar halinde değiştirilir ve kolon 
kromatografisindeki kolondan bileşiklerin elüe edilmesi gibi kolondan 
elüe edilir. şekil 23-1 temel prosedürü göstermektedir. iyon 
kromatografisi iyon değiştirme kromatografisine benzer fakat elüasyon 
ajanındaki alınan iyonlar için bir karşılama, mesela duyarlı bir elektro 
kimyasal dedektör içermesi mümkündür. iyon değişimi ayırma işleminde 
kullanılan ekipman kolon kromatografisinde kullanılana benzerdir ve 
çoğu ayırmalar için özdeştir. şekil 23-2 su kabını ve kolonun kurumasını 
önleyen aparatın çizimidir. bu çok özel bir aparattır. çoğu zaman kırılmış 
bir büret kullanılır. rutgerrs Üniversitesinden Profesör W.Reinman 'in 
belki bunun ilk yayınllandığı belgede bizim şimdi iyon değişimi olarak 
bildiğimiz işlemi İncilde Marah'ta Moses'in sayfalarında suyun acılığını 
gidermek için suyun uygun bir ağacın içinden geçirildiğini yazmaktadır. 
Açıklama olarak oksitlenmiş selülozun sudaki tuzluluk olarak algılanan 
iyonların değiştirmesidir. Aristotle'nin kayıtlarına göre temiz olmayan 
içme suyunu işlemede kum ve toprak filtreler kullanılmıştır. bir İngiliz 
filozofu olan Sör Roger Bacon 1960'lardaki gözlemlerinde tuzlu suyu, biri 
diğerinin içinde olan ve taşınabilir olarak10 tane toprak kabın içinden 
geçirilirken, suyun tuzluluğunu azalta bilmektedir fakat 20 tane toprak 
kaptan geçirildiğinde su temiz hale gelebilmektedir. ilk sistematik 
çalışmalar Thomson H.S.M., (J.R. Agr. Soc. Engl., 11, 313, 1850) ve Way 
J.T.(J.R. Agr. Soc. Engl. 11,197, 1850; 13, 123, 1852). H.S.M. Thompson, 
bir İngiliz ziraat kimyacısı olarak, neden topraktan (NH4)2SO4) ve KCl'nin 
yıkanarak temizlenemeyeceğini bilmek istiyordu. o gördü ki eğer bu 
illeşikler bir toprak kolonundan geçirilirse, CaSO4 ve CaCl2 filtrelerde 
gözlenebilmektedir. İki yıl sonra, bunu J.T. Way’ye anlattı, Royal Tarım 
Topluluğu için danışman kimyacıdır. Way Baz değişimi ismini verdiği 
prosesin sistematik çalışmasını gerçekleştirdi, çünkü değişim yapan 
elementler bazik karakterde idi.  
Way’in gözlemleri “The ability of soils to absorb manure” de kendi 
makalesinden aşağıda listelenen şekilde özetlenmiştir ve bu gün hala 
geçerlidir. 
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Şekil 23-1 İyon değiştirme 

prosesinin diyagramı. 

 

 

 

Şekil 23-2 İyon değiştirme 

kolonunun bir örneği.  



1. Tompson tarafından toprakta kalsiyum ve amonyağın derişimi doğrulanmıştır. 
2. Topraktaki bileşenlerin değişimi kantitatif miktarda eşit olarak sağlanmıştır. 
3. Bazı bileşikler diğerlerinden daha çabuk değiştirilmişlerdir. 
4. Değişimin artışı konsantrasyon artışı ile artmaktadır ve bir ölü seviyeye ulaşmaktadır.  
5. Değişim oranı için sıcaklık katsayısı tam kimyasal reaksiyonlarınkinden daha düşük olmuştur.  
6. Toprakta bulunana alüminyum silikatlar değişimden sorumludur.  
7. Isıyla işleme toprağı parçalamıştır. 
8. Değişim materyalleri çözülebilir silikatlardan ve olumlardan (şaplar) sentez edilebilir. 
9. Materyalin değişimi tam fiziksel adsopsiyondan farklıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir Alman kimyacısı olan E.Lemberg 1876’da prosesin sitokiyometrisini ve tersinirliğini açıkca 
kurmuştur. Burada oleosit üzerinde (K2OAl2O34SiO4)’üzerinden NaCl geçirildiği zaman onun anolite 
(Na2OAl2O34SiO42H2O) çevirmiştir. 
Ticari amaçlar için iyon değiştiricinin çalışılmasına verilen önem ilk olarak bir Alman tasarımsal 
kimyacısı olan F.Harm ile 1896’da şeker pancarı suyundan Na+ ve K+’nın giderilmesi için kullanılmıştır. 
İlk sentetik iyon değiştirici bileşikler zeolit ismi verilen alüminyum silikatlardır ve 1903’te ticari olarak 
buluna bilmekteydi. İyon değiştiricilerin ilk ticari olarak başarılı şekilde kullanılmaları suyun 
yumuşatılması için doğal zeoliti kullanan R.Gans’ile 1905’te olmuştur. (Ger. Patent 174, 097,1906) 
                      Na2Al2Si3O10 + CaCO3 = Ca2Al2Si3O10 + Na2CO3  
Şekil 23-3 doğal in organik iyon değiştirici bileşik sodalitin kısmi diyagramını göstermektedir. 
İnorganik tip iyon değiştiriciler düşük kapasiteye sahiptirler ve sıcaklık ve pH’ya yüksek derecede 
duyarlıdır. 1935’de İngiliz su kimyacısı Basil A.Adam, bir organik kimyacı olan Eric Leighton Holmes ‘e 
bir organik tipte iyon değiştiricinin yapılması fikrini önermiştir. Onlar polihidrik fenoller veya fenol 
sülfürik asit ile form aldehitler (J.Soc. Com. Ind. Land. 54 T. 1935) üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu 
bileşikler kapasite ve kararlılığı artırmışlardır. Sonraki iki önemli gelişme D’Alelio ve Mark General 
Elektrik Co.’nun ilk stren-divinil benzen polimerlerini hazırlamışlardır.(U.S.Patents,2,340,110 ve 
2,340,111). 
Bunlar farklı porozitede materyallerin hazırlanmasına izin vermektedir ve farklı tipte anyon ve katyon 
değiştirici gurupların eklenmesine izin veren bel kemiği yapısını sağlamaktadırlar. 
1946’da Michigan Üniversite’sinde (J.Polimer Sci.1.127.) W.P. Hasenstein ve Herman Mark’ın 
çalışmalarına kadar polimerler büyük kırılganlık göstermekteydi ve küçük parçacıkların elde 
edilmesinde kırılmış veya öğütülmüş halde ve büyük yüzey alanına sahip halde idiler. Onlar reçinenin 
küçük çaplı tanecikler halinde elde edilmesini polimerizasyon prosesi sırasında polivinil alkol gibi 
dispersiyon ajanının ortama eklendiğinde olduğunu görmüşlerdir. (şekil 23-4) Sonuçta beyaz taneler 
küçük incilere benzerdirler ve proses inci polimerizasyonu olarak bilinir.  
 

 

Şekil 23-3 Karbazitte bulunan  
sodalitin alümina  
silikat yapısının kesiti.  

 

Şekil 23-4 Kayton değiştirici reçine 
tanecikleri. 



Bu gösterilen proses kuvvetli asit katyon değiştirici reçine yapımı için bazik prosesi göstermektedir. 
12:1 monomere su genel orandır. 250ml monomer başına katalizör %1~100ml, %1 dispersant 
kullanılmıştır. 2L karışım 80oC’ta 5 saat için 740rpm’de karıştırılmıştır.  

 
 
Tablo 23 aktiviteleri düzeninde ayarlanmış bazik polimer iskelete eklene bilecek fonksiyonel 
gurupların birkaç tipini göstermektedir.  

Tablo 23-1 Değiştirici fonksiyonel guruplar 

 Katyon 
değiştiriciler 

Anyon değiştiriciler 

Kuvvetli  -SO3
- H+ -N+(CH3)3 Cl- 

 -COO- H+  -N+(CH3)2 CH2OH Cl- 

 -CH2SO3
- H+ -NR2H Cl- 

 -O- H+ -NRH2 Cl- 

Zayıf  -HPO2
- H+  -N+H3 Cl- 

 

Gösterim bilgisi 

Ticari iyon değiştirici reçinenin şişesinin üzerinde genel olarak şu bilgiler yer alır; 



Kuvvetli asidik, sülfonik asit Na+, 20-50 mesh, ortalama porozitede veya 8x, 4,4 meq/g min dry(kuru); 
bunların manası nedir?  
Bu sülfonik asit formunda katyon değiştirici bir reçinedir. Reçinede bulunan katyon sodyumdur. 
Kalburla eleme yapıldığında 20 mesh civarındakiler geçecek fakat 50 mesh büyüklüğünden fazla 
olanlar geçemeyeceklerdir. 8x çapraz bağlanma derecesini göstermektedir. Bunun manası %8 divinil 
benzen başlangıç karışımına eklenmiştir. Bubu çapraz bağlanma değeri bu yüzden %8’dir. Bu 
reçinenin ortalama porozitesini sağlar. Kuru reçinenin bir gıramı en az 4.4 meq değiştirme 
kapasitesine sahiptir. 
Tablo 23-2 çapraz bağlanma, porozite ve nem tutma kapasiteleri ile ilgilidir. 

Tablo 23-2 Yaklaşık değerler içinde çapraz bağlanma, porozite ve nem tutma kapasiteleri 

Çapraz bağlanma  Porozite  Nem tutma kapasitesi % 

2X Yüksek  85-95 

4X Ara yükseklikte 58-65 

8X Orta  44-48 

12X Ara düşük 40-44 

16X Düşük  37-41 

 

İYON DEĞİŞİMİ AFFİNİTESİ İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 

1. Yüksek konsantrasyonlarda, normal sıcaklarda iyon değişimi değiştirilen iyonun valensinin 
artmasıyla artar.  
                                          Na+<Ca+2<Al+3<Th+4 

2. Düşük konsantrasyonlarda normal sıcaklıklarda sabit valensde tutunmanın değişme eğilimi 
değişen iyonun atom numarasının artması ile artar. 
       Li+’<Na+<K+=NH4

+<Rb+<Cs+<Ag+<Be+2<Mn+2<Mg+2=Zn+2<Cu+2=Ni+2<Co+2<Ca+2<Sr+2<Ba+2 
3. Yüksek konsantrasyonlarda farklı valensledeki iyonların değişme potansiyelindeki ferklılık 

(Na+, Ca+2) küçüktür veya bazı durumlarda tersidir. Bu reçinenin nasıl rejenere edileceği ile 
ilgilidir. 

4. Yüksek sıcaklıklarda, susuz ortamda veya yüksek konsantrasyonlarda benzer yüklerdeki 
iyonların değiştirme potansiyeli yeterince benzer ve tersinir durumlarda meydana gelir. 

5. Farklı iyonların benzer değişim potansiyelleri onların aktivite katsayılarından öngörülebilir; 
yüksek aktivite katsayısı yüksek değişim demektir. 

6. H+ ve OH- iyonlarının değişme potansiyelleri fonksiyonel gurubun doğası ile ve hidrojen ve 
hidroksil iyonları foksiyonel gurupları arasında oluşan asitlik veya bazilklik kuvvetine göre 
değişir. Kuvvetli asit veya baz düşük değişim potansiyeli gösterir.  

7. Zayıf baz değiştiriciler için değiştirme düzeni şu şekildedir 
                         OH->SO4

= >CrO4
=>sitrat>tartarat>NO3

->AsO4
=>PO4

=>MoO4>asetat>I->Br->Cl->F- 
8. Kuvvetli bazlar için OH- iyonu için genel olarak benzer şeyler beklenir.  

Olof Samuelson (Z. Anal. Chem. 116, 328,1936) kimyasal analiz için bir 
teknik olarak iyon değiştiricilerle sistematik çalışmaları ilk yapan kişidir. 
 

İYON DEĞİŞİMİNİN KİNETİĞİ 

İyon değişiminin dış yüzeyi çok küçük olduğu için ve yüksek kapasite (2-
10meq/g) tercih edildiği için taneciklerin içinde gerçekleştiğine 
inanılmaktadır. İyon değişim prosesi değişimin hızını kontrol eden 
adımların belirlediği bir olayda mümkün olabilecek olan beş adıma 
bölünmüştür.  
Adım 1 ve 5 eğer çözelti sallanıyorsa, kolon içinde çözeltinin hareket 
etmesi durumunda, hızın belirlenmesini etkilemez.  
Adım 3 gerçek değişimin aniden olduğuna inanılır ve bu yüzden bir sınırlayıcı 

Şekil 23-5 iyon değiştirme 
kinetiğindeki adımlar. 



faktör değildir.  
Adım 4 değişim bölgesine tanecik içindeki göçtür. Çözeltinin konsantrasyonu ve çapraz bağlanmanın 
derecesine bağlıdır. Eğer çözelti konsantrasyonu 0,1M’dan daha büyükse değişimin hızını bu adım 
kontrol eder. 
Adım 2 dış çözeltiden tanecik matriksine geçiştir. Eğer çözelti konsantrasyonu 0,001M’dan düşükse 
hızı kontrol eden basamağın bu basamak olduğuna inanılır. Çözelti konsantrasyonu 0.001M ve 0,1M 
arasında konsantrasyona sahipse adım 2 ve 4’ün kombinasyonun hızı kontrol ettiğine inanılır.  
 

DONNAN MEMBRAN TEORİSİ 

Donan membran teorisi yarı geçirgen bir membrandan iyonların geçişinin düzensiz difüzyonla 
açıklanmasında 1911’de geliştirildi ve organik tipte reçineler için değişim mekanizmasının kabul 
edilebilir bir açıklaması olarak kabul gördü. Çözelti-tanecik ara yüzeyi Donan teorisinde membrana 
benzer olarak kabul edilmiştir. İlerletici kuvvet olarak, termodinamiğin ikinci kanunu hatırlarsanız, bir 
sistem maksimum düzensizliğin olduğu yönde ilerler veya yüksek konsantrasyondaki iyonlar düşük 
konsantrasyonlu bölgeye göç ederler. Aşağıdaki materyaller “Ayırma İçin Fizikokimyasal Metotlar 
E.W. Berg., McGraw-Hill,New York, NY. 1963’den özetlenmiştir.  
NaCl ve NaR çözeltileri sodyum ve klor iyonlarını geçirebilen ama diğer sodyum tuzlarının R- 
anyonlarını geçiremeyen membran tarafından ayrılırsa değişim denkleminin çıkarılması mümkün 
olabilir. Denge sağlandığı zaman bir miktar sodyum ve klor membran içinden difüze olur ve 
membranın her iki tarafındaki maddelerin kimyasal potansiyellerinin eşit olması gerekir. 

µNaCl1=µNaCl2 
burada 1 ve 2 iki ayrı çözeltiyi göstermektedir. Elektrolitin kimyasal potansiyeli iyonların kimyasal 
potansiyelinin toplamı olarak alına bileceğinden 

µNa+ + RTlnαNa+
1 + RTlnαCl-1 = µoNa+ + RTlnαNa+

2 + RTlnαCl-2 
ve  

αNa+
1αCl-1 = αNa+

2αCl-2 

 
burada  α gösterilen iyonun aktivitesini simgelemektedir. Eğer çözeltiyi seyreltik kabul edersek 
konsantrasyonlar aktivitelerle yer değiştire bilir. 

[Na+]1 [Cl-]1 =[Cl-]2=[Na+]2 [Cl-]2 = {[Cl-]2 + [R-]2}[Cl-]2 
Elektro nötralite şartları sağlanmaktadır. 

[Cl-]1
2=[Cl-]2

2 + [Cl-]2 + [R-]2 

[Cl-]1>[Cl-]2 dengede. 
Dolaylı anlatılan şey şudur ki difüze edilebilir elektrolitin konsantrasyonu difüze edilemeyen iyonun 
serbest çözeltideki konsantrasyonundan daha yüksektir. Eğer ikinci difüze edilebilen H+ ktyonu 
çözeltiye eklenirse; 

[Na+]1 [Cl-]1=[Na+]2 [Cl-]2  ve  [H
+]1 [Cl-]1= [H+]2 [Cl-]2 

İki eşitlik bir birine bölünürse sonuç  
[Na+]1/[H+]1 =[Na+]2/[H+]2 

Bu eşitlik doğrultusunda bir iyonun değişimi; membranın her iki tarafında da iyon derişimi oranları 
eşit oluncaya kadar sürer. Dikkat; bu konsantrasyonların eşit olacağı anlamına gelmez, fakat bunların 
oranları eşittir. Eğer membranın bir tarafında Na/H oranı 10:1 ise diğer tarafında da oran 10:1 dir, 
oysa bir taraftaki konsantrasyon diğer yandakinden kat kat fazla olabilir.  

KOMPLEKS VE ŞELAT REÇİNELERİ 

İyon değiştirici reçinelerin seçiciliğini artırma çabaları içinde;farklı kompleks ve şelat ajanları reçine 
yapısına eklene bilir. Çoğu iyon seçimli elektrot bu tip reçineleri kullanır eğer çapraz bağlanma < %1,0 
ise reçine çoğunlukla sıvıdır. Aşağıda bazı örnekler bulunmaktadır. Soldaki reçine potasyum iyonları 
için seçicidir. Ortadaki reçine 8-hiroksikinolin birkaç iyon için kullanılır seçicilik elüasyon fazının pH 
‘sına bağımlıdır sağdaki reçine Kansas State Üniversitesi’de Profesör J.L. Lambert tarafından 
tarafından geliştirilmiştir, suyun temizlenmesinde kullanılmaktadır. Şimdiye kadar yapılan testlerde 



her türlü virüsü ve graham – ve graham + bakterilerini öldürdüğü bulunmuştur. Sizin tüm yapacağınız 
kabın üzeriden suyu boşaltmak ve suyun reçineden geçmesini sağlamak,suyun tamamının alta 
geçmesidir., benzer şekilde bakıldığında (geçirmeden önce ve sonra) ve test edildiğinde tüm 
bakteriler ölmüş olacaktır. Bu belediye su sistemleri için sakıncalıdır çünkü klorlamada olduğu gibi 
artık etkisine sahip değildir.  

 

TEKNİK 

Uzun zaman kullanılan reçine kümeleri atılmaz. Bunlar çoğu zaman rejenere edilebilir. Bunlar nemli 
tutulurken derin kapta saklanır ve biriktirme yeterince sağlandığında yatak değiştirme işlemi ile 
reçine istenen formda rejenere edilir.  
 
Reçine kolona doldurmadan önce şişirilir. Kuru tanecikler özellikle 2x ve 4x reçineler suya 
konulduklarında şişerler. Yüksek çapraz bağlanma, düşük ıslanmaya neden olacaktır. Bir kaç dakika 
için bunların suda ıslanması veya hacim artışları duruncaya kadar suda bekletilir. Bu işlem hapsolmuş 
havanın bir kısmını giderir ve kaliteli bir kolon dolumunu sağlar.  
 
İyi bir iyon değişim kromatogtafisi ayırması için küçük çaptaki tanecikler kullanılır. Küçük tanecikler 
hızlı değişimleri gerçekleştirebilir ve tanecikler arasında küçük karışım odaları oluşabilir. Bu difüzyon 
için düşük zaman sonucunu doğurur. Küçük tanecikler ve benzer büyüklükteki tanecikler adım 4’te 
(şekil 23-5) hızlı ve tek bir formda tutulurlar, sonuçta düşük 
bant genişliğine sahip olurlar. Her hangi bir büyüklükteki 
tanecik iyon guruplarının yığın değişimi için kullanıla bilir 
çünkü ne zaman nede ayırma bir faktördür.  
 
Taze bir reçine şişesi alındığı zaman reçine çok dikkatlice 
temizlenmelidir. Aksi halde tekrarlanabilir sonuçlar 
vermeyecektir. Analitik derecedeki reçineler aşağıda 
anlatıldığı gibi hazırlanır ve kullanılabilir. Reçine soklet 
ekstraktörüne yerleştirilir ve ekstrakt berraklaşana kadar 2-
3N HCl ile ekstrakte edilir. Sonra ekstrakt berraklaşana 
kadar 2-3N NaOH ile ekstrakte edilir ve sonra ekstrakt 
berraklaşana kadar %95 etanolle ekstrakte edilir. Reçine 
nötralleşene ve tuzlardan serbest kalıncaya kadar su ile 
yıkanır. Reçine nem tutar. 

Şekil 23-6 İyon değiştirici ortamındaki poroz 
parçacıklar. 



BİR İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE KOLONUNUN HAZIRLANMASI 

Ayaklı bir büret tutacağına kolon yerleştirilir. Bu kolonu dikey olarak tutar. Alta az miktarda cam 
pamuğu yerleştirilir(eğer filit yoksa). Kolon yarısına kadar suyla doldurulur ve yavaşça reçine 
tanecikleri kolona yerleştirilir. Kolonun üzerine bir su borusu takılır ve yavaşça su akışı altında 
döndürülür. Bu düzenli akış herhangi bir hava kabarcığını giderir. Su durdurulur ve reçinenin 
çökmesine izin verilir(opsiyonel). Küçük bir miktarda cam pamuğu taneciklerin üzerine yerleştirilir. Bu 
her hangi bir karmaşayı engeller ve iyi bir ayırmaya önem veriyorsa kullanılır. Taneciklerin üzerinde 
2mm su kalıncaya kadar suyun fazlası kolondan 
boşaltılır. Bunu yaparken akış hızını kontrol edin ve 
gözlenen akış hızı için musluğun pozisyonua dikkat edin.  

POROZLU PARÇACIKLAR VE MEMBRANLAR 

Değişim hızını artırmada ve taneciklerin içinde 
seyahatini optimize etmede iki yaklaşım başarılı 
olmuştur. Biri şekil 23-6’da görüldüğü gibi poroz 
parçacıklar (30µ) yapmak veya (şekil 23-7) bir 
memebran kullanmaktır. Şekil 23-8 FASTCHROM 
biriminin diyagramını göstermektedir. Dikkat edin her 
iki taraftada seyahat etmesi gereken iyonların arası 
düzgün reçine tenecikleriyle karşılaştırıldığında büyük 
derecede azaltılmıştır.  
Ayırma modülü iki paket ucu arasındaki silindirdir. Şekil 
23-9 75’den 12.000’e kadar baz çiftini 22 bölüm 
aralığında 1kb DNA açılımının bir foksiyonun 
sonucunu göstermektedir. 2,5cm çapında x2,5cm 
silindir uzunluğunda 25mM fosfat pH 7 tamponunda 
ve klor seviyesi %40’tan 70’e 0,5MNaCl tamponunda 
hazırlanmıştır.  
Şekil 23-10’da iyonize suyu hazırlamada laboratuar 
büyüklüğündeki iyon değiştiriciyi göstermektedir. Bu 
alet 2,0L/dak. 10ppb toplam organik muhtevattan 
daha az organik karbon içeren 18,3megohm-cm su 
üretebilmektedir. Damlamayla beslenen su için üç 
modüllü sistem kullanılır ve yüksek kalitede damlama 
suyu için dört modüllü sistem kullanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23-7 İyon değiştirici ortamındaki mikro poroz 
membran. 

Şekil 23-8 FASTCHROM standart modül ve 
sonlandırıcı kısım. 

Şekil 23-9 FASTCHROM PEI 1kb aralığında ayırma 
kromatografisi. 

Şekil 23-10 Deiyonizör iyon değiştirici reçine.  



 

İYON KROMATOGRAFİSİ 

PRENSİPLER 

On yıllardır iyon değişim kromatografisi olarak bilinmesine karşın geniş olarak kullanılmıştır. İki 
nedenden dolayı yavaştır, basittir duyarlıdır ve yaygınca uygulanabilecek dedektörün mümkün 
olmamasındandır. Ne kırılma indeksi nede elektriksel iletkenlik dedektörleri başarılı şekilde duyarlılığa 
sahip olmamıştır. Çünkü geniş zemin sinyallerine sahiptirler. 1971’de Dow Chemical Co.’da Small H. 
Stewens T.S. ve Bauman W.C. ikinci bastırma kolonunu ekleyerek elektriksel iletkenlik dedektörleri ile 
bu zorlukları elemeine etmenin yolunu buldu ve iyon kromatografisi olarak bilinen tekniği geliştirdi. 
İlk alet 1975’te ticari olarak satıldı. (Small H. Stevens, T.S. ve Bauman W.C. Anal. Chem. 47, 1801) 
bundan sonra bir kolon içine iki kolonun berleştirilmesinin bir yolu bulundu ve bu kolon materyali 
yerine ince membranlar kullanıldı. Sonraları bastırıcının elelktro rejenerasyonu geliştirildi. Buna ek 
olarak bazı iyonlar için uv/vıs ,floresans ve puls-ampero metrik dedektörlerin kullanımının yolları 
bulundu. Bu teknik 7’den daha düşük pK’lara sahip bileşiklerde tüm anyonları ve 8’den daha büyük 
pK’lara sahip bileşiklerden tüm katyonların ayrılması ve tayini zorunluluğunda duyarlıdır. Bu teknik 
Fe+3’ten Fe+2’ye NO3

-‘den NO2
-‘yi ayırmada kullanıla bilir. Genelde kolon verimliliği 25000palet/m ve 

ppb bölgesindeki tayin sınırlarındadır. Bu teknik katyonları ayırmada kullanılmasına karşın, doğal ve 
ticari ürünlerde anyon karışımlarının tayininde sahip olduğuz en iyi yol şeklinde geliştirilmiştir.  
Şekil24-1; kırmızı şarapta anyonik bileşenlerin tayinini bir örneğini göstermektedir. Karboksilli asit 
bileşenler rengi ve tadı etkiler. 
İyon kramotagrafisi yüksek performanslı iyon değişimi olarak düşünüle bilir. Yüksek performanslı sıvı 
kromatografisi (HPLC) sistemi ile bir iyon değiştirici kolona hız sağlamak, zemin hatlarını gidermede 
bastırma kolnu ve iletkenlik dedektörü eklenmesi orijinal olarak bulunan şeydir. Elüasyon ajanını 
önceden özellikle seçilmesi ile bazen bastırma kolonu elemine edilir. Buna tek kolon iyon 
kromatografisi denir.(SCIC). Daha genel bir teknik yukarıda bahsedilen işlemlerin hepsini yapmada 
elektro rejenere edile bilen membranların kullanımıdır. Tayin metotları temelinde (kırılma indeksi, 
spektrofotometri, floresans ve elektrokimyasal) tayinde elektriksel iletkenlik metodu tercih edilir, 
çünkü iletkenlik iyonik yürlerin evrensel bir özelliğidir ve çözeltinin düşük konsantrasyonlarında 
konsantrasyon ile doğrusallık gösterir. Öncelikli olarak zorluk elüasyon çözücülerinde H+ ve OH- 
iyonlarının bulunmasıdır. Bunlar ölçümü yapılacak iyonların iletkenliğini saf dışı etmektedir. H. Small, 
T.Stevens ve W. Bauman ikinci bir iyon değiştirme kolonunu sisteme ekleyerek bu problemi elemine 
etmiştir. Ayırma kolonu sonrasında bu kolon elüasyon çözeltisinde iyonları giderir. Sadece ilgilenilen 
iyonlar, zorunlu olan deiyonize suyun zemin değerleri varlığında bulunur. Şekil 24-2 ticari aletleri 
göstermektedir. Bastırılan sistemler için moleküler seviyede aparatların nasıl fonksiyonları olduğunun 

şekli24-3’de görebilirsiniz.  

BASTIRILMIŞ SİSTEMLER 

Şekil 24-3 buna aittir. Bir örnek olarak iyon 
kromatografisinin bazı foksiyonlarını elüent olarak 
HCl’nin kullanıldığı LiCl, NaCl, KCl ile analiz işlemini 
göstermektedir. Örnek kuvvetli asit (H+ formu) 
katyon değiştirici reçineye eklenmiştir. Li+, Na+ ve 
K+ iyonları H+ ile yer değiştirmiştir. Örnekten gelen 
Cl- anyonları H+ iyonlarının değişimi için karşıt 
iyon olarak bulunur. HCl elüenti eklendiği zaman 
normal iyon değişimi prosesinde Li+, Na+ ve K+ ile 
değişecektir ve kolonun altından elüe olan 
iyonların sırası önceden anlatıldığı gibi ilk Li+, 

sonra Na+ ve sonra K+ şeklinde olacaktır. H+’nın 
ekivalent miktarı akıp gider ve HCl’den Cl- kolondan 

Şekil 24-1 Kırmızı şarabın anyonik bileşenleri,  1 α-
hidroksibütürik asit,2 asetik asit, 3 laktik asit, 4 
propiyonik asit, 5 Cl

-
 , 6 galaktronik asit, 7 süksinik 

asit, 8 malik asit, 9 maleik asit, 10 tartarik asit, 11 
SO4

-2
, 12 PO4

-3
, 13 sitrik asit.    



aşağıya doğru hareket eder. Elüent iyonları 
bastırma kolonu ile reaksiyona girdikleri zaman ki 
bu kuvvetli baz anyon değiştirici kolondur, Cl- 
iyonları OH- iyonları ile yer değiştirir. Serbest kalan 
OH- iyonları sonra H+ ile reaksiyona girer ve su 
formunda elüe olur, oluşan su elektrik iletken 
değildir. Yüksek iletkenlikli elüantın tümü 
nötürleştirilir. Örnek iyonları için karşıt iyon olan 
Cl- iyonları ver olan her bir katyon miktarına eşit 
bastırıcı da OH- iyonları ile değişir.  
Dedektör ölçümleri sonucunda her katyonun 
iletkenliği ve OH- iletkenliğinin toplamıdır. Fakat 
yüksek konsantrasyonlar ve H+ iyonu iletkenliği 
yoktur. Anyon analizleri için bir analog şema elüent 
olarak NaOH, ayırma kolonunda anyon değiştirici 
reçine ve bastırma kolonunda H+ formunda 
kuvvetli asidik reçine ile bir sıralama ortaya 
konulmuştur. Buna karşın NaOH organik 
anyonlarla iyi çalışmaz çünkü seçicilik oranı tercih 
edilir değildir. Bu yüzden daha fazla 
nötralleştirilmiş çözeltiler gereklidir ve bastırma 
kolonu karşılaştırmalı olarak daha kısa ömürlüdür.  
Iowa State Üniversitesinde Profesör J.S. Fritz’in 
uygulamaları doğrultusunda “karbonat çok iyi 
elüasyon karakterine 
sahiptir çünkü Valens 
değeri (-2) dir ve bağıl 

olarak düşük 
konsantrasyonlarda 

kullanılabilir. Tamponlanmış çözeltiler karbonat ve hidrojen karbonat 
kullanılarak hazırlanması sonucu oluşan çözelti çok genel olarak kullanılan 
elüenttir. Seçicilikteki değişimler, elüentin pH değerinin değiştirilmesi gibi 
değişikliklerle, karbonatın hidrojen karbonata oranını değiştirerek basitçe 
yapılabilir. Üstelik elüent konsantrasyonu analit iyonlarını elüasyon 
düzenini etkilemeden daha hızlı veya daha yavaş elüasyon gözlenmesini 
değiştire bilir.” 
Fenat iyonu yeterince memnuniyet verici olarak bulunmuştur. Dowex-
2(fanat için 0,14 v.s. OH- için 1,5)’de daha tercih edilebilir bir seçicilik 
katsayısı olmakla kalmaz, bastırıcı olarak asidik reçine onu fenole çevirir. 
Fenol çok az disosiye olabilen çok zayıf bir asittir ve bastırma sonrası 
efflüentin iletkenliğine katkısı çok azdır. Fanatın bir dez avantajı konu 
zehirleyen ve ömrü çok kısa olan oksidasyon ürünleri formunda olmasıdır. 
Tablo 24-1 anyonlar için birkaç elüenti göstermektedir. 

Tablo 24-1 iyon kromatografisi ile anyon analizi için bazı 
elüentler   

Elüent  Elüe edilen iyon Bastırıcı reaksiyon ürünü 

Na2B4O7 B4O7
-2 H3BO3 

NaOH OH- H2O 

NaHCO3 HCO3
- H2CO3 

Na2CO2  CO3
-2 H2CO3 

Fenol  C6H5O
- C6H5OH 

Şekil 24-2 Bir Odyssey yüksek performanslı iyon  
kromatografisi.  

Şekil 23-4 Bir iyon 
kromatografisi sisteminin 
diyagramı 



TEK KOLONLU İYON KROMATOGRAFSİ  

Elüenti kolayca disosiye olmayan bir türden seçersek bastırma kolonunu elemine etmemiz 
mümkündür. pKa =1,3x10-10 veya ftalik asit Ka1=1,3x10-3, Ka2=3,9x10-6gibi bileşikler örnek olabilir. 
Sistemde bu gibi bileşikler kullanıldığında buna tek kolonlu iyon kromatografisi denir(SCIC). Tablo 24-
2 anyonlar için diğer genel elüentlerin bazılarını listelemiştir.  

TEKNİK  

Birkaç başlangıç piki çok fazla örnek manasına gelir. Başlangıçta dalış yapan pik (negatif pik) 
genellikle su yüzündendir. Eser analizi yapıldığı zaman mümkün olduğu kadar çok tek kullanımlık 
eldiven kullanılmalıdır.  
Katyonların eser analizi sırasına cam ve plastik yerine önceden yıkanmış polikarbonat kaplar kullanın.  
Örnek ve elüent 0,45µm filitre kağıdından filitrelenmeli ve elüentin gazı giderilmelidir.  

KOLONLAR 

Kolonlar 5’den 25cm’ye uzunlukta ve 3-5mm çapında 10-50µm çapında parçacıklar ile 
doldurulmuştur. Tablo 24-3 tercih edilen beş karakteristik kolonu listelemektedir ve şekil 24-4 
üreticinin verdiği özellikleri kullanarak her biri için elde edilen kromatogramlar gösterilmektedir.  
Katyon; HPLC için hazırlanan iyon değiştirme kolonlarının kurulumu iyon kromatografisi için 
kullanılamaz onların kapasitesi çok geniştir, bu yüzden çok geniş miktarlarda elüent ile bastırma 
kolonun aktif ömründe azalmaya neden olurlar ve ayırmada yavaşça düşme görülür. İyon 
kromatografisindeki ayırma kolonları için özel olarak yapılmış iyon değiştirici kolonlar düz kolonlarla 
karşılaştırıldığında çok düşük kapasiteye sahiptirler. Mesela 0,04meq/g vs. 1-2meq/g. 

SİLİKAT TEMELLİ PARÇACIKLAR 

Silikat temelli parçacıklar zarımsı tiptedirler. Bunlar sert şekilde iyi paketlenmişlerdir ve yüksek 
basınçlara, yüksek akış hızlarına dayanıklıdırlar. Oysa 8’den daha yükse pH’lı elüentlerde çözünme 
eğilimindedir ve F-‘yi absorblar. Bu problem olabilir, çünkü pH 6’nın üzerinde sistem pikinin 
giderilmesi çoğunlukla zorunludur. 
 

Tablo 24-3 seçilmiş düşük kapasiteli anyon değiştirici kolonların tanımlanması ve özellikleri.  

Kolon  Büyüklük 
(mm) 

pH aralığı Kapasite 
(µekivale/g) 

Parçacık 
büyüklüğü(µm) 

Materyalin paketlenme şekli  

Vydac 242 
IC 4.6 

250x4.6 2-6 100 20 Küresel silikat ile bağlı kuarterner 
gurupları 

Interaction 
ION-100 

50x3.2 0-14 100 10 Nötral hidrofilik makro-pozor reçine 
ile kovalent bağlı kuarterner 
amonyum gurupları 

Hamilton 
PRP-X100 

150x4.1 1-13 200 10 Yüksek çapraz bağlı polstiren divinil 
benzen kuarterner amonyum 
guruplarıyla kaplanmış 

Bio-Gel TSX 
Anyon PW 

50x4.6 1-12 30 10 Polimetakrilat jel kuarterner 
amonyum gurupları ile kaplanmış 

Waters IC 
Pak A 

50x4.6 1-12 30 10 Yukarıdakilere benzer 

 

REÇİNE TEMELLİ PARÇACIKLAR 

Reçine temelli parçacıklar çoğunlukla 1-12 gibi geniş pH 
aralığına sahiptirler. Yüksek basınçlarda toplanma 
eğilimindedirler ve bunlar sıcaklığı karşı duyarlıdır. Çevre 
sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda dikkatli 
kullanılmalıdır. 
 

Şekil 24-5 membran ile bastırmanın şeması. 



 

MEMBARANLAR 

Şekil 25-5 ve sonrasında gelen tartışma R.B. Rubin (American Laboratuary Mar. 1990)” “Anyon 
değişimli ayırma işlemi için hareketli faz olarak sodyum hidroksitin kullanıldığı kimyasal bastırmanın 
mekanizmasışekil 24-5’te gösterilmektedir. Analit iyonları kolondan sodyum karşıt iyonları ile elüe 
edilir. Bunlar iki katyon değiştirici membran arasında bastırıcı sisteme girer. Bu membranların diğer 
tarafında karşıt yönde seyreltik sülfürik asit çözeltisi (rejenere edici 
olarak) akıtılır. Membranlar hazırda tutulan negatif sülfonik asit 
guruplarına sahiptirler ve bu yüzden anyonlar dışlanır. Pozitif iyonlar 
membrandan serbestçe geçebilirler. Bu yüzden hareketli fazdan gelen 
sodyum iyonları membrandan rejenere edicinin tarafına geçirilirler 
(akıtılırlar). Rejenere edici taraftan gelen eşit miktardaki hidrojen 
iyonları membranın karşı tarafına geçer ve hareketli faz tarafına girer, 
böylece yüksek iletkenliğe sahip OH- iyonları suya nötralize edilmiş 
olur. Sonuçta zemin iletkenliği sıfıra yaklaşır, bastırma öncesinden 
gözle görülür şekilde düşüktür. Üstelik anyon analitteki karşıt iyonları 
orijinal sodyum karşıt iyonlarından yedi kez büyük iletkenliğe sahip 
olan, hidrojen iyonlarıdır.” 
“ katyon sistemleri için bastırıcı membranlar anyon değiştirici 
polimerlerdir. Bunlar anyonların serbestçe geçişine izin verirler fakat 
katyonları dışlarlar. HCl gibi seyreltik asitler hareketli faz olarak 
kullanılırlar. Bastırıcıda klor karşıt iyonları yüksek iletken OH- iyonları 
ile yer değiştirir, asidik hareketli faz nötralize olur. Tetra bitil 
amonyum hidroksit rejenere edici olarak kullanılır, çünkü bu madde 
anyon değiştirici membranlardan dışlanır”. 
ELEKTRO KİMYASAL REJENEREOLMUŞ İYON BASTIRMASI  
Elektro kimyasal olarak rejenere olmuş iyonların bastırılması, 
elektriksel olarak rejenere olmuş iyon bastırılması, bastırmanın 
sürekli elektro kimyasal rejenerasyonla olmasıdır. Şekil 24-6 
bileşenleri göstermektedir. Alltech 1000 bastırıcı bir 10 port 
vana, iki katı faz elektrokimyasal bastırıcı hücre arasına 
paketlenmiş ya katyon (anyon değiştirici için) yada anyon 
(katyon analizleri için) değiştirici reçine ve sabit akım sağlayıcı 
kaynaktan oluşur. 
Anyon analizleri için şekil 24-7 ve 24-8 tercih edilmiştir. “Hücre 
katyon formunda kuvvetli katyon değiştirici reçine ile düşük 
iletkenlikli aside veya suya hidrojen formundaki katyon 
değiştirici ile hareketli faz sodyum iyonlarının iyon değişimi ile 
değiştirilir. Aynı zamanda düşük iletkenlikli analit iyonları katyon 
değiştirici reçineden gelen hidrojenler ile karşıt katyonların 
değiştirilmesi ile yüksek iletkenlikli asitlere çevrilirler. Zemin 
sinyalleri azaltılırken analit sinyalleri zenginleştirilir, tayin 
önemli derecede iyileştirilir”. 
“Elektro kimyasal rejenerasyon sırasında (şekil 24-8) 
dedektörde hücrelere akım uygulanırken efflüent 
elektroliz olma eğilimindedir. Hücre girişinde (anot) 
hidrojen iyonları ve oksijen gazı oluşurken hücre çıkışında 
(katot) hidroksil iyonları ve hidrojen gazı oluşur. Hidrojen 
iyonları katyon değiştirici reçineden gelen atılmış 
sodyumlara karşı efflient dedektörü ile taşınır. Bunlar 
orijinal hidrojen formuna geri çevrilir”.  

Şekil 24-6 Alltech model 1000 
Elektrokimyasal rejenere edilmiş iyon 
bastırma sistemi. 

Şekil 24-7 Anyon analizi için iyon bastırma. 

Şekil 24-8 Anyon analizi sırasında elektrokimyasal 
rejenerasyon. 



“Katyon analizleri için hücre hidroksit formunda kuvvetli anyon değiştirici reçine ile doldurulur. (şekil 
24-9) bastırma sırasında yüksek iletkenlikli mobil faz anyon değiştirici reçineden gelen hidroksit ile 
hareketli faz klor iyonlarının iyon değişimi ile düşük iletkenlikli suya çevrilmiştir. Aynı zamanda düşük 
iletkenlikli analit katyonları, onun karşıt anyonlarına çevirerek bunların yüksek iletkenlikli 
hidroksitlerine çevirmişlerdir. Zemin sinyalleri azaltılırken analit sinyalleri güçlendirilmiş, tayin önemli 
derecede düzeltilmiştir. 
“Elektrokimyasal rejenerasyon sırasında (şekil 24-10) dedektör efflüenti hücreye akım uygulanırken 
elektroliz olma eğilimindedir. Hücre polaritesi anyon analizi ile karşılaştırıldığında tersine çevrilmiştir. 
Hücre girişinde katot yer almaktadır. Hücre girişinde hidroksil iyonları ve hidrojen gazı oluşmaktadır. 
Hücre çıkışında (anotta) hidrojen iyonları ve oksijen gazı oluşmaktadır. Hidroksit iyonları anyon 
değiştirici reçineden galen atılmış klor iyonlarına karşılık dedektör eflüenti ile taşınırlar, bunlar orijinal 
hidroksit formuna geri çevrilirler.  

 

 

 

 

 

 

DEDEKTÖRLER 

Geleneksel olarak eski iyon değiştirici kromotografiler için dedektörler reaktif indeksi, iletkenlik ve 
izole edilmiş durumlarda uv/vis spektrometridir. Bu günlerde geniş çeşitlilikte dedektör bulmak 
mümkündür. Burada üç tip elektro iletkenlik dedektörü (d.c. iletkenlik, d.c. amperometri, puls 
amperometri); sonradan gelen kolon reaktanları ile direkt uv/vis, oyuk uv/vis ve floresans. 
 

İletkenlik  

İletkenlikte elektrotun yüzeyinde ne yükseltgenme nede indirgenme gerçekleşmez direnç sadece 
ölçülen çözeltideki iyonlar ile değişir. Bastırma kolonunda kullanılan iletkenlik dedektöründe niçin 
problem olduğunu anlamada öncelikli olarak birkaç iyonun ekivalent iletkenliklerinin çalışılmasına 
ihtiyaç vardır. 1N çözeltinin 1,00L’sini 1cm’lik yüzey alanını oluşturacak levhalar arasına 
yerleştirirseniz, levhalar arasındaki iletkenlik ekivalent iletkenliktir. Aynı zamanda bu bir mol iyonun 
iletkenliğidir. Bu yüzden dir ki tablo 24-4’de listelenen değerler olabilecek bazı durumlarda 2 veya 3’e 
bölünürler. Tablo sonsuz seyrelmede birkaç iyon için ekivalent iletkenlikleri listelenmiştir. Bu durum 
için en eski birim mhom, SI birimi simens (S), 10-4 m2mol-1 dir. 
H+ ve OH-‘nin dışarıda tutulduğunda, ekivalent iletkenliğin çok büyük değişmediğine dikkat edin H+ 
iyonlarının varlığında diğer iyonlardan gelen sinyalleri bastırır. Bastırma kolonu ekleme işleminden 
önce bu iletkenlik dedektörü ile probleme neden olmaktadır. Elüasyon ajanın iletkenliği H+ iyonu 
yüzünden yüksek olmuştur ve onun elüe edilen iyonla karşılaştırıldığında çok yüksek 
konsantrasyonlarda olması örnek iyon tayinini zorlaştırır. 
Bu büyük bir gemideki kaptan ve gemiyi tartıp sonra gemiyi tartarak kaptanın ağırlığını bulmak gibidir. 
Bastırma kolonu sadece H+’ları gidermez, aynı zamanda duyarlılığı artan yüksek iletkenlikli OH- iyonu 
ile düşük iletkenlikli konsantrasyonların elde edilmesini sağlamıştır. Bu tip dedektörler inorganik 
kuvvetli asit anyonları, inorganik kuvvetli baz katyonları, sülfatlar, sülfonatlar, yağ asitleri I, II, III, IV 

Şekil 24-9 Katyon analizi sırasında bastırma. 

Şekil 24-10 Katyon analizi sırasında 
elektrokimyasal rejenerasyon. 



aminler, ve karboksilli asitler için kullanılışlıdır.  
 

Tablo 24-4 sınırsız seyreltikde iyon ekivalent iletkenlikleri. 

Katyonlar  S Katyonlar  S Anyonlar S 

H+ 349,7 1/2Ni+2 50,0 OH-
 198,0 

Li+ 38,7 1/2Mg+2 53,1 Cl- 76,3 

Na+ 50,1 1/2Ca+2 59,5 Br- 78,4 

K+ 73,5 1/2Ba+2 63,6 I- 76,8 

NH4
+ 73,4 1/2Co+2 45,0 NO3

-
 71,4 

Ag+ 61,9 1/3Cr+3 67,0 HCO3
- 44,5 

1/2Fe+2 54,0 1/3Fe+ 68,0 1/2SO4
-2 79,0 

 

D. C. Amperometri 

d.c. amperometri metodunda elektrot yüzeyleri arasında indirgenme-yükseltgenme durumlarının 
başarılması için bir voltaj uygulanır. Dikkatlice seçilen voltaj ile seçiciliğin artırıla bilmesi bir avantajdır. 
Bu metot bazı aromatik bileşikler için uv tayininden daha seçici değerlerin elde edilmesinde iki derece 
daha iyi olabilir. Bu kişisel deneyim için daha zor olabilir. Uygulayıcı ekstra daha dikkatli olmalıdır. 
Tercih edilen çalışma elektrodu platinyum siyahı ile kaplanmış platin elektrottur. Referans elektrot 
Ag/AgCl elektrottur. Bu metot sülfit, sülfür, iyodür, fenoller, ketoaminler ve siyanür için özellikle 
iyidir. Şekil-24-11 4000 alet serisi için Dianex dedektörünün bir diyagramıdır, bu ya amperometriktir 
ya da iletkenlik olabilir. 
Gümüş elektrot en iyi anyonlarla çalışır. Bunlar Cl-, Br-, I-, CN-, HS- ve S2O3

-2 gibi gümüş ile çözünmeyen 
bileşikler veren iyonlardır. 
10-13Ksp iyi bir seçicilik verir. Potansiyel aralığı 0,0V‘tan 0,4V’a dır ve pH’ya bağlıdır. pH düşerken 
pozitif olarak değişir. Elektrot yüzeyindeki çözünmeyen gümüş oksit tuzları onun duyarlılığını düşürür, 
fakat bunlar elektrotun kibarca yontulması ile giderilebilir. Referans elektrot Ag/AgCl’dir tablo 24-5 
birkaç elektrot için tipik aralığı göstermektedir.  

 

Puls-Amperometri 

Yine puls amperometride ana 
fenomen yükseltgenme 
indirgenmedir. Puls oluşturan 
amperometri ile genel 
problemlerden biri meydana 
gelir,çoğunlukla reaksiyon ürünleri 
elektrot yüzeyini kaplarlar. Oksit 
tabakası ince bir film halinde oluşur 
ve bu aynı şekilde seçiciliği azaltır. 
Çözelti sadece kısa zaman için bir 
voltaj uygulanmasına maruz kalır ve 
sonra elektrotu temizlemek için 
karşıt yüklü bir başka puls 
uygulanır. Altın ve platin elektrotlar 
kullanılır. Bunlar özellikle karbon 
hidratlar için iyidir. Diğer sistemler 

I, II, III aminler, alkoller, aldehitler, gliseroller, aminoasitler 
merkaptanlar, tioller ve sülfitler için iyidir. Şekil 24-12 puls 
dedektörünü göstermektedir. 

 

Şekil 24-11 Ampero metrik dedektörün 

yandan görünüşü. 



 
 

Tablo 24-5 Ag/AgCl referans elektrotuna karşı asidik ve bazik çözeltilerde potansiyel 
limitleri.   

Çalışma elektrodu Çözelti (0,1N) Negatif limit (volt) Pozitif limit (volt) 

Altın  KOH 
HClO4 

-1.25 
-0.35 

+0.75 
+1.10 

Gümüş  KOH 
HClO4 

-1.2 
-0.55 

+0.10 
+0.40 

Platin  KOH 
HClO4 

-0.90 
-0.20 

+0.65 
+1.24 

Cam karbon KOH 
HClO4 

~-1.50 
~-0.8 

~+0.60 
~+1.30 

Cıva  KOH 
HClO4 

-1.9 
-1.1 

-0.05 
+0.60 

 

UV/VİS 

İyonların çok az bir kısmı uv/vis absorbsiyon spektroskopisi ile direkt olarak tayin edilebilir. Buna 
rağmen eğer kolon öncesi reaksiyon, kromoforlar(renkli ürün veren gruplar) ile şelat katyonlarını 
oluşturuyorsa, veya floresans ajanı eklenmişse yada ninhidrin ile aminoasitlrin birlikte kullanılması 
gibi bileşikler ile diğer bileşiklerin basitçe reaksiyonu oluyorsa sonra, sonra uv/vis spektroskopisi 
kullanılabilir. Buna benzer sisteme basit bir örnek katyonların izlenmesinde lantanitlerin ayrılmasıdır. 
Bir diğer teknik eksilme spektroskopisidir. Bu teknikte bir elüent uvveya görünür ışın absorblayıcısı 
olarak kullanılır, örnek dedektörün içinden geçirildiği zaman azalma yüzünden düşük radyasyon 
absorblanır. 
Mesela 4mM salisilik asit (tris)’in karışımında benzen zinciri 254nm’de ölçülmüştür. Alternatif olarak 
katyonlar için elüent Ce+3 olabilir ve görünür bölgede izlenen sarı renkte düşme görülür.  

 
 

 

 

 

Şekil 24-12 Elektrokimyasal puls amperometrik hücre düzenlemesi.  



Katyonlar; 

Şekil 24-13 14 lantanitin ayrılmasında alfa-hidroksi-izobütirik asitin nasıl kullanılabileceğini 
göstermektedir. 4-(2-pridilazol)rezorsinol(PAR) ile kolon öncesinde türleme 520nm’de fatometrik 
tayine izin verir. 
 

Anyonlar; 

Bastırılamayan uygulamalar için kullanılan anyon değiştirci kolonun bir tipi İnteraction Co.’dan ION-20 
dir. Bu 9µm parçacık büyüklüğüne sahip 100µeq/g değiştirme kapasitesi ile stiren divinil benzen 
polimeri üzerinde kuarterner amonyum grupları bulunur. Şekil 24-14 çoklu anyon değişiminin bir 
örneğini göstermektedir.  

 

                                              

Gradient Elüasyon 

Dereceli elüasyon bazı bastırma tiplerinde kullanılır, diğer yandan zemin iyi bir çalışma aralığı 

vermeden çok fazla değişir. Modern sistemler altı elüentin kontrol edilebildiği bilgisayar kontrollü 

pompalar kullanırlar. Şekil 24-15 sentetik karışım ile yapılabilecek olan bir örnektir.  

 

Şekil 24-15 36 anyonun sentetik karışımının 24 dakikada gradiyent ayrılması. 

Şekil 24-13 Lantanitlerin ayrılması. Şekil 24-14 Bir altın elektrotta puls amperometrik tayin  kullanılarak karbon 

hidratların ayrılması. 



İYON DIŞLAMASI, İYON ALI KONMASI VE LİGANT DEĞİŞİMİ 

İYON ALIKONMASI 

Prensipler 
İyon alı konması katyon ve anyon guruplarının her birinin diğeri ile yay yana yer aldığı bir reçine ile 

sağlanan ve ayrılan iyonların birinin diğeri ile tam anlamıyla yer değiştirmesi yerine onların alı 

konularak ayrıldığı bir ayırma formudur. Bu teknik özellikle geniş büyüklükteki elektrolit 

olmayanlardan elektrolitleri ayırmada kullanılabilir, ilginç olan kısım bir molekülün katyon ve anyon 

pozisyonundakilerin her ikisinin etkilenmesidir. 

İyon değiştirme düzeninde şunların olmasını bekleriz; 

-COOH + Na+ → -COONa   + H+  

-R3NOH + Cl- → -R3NCl   + OH- 

İyon alıkonmasında tuzlar bir değişim olmadan absorplanır. 

-COO- …….+NR3-    +  NaCl  →  -COONaClNR3-  

Tuzsuzlaştırılması istenen bir örneğin sulu bir çözeltisi reçine kolonuna eklenir ve su ile elue edilir ve 

inorganik tuzlar organik bileşiklerden daha fazla alıkonulur.  

-COONaClNR3-  → -COO-……+NR3-   +   NaCl 

Bio-Rad’ın  açıklaması “Suyun akışı hareketli iyonların yıkanması düzenindedir, reaksiyonu sağ 

yönünde ilerletir, tuzlar kolondan aşağıya doğru inerken tamamıyla absorblanırlar ve desorplanırlar, 

böylece alıkonulurlar”. 

“NH4Cl, ZnSO4 ve FeSO4 gibi genel anyonlar ile birleşikler ayrılabilir. Bu genel katyonlar için iyi bir 

çalışmadır ve NaOH’dan NaCl ayrıla bilir. 

Hidrojen iyonu çoğunlukla anyon kısmı tarafından zayıfça tutunur, su ile elüe edilemez. Bu asitin 

hızlıca kantitatif giderilmesi için bu reçineyi kusursuz yapar. Bazı diğer uygulamaları; glikoz tuz 

karışımları, melasdan sukrozu ve proteinlerden (albümin,avalbimin, sitokrom) sodyum dodesilsülfat; 

kan,süt ve şaraptan tuzları, tuzlar ve tamponlardan amino asitler ve kininleri ayırmada kullanılır. 

Şekil 25-1 reçine bileşiminin detaylarını göstermektedir. Bio-Rad AG IIA8 anyon pozisyonunda 

kuarterner amin ve katyon pozisyonunda karboksilli asit vardır. Şekil 25-2 benzer bir reçine ile bu 

tekniği göstermektedir. Bu tip bir reçine 1957’de geliştirilmiştir.  

Bunlar çok az bir çapraz bağlanmaya sahip (~%1), mokroretiküler reçine olarak isimlendirilen reçineyi 

kullanmışlardır. Bunların açılımı çok büyüktür ve bir kafes gibi görev yapabilirler. Bunlar kafesin iç 

tarafında anyon ve katyon reçinelerinin her ikisinin kıvrımlarını polarize etmişlerdir, kıvrımlı kafes 

reçinesi elde edilmiştir. Kafes iyonlardan her birini polimer içinde doğrusal bir iplik şeklinde tutmada 

ve her birini diğerine karşılık gelen kapatıcı çifti karşıt yüklü halde, kafeslenmiş polimerde tutmada 

görev yapar”. 



Yukarıdaki reçine standart Domex 1 reçinesinin akrelik asit içinde polimerizasyonla hazırlanmıştır. 

Aynı reçinede katyon ve anyon değiştirici bölgelerin her ikisi ile her biri diğerinin yük etkisini nötralize 

etmiştir. Bu manada kolondan aşağıya doğru ilerleyen iyonlar değiştirilirken ve alıkonulmuş halde 

dururken sadece zayıfça tutunurlar. Suyun aşırısı çoğunlukla reçineden iyonları çıkarmak için 

zorunludur, ama örnek iyonlarının farklı yüklerinin yüzünden iyi bir ayırma çoğunlukla mümkündür. 

Yukarıdaki tip reçine 6-8 rejenerasyondan sonra kapasitesini kaybeder çünkü kıvrımlar yavaşça 

kafesin dışına doğru sürüklenirler. Geliştirilmiş bir versiyon kafes içinde her birinin diğerine çapraz 

bağlanması sistemin dışında net olarak yapılmaktadır. Sonuç net bir kafes reçinedir. Bazik reçine için 

çapraz bağlı yapılar %2-33 divinilbenzen, %2-100 sorbik asit ve %2-100 mukolinik asittir. Asidik 

reçineler için yapılar %2-100 divinilpiridin veya %2-33 

divinil benzendir. Bu reçineler ölçülemeyecek bozunmalar 

ile  50 kere yenilene bilmektedir.  

Teknik 

Bir ticari reçine AGII AS-Bio-Rad yapımı polimerlerdir. 

Burada bu 10ml yatak hacmi ile paketlenebilmektedir. 

0.7meq/ml ıslak yatak kapasitesi ile parçacık büyüklüğü 

180’den ~300µm’ye değişen parçacık büyüklüğüne sahiptir. 

Yaklaşık m.w dışlaması 1000’dir. Reçine pH 0~14 aralığında 

kullanılmaktadır. Bu hızlı bir metot değildir fakat tuzun 

%99+ sı proteinden giderilebilir. Şekil 25-3 ve 25-4 bazı 

tipik ayırmaları göstermektedir. Diğer yönleri göstermeden 

örnek hacmi 5ml dir. Kalan D için beklenen 0.9x200cm ki 

bu 2.0x40cm olmuştur. Dikkat edilirse basit iyonik bileşikler 

daha kompleks bileşiklerden en iyi şekilde ayrılmıştır, ama 

iyi bir ayırma gözlemlenmiştir. Albümin 285nm’de 

ölçülmüştür ve tuz iletkenliği ölçülmüştür. 

Reçine Rejenerasyonu 

Özel bir yenilenme yapmadan tekrar tekrar kullanıla 

bilirken su eluasyonu efflüent tuzundan kurtuluncaya 

kadar sürdürüle bilir. Ekstra temizlik yapılacağı zaman 

bu zorunlu olabilir. Bazı durumlarda reçine organik veya 

tuz bileşenlerini tutabilir. Bio-Rad rejenerasyon için 

şunu önermiştir “rejenerasyon konsantre tuz çözeltisi 

ile yapılmalıdır. Hidrojen iyonu için karboksil gurubunun 

yüksek affinitesi ile rejenerasyon prosedüründe 

kullanılan asit, kullanılan tuzdan daha etkin durumdadır. 

Bununla beraber asit absorplanmış hidrojen iyonlarını 

gidermeden sonra nötralizasyon takip etmelidir. 

Aynı şekilde büyük miktardaki asidik çözelti (pH<4) 

tuzundan arındırılırsa, nötralizasyon adımı orijinal 

yüksek derecede tuzsuzlaştırma kapasitesi gerektiren 

Şekil 25-1 Bir anyon alıkoyucu reçinenin 
yapısı(AG 11A8). 

Şekil 25-2 Biyokimyasalların tuzsuzlaştırılması. 

Şekil 1 pH 7,5 -7,7 aralığında 10mg albüminden 
NaCl’nin ayrılması. 



durumlarda zorunludur.([Tablo25-1]’in As adımı ile başlar). Herhangi bir tuz yada asit kullanılabilir, 

ama tablo [25-1]’de verilen prosedür reçineyi onun orijinal su almış haline geri döndürecektir.  

İYON DIŞLAMA 

Prensip  

İyon dışlama noniyonik bileşikler sınıfından iyonik bileşikleri ayırmada iyon değiştirici reçinenin 

kullanıldığı bir tekniktir. Teknik reçine tanecikleri ve sulu çevre arasındaki iyonik bileşikler ve 

noniyonik bileşiklerin çözünürlüğündeki farklılığı temel alır. Tek gereklilik ya reçinedeki katyon 

örneklerindeki ana katyona benzer olmalıdır yada reçinedeki anyon örnekteki anyona benzer 

olmalıdır. İyon değişimi yer almaz, reçine hiçbir zaman rejenerasyon gerektirmez.  

Eğer iyonik bileşiklerin (sodyum formunda) ve noniyonik bileşiklerin sulu karışımı kolondan aşağı 

geçirilirse (sodyum formundaki) noniyonik bileşikler reçine organik matriksinde iyonik bileşiklerden 

daha çok çözüne bilir ama bölünme olmaz. Noniyonik bileşikler reçine ve sulu çevre arasında eşit 

oranda bölünür, oysa iyonik bileşikler hareketli sulu fazda daha fazla yoğunlaşmışlardır. Net etki 

olarak iyonik bileşikler noniyonik bileşiklerle karşılaştırıldığında reçine yatağı tarafından dışlanırlar. 

Eğer örnek ve su kolonun tepesinden sıra ile eklenirse, iyonik bileşikler noniyonik bileşiklerden 

ayrılabilir. Şekil 25-5 optimum şartlar için yapılan bir çalışmanın diyagramıdır. Şekil 25-6 yıllar önce 

yapılan basit ayırmayı göstermektedir ve şekil 25-7 birkaç noniyonik bileşenin ayrılmasını 

göstermektedir.  

Bir noniyonik her hangi bir disosiye olmamış bileşik olabilir. Organik asitler elüe edilmede küçük 

miktarda kuvvetli asit eklenmesiyle noniyonik yapılabilir. Dahası; şu sıralardaki tekniklerinin 

iyoniklerin her birini diğerinden ayırmaya izin vermektedir. Bu şekil 25-8’de görülmektedir. Altı 

organik asit 100x7.5cm yüksek derecede sülfatlanmış polistiren-divinil benzen iyon dışlama 

kolonunda ayrılmıştır.  

Uygulamalar 

Uygulamanın en genel tipi noniyonik bileşiklerden tuz kirliliklerinin ayrılmasıdır. Bazı örnekler su 

yosunun köklerindeki deniz suyu iyonları ve biradaki sülfitin tayini; As(V) ve As(III) türlemesi, selilozda 

sülfit, şeker çözeltilerinde uçucu ve uçucu olmayan asitlerin ayrılması, pancar melasındaki sukrozun 

ve sukroz dışındaki maddelerin ayrılması, bazik lapa likörde inorganik katılardan hidroksi karboksilik 

asitlerin ayrılması, brich ağacının buharlaştırılmış hemi selilozunun hidrolizinde aromatik kirliliklerin 

giderilmesidir; üzümlerdeki SO2 ve yer altı sularındaki 

anaerobik bakterilerle oluşturulan yağ asitlerinin 

belirlenmesi, meyve sularındaki karbon hidratlardan organik 

asitlerin ayrılması, maden çökelek ve su örneklerindeki 

boratlar ve yanmış etteki nitritin belirlenmesi, iyonik 

noniyonik yüzey aktiflerin ayrılması,  çevre açısından 

havadaki NO2 , arpa mayası ve sudaki karbon hidratlardan 

organik asitlerin tayini ve krom-platin kaplama ve elektro 

cilalama tekniklerindeki etilen glikolün bozunma ürünlerinin 

tayinidir. 

 

Şekil 25-6 iyon dışlama ile NaCl ve etilen 
gılikolün ayrılması. 



İyon değiştirmeden daha az pahalıdır, çünkü reçinenin 

rejenerasyonu için maliyet yoktur. Uygulama 

maksimumları iyonik konsantrasyolar için %8 noniyonik 

için %40 tır. Kolayca otomatikleştirilmiştir. En büyük 

dezavantajı reçine ve çözelti aynı şekilde genel katyon 

ve anyonlara sahip olmalıdır. Bu tek bir kirleticide 

iyonik türleri sınırlar. İyon dışlama geriye doğru çalışır. 

Non iyonik bileşikten iyonik bileşik ayrılacağı zaman 

karışımın ana bileşeni giderilir.  

Parçacık büyüklüğüne göre yapılan kromotografinin ilk 

uygulaması örnek ve çözeltinin yukarıda anlatıldığı gibi 

kolona sırayla eklendiği tipik dikey yer çekimi ile akış 

sağlanan kolonlar geliştirilmiştir. En son 1980’lerde 

iyon dışlama kolonları HPLC aletlerinde yer almaya 

başladı ve tek geçişli iyon dışlama ayırması yapılmıştır. 

Bu tekniğin avantajı kompleks karışımlarda iyonik 

türler iyonik olmayanlardan hızlı şekilde ayrılmakta ve 

sonra iyonik olmayanlar düzenli bir sırada 

ayrılabilmektedirler. 

Bir örnek mono ve dikarboksilli asitleri alkoller ve 

karbonatlardan elüent olarak sülfürik asit kullanarak H+ formundaki katyon reçinesini ayırmada 

kullanılmasıdır. Kuvvetliasitler yüksek derecede iyonlaşırlar ve kolonu terk eden hacimde elüat vardır, 

tersine noniyonik alkoller ve karbon hidratların tamamı protonlanmıştır ve bu halde doğal doğal 

yapılarında reçineye girerler bunlar genel olarak birincil çok küçük molekülle olarak reçineden ilk 

olarak çıkarlar.  

İyon dışlamasında koruyucu kolonun kullanılması henüz modifiye edilmiş olan iyon dışlaması için 

geçici bir modifikasyon olan düzgün HPLC sistemi kullanılmasına izin veren romansal bir yaklaşımdır. 

Örneğin karbon hidratlar meyve suyunda organik 

asitlerin tayini ile girişim yapmaktadırlar. Örnek 

girişimin bulunduğu yerde bir anyon değiştirici 

koruyucu kolona örneğin yollanması sırasında glukoz ve 

fruktozun tutunmamasını ve asitlerin seçici 

tutunmasına izin verir. Sonra sülfürik asitle elüasyon 

düzenlenir.  

Teori  

Terimler 

Vs= reçinenin katı kısmıyla doldurulan hacim 

V1= reçine tanecikleri arasındaki çözelti, toplamın 

yaklaşık ~%30 

Vo = taneciklerin içindeki çözelti hacmi (doldurulmuş) toplamın~%40 

Şekil 45-8 İyon dışlama ile organik asit 
standartları. 

Şekil 35-7Çoklu bileşen sisteminin ayrılması. 
Dowex 50-8X, 50-100 mesh. 

Şekil 25-5 iyon dışlama ayırma işleminin iki 
çevrimli diyagramı. 



D = noniyoniklerin dağılma ora =  Crecine/Cçözelti 

V= kazanılan hacim = Vi + DVo 

Bölüm 23’de sunulan Dannen membran teorisinin tanımı tercih edilmiştir. K+ formunda reçine 

kullanılmıştır. Şimdi reçinenin dış tarafındaki örnekteki tuzun konsantrasyonu Co  olur ve C2 iç taraftaki 

konsantrasyon olur.  Reçine içine difüze olan tuzun miktarı X olabilir. 

[K+] çözelti [A
-]çözelti = [K+]reçine [A

-]reçine  

Bu yüzden  

[Co-x]. [Co-x]= [C+x].x 

İlk başta sunulan tuzun tuzun oranı reçine içine difüze olandır. 

                                                =x/Co  

                           Burada        = 
 

  
 

   

      
   

Reçinenin değiştirme kapasitesi artarken reçine içine difüze olan tuzun oranı düşmektedir, sonuç 

olarak iyonik bileşenler büyük oranda reçineden dışlanmaktadır. D iyonik bileşikler için çoğunlukla 

1’den küçüktür ve noniyonikler için 1-2 dir, bazı özel durumlarda 50 civarında değerlere ulaşır. Genel 

olarak reçine gurupları ve örnek bileşik arasında bazı ek etkileşimler olmadıkça D bine yaklaşır. 

Noniyonik bileşikler için D molekülün büyüklüğüne bağlı olarak zincir uzunluğu ve çözelti 

konsantrasyonu ile artmaktadır. İyonik bileşikler için D reçinenin tipiyle, çapraz bağlanmanın sayısıyla 

ve reçinenin doğal kapasitesine bağlı olarak değişir.  

Teknik  

Kolon Paketlemeleri 

Düzgün iyon değiştirici reçineler dikey yerçekimli akış kolonları ile kullanılır. HPLC kolonları çoğunlukla 

zararsızdır, 5-10µm çapında taneciklidir, ya kuvvetli asit yada kuvvetli baz fonksiyonel gurupları 

vardır. 

LİGANT DEĞİŞİMİ  

Prensip 

Bir ligant merkezi bir atoma koordine olmuş  bir gurup, iyon veya moleküldür. Ligant değişimi 

noniyonik bileşikleri ayırmada bilindik iyon değiştirici reçineler kullanmanın bir yoludur. Fikir 1954’de 

öne sürülmesine karşın (Stokes, R.H., ve Walton,H.F.,J.Am.Chem.Soc.,76,3327) ve bazı ön ayırmalar 

1958’de Thomas C.L.’ tarafından yapılmış olsa bile çalışan bir sistem 1961’de F.Helfferich tarafından 

geliştirilmiştir. Aşağıdaki açıklama onun ilk notlarından alınan bir özettir. Matematiksel işlemler 

J.Am.Chem.Soc.,84,3237 (1962)’de buluna bilir ve ilk uygulamalı test 3243’de basılmış yayınlarda 

bulunabilir. 

Düzgün iyon değişim prosesi göz önüne alındığında tersi tercih edilir. Hidrojen formunda bir reçineyi 

göz önüne alalım. 



 

Eğer çözelti içinde Ca+2 iyonları içeren çözelti bir iyon değiştiriciden geçirilirse şu olur; 

 

Orijinal reçine yüksek konsantrasyonda H+ eklenerek rejenere edilebilir.  

 

Eğer farklı koordinasyon valensinin ligantları kullanılırsa ve konsantrasyon istendiği kadar değiştirile 

bilirse aynı proses ligant değişimi ile de başarılabilir.  

Kompleks metal iyonları içeren bir iyon değiştirici reçine mesela Cu+2, Ni+2, Ag+, Zn+2, Co+2 veya Fe+2 

karşıt iyon formunu alarak katı sorbant olarak isimlendirilen formdadır. Ni(H2O)6
+2 bir örnek olarak 

kullanılacaktır. Reçine karboksilli asitler gibi nikel ile şelat yapar ve su ligantlarının ikisiyle bunlar yer 

değiştirir. 

  

Burada dört su molekülü liganttır ve oksijen molekülünün bağ yapmayan elektronları ile tutunurlar. 

Eğer diğer ligantlar kolondan aşağıya dökülürse su ligantları diğer ligantlar ile yer değiştirecektir, 

genişlik katyon-bağ yapmayan elektron etkileşiminin gerilimine bağlıdır.  

 

Helfferich’in önerisi “ligant değişimi ile ligantların ayrılması bilinene kromotagrafik prosedürlerle 

ortaya konabilir. (elüasyon  geliştirilmesi, gradyent elüasyonu,yer değiştirmenin geliştirilmesi,ön 

analizi). Yüksek seçiciliğin avantajı için beklenen yüksek seçicilikte kompleks oluşumunun öngörüsünü 

elde etmektir, burada ligant değişim kromotografisi ve diğer kromotografik teknikler arasında zorunlu 

bir farklılık yoktur.” Farklı koordinatif valenslere sahip bileşikleri ayırmak için ligant değişiminin ek 

avantajları önerile bilir, oysa geniş sınırlar içinde seçicilik dışarıdan eklenen çözeltinin değişecek olan 



konsantrasyonu ile ayarlanabilir. Reçinenin varlığında çözeltinin seyrelmesi, yüksek koordinatif 

valense sahip ve karşıt ligantlar için artışa neden olacaktır. Eğer kararlı bir metal iyonu seçilirse 

seçicilik tersine çevrilebilir, öyle ki bir ligant seçici olarak seyreltik bir çözeltiden alınabilir ve 

konsantre olan diğer çözücüye eklenebilir.  

“Uygun bir ligant değiştirici alarak, çözelti seyreltik olduğu zaman yüksek valensli ligantlar tercih 

edilir. Çözelti derişik olduğu zaman düşük valensliler tercih edilir. Böylece yüksek valensli ligant yada 

ligantlar seçici olarak düşük valensli ligantlar için değiştiricideki seyreltik karışımlardan ayrılabilir. 

Yüksek valensli ligant yada ligantlar yüksek konsantrasyonda yeniden kazanılabilir ve düşük valensli 

ligandın yoğunlaştırılmış çözeltisi ile yer değiştirerek yarak rejenere edilebilir.  

Ek bir rejenerasyon adımı olmadan çözücü ile yıkama için beklenen, sonraki çevrimler için yatağın 

restorasyonu gerekir.  

Helfferich test aşmasında sudan 1,3-diamino propanol-2(DAP)’ın yoğunlaştırılması ve ayrımında 

kullanılmıştır. 

 

Konsantre NH4OH’ın eklenmesiyle rejenerasyon yapılabilmiştir ve DAP geri kazanılmıştır. 

             

         

    


