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Özet: Bu çalışmada sularda nitrat tayininde kullanılan dört 

spektrofotometrik yöniem; doğruluk, hassasiyet, kQlaylık ve hızlılık açısından 
lwrşılaştırılmışlardır. Doğal sularda yapılan analizlerde laboratuvarımızda 
geliştirilen lndigo Karmin yöntemi ve standart Fenoldisülfonik asit yöntemi ile 

tekrar edilebilir ve güvenilir sonuçlar elde edilmiş ve lndigo Karmin 
yönteminin doğal sularda "Nitrat Sınır Testi" için kullanılabileceği 

anlaşılmıştır. Aynı kaynaklı sularda, standart Brusin ve türev spektrofotometrik 

yöntemlerin -numunelerde bulunan yabancı iyonlar ortamdan uzaklaştırılmadan
ku/lanılamayacağı sonucuna varılmıştır. 

COMPAIUSON OF SPECTROPHOTOMETRIC METHODS 
USED FOR NITRATE DETERMINATION IN WATER 

Sıımmary: Four spectrophotometric methods used for nitrate 
determination in water are compared with respect to accuracy, precision, 

simplicity and rapidity in this study. in the assays, performed in natura/ waters 
with lndigo Carmine method developed in our laboratory and standard 
Pheno/disulplwnic acid metlwd, reproducible and reliable results were obtained. 

lt is concluded that, lndigo Carmine method is applicable for "Nitrate Limit 
Test" in natura! waters and standard Brucine method and derivative 

spectrophotometric method should not be used without elimination of 

inteifering substances that are eventua/ly present in waters of the same origin. 
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GİRİŞ 

Sularda bulunan nitrat konsantras
yonu, nüfus artışına ve sanayileşmeye 
bağlı olarak artmaktadır. Çünkü, bu 
iyonun başlıca kaynakları organik 
maddelerin bakteriyel bozunması (ka
nalizasyon atıklarında olduğu gibi), 
azot içeren sanayi atık suları (azotlu 
suni gübre fabrikalarının atıkları gibi) 
ve azotlu suni gübrelerin kul
lanılmasıdır (1, 2, 3). Kirli suların ye
raltı sularına sızması, içme sularındaki 
nitrat konsantrasyonunu da insan 
sağlığı için zararlı düzeylere 
yükseltrnek1edir (Bebeklerde methemo
globinemi, erişkinlerde kansere sebep 
olabilir). Bu yüzden Dünya Sağlık 
Teşkiliitı (WHO) sularda bulunabilecek 
nitrat konsantrasyonu üst sınırını 

50 ppm (= 11.3 pprn N03-N'u (=nitrat 
azotu)) olarak saptamıştır (4). 

Bu çalışmada nitrat tayini için 
laboratuvarımızda geliştirilen lndigo 
Karmin yöntemi (5), su analizleri 
laboratuvarlarında kullanılan standart 
yöntemlerden Emsin (6, 7, 8, 9) ve 
Fenoldisülfonik asit yöntemleriyle 
(10, il) karşılaştırılmıştır. 

Son yıllarda -numunelerde ön tas
fiye işlemlerine ihtiyaç göster
mediğinden- türev spektrofotometri
siyle (12) yapılan çalışmalar da hızla 
artmaktadır. Bu nedenle nitrat tayini 
için önerilen türev spektrofotometrik 
yöntemlerden biri de (13) karşı

laştınnaya dahil edilmiştir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmalarda türev spektrumu ala
bilen, 3 nm sabit ışık giriş aralıklı 
(= slitwidth) Shimadzu UV-160 spekt
rofotomctre ve Tacussel TS 70N-l pH 
metre kullanılmıştır. 
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lndigo Karmin ve sülfürik asit 
(Analar) BDH finnasmdan; potasyum 
nitrat, fenol, dumanlı sülfürik asit, 
amonyak, brusin sülfat, "sülfanilik 
asit, hidroklorik asit MERCK fir
masından temin edilmiştir. 

Kullanılan su numuneleri bu
lanıklık, yüksek konsantrasyonda or
ganik madde ve yabancı ıyon 

içermeyen, dolayısıyla ön tasfiye 
işlemlerine ihtiyaç göstermeyen 
kaynak ve kuyu suyu gibi doğal 
sulardır. Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Enstitüsü "Su Analizleri 
Laboratuvarı"na analiz için gelen su 
numunelerinden seçilmişlerdir. 

Kullanılan çözelli ve reak
!ifler: 

l. Stok nitrat çözeltisi: 105°C'de 
bir saat sabit tartıma getirilmiş 

0.7218 g potasyum nitrat bidistile 
suyla çözülerek 1000 ml'ye tamam
lanır (1 mi stok nitrat çözeltisi = 
0.1 mg N03-N'u). 

2. lııdigo Karmin çözeltisi: 
ıos0C'de bir saat tartıma getirilmiş 
O. 1250 g lndigo Karmin bidistile 
suyla çözülerek 250 ml'ye tamamlanır. 
Çözelti takriben 0.001 M'dür. 

3. lndigo Karmin-sülfürik asit 
çözeltisi: 5 hacım lndigo Karmin 
çözeltisi 18 hacım derişik sülfürik 
asitle karıştırılarak hazırlanır. işlem 
buz banyosunda yapılarak karışım 
sıcaklığının 35°C üzerine çıkmaması 
sağlanır. Bu çözelti buzdolabında 2 ay 
dayanıklıdır. 

4. Fenoldisülfonik asit çözeltisi: 
25 g saf fenol, derişik sülfürik asitte 
çözülür. Üzerine 75 mi dumanlı 
sülfürik asit(% 15 serbest S03 içerir) 
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i!ilve edilir. lyice karıştırıldıktan sonra 
su banyosunda üstü açık olarak iki saat 
ısıtılır. Soğuduktan sonra kullanılır. 

5. Brusin-sülfanilik asit çözeltisi: 
1 g Brusin sülfat ve O.! g sillfanilik 
asit takriben 70 mi sıcak distile suda 
çözülür. 3 ml derişik hidroklorik asit 
ilave edilir ve soğuduktan sonra 
100 ml'ye tamamlanır. Bu çözelti 
birkaç ay dayanıklıdır. 

Ön İşlemler: 

!ndigo Karmin (lK) ve Feno!
disülfonik asit (FdS.a.) yöntemleriyle 
yapılan tayinlerde klorür iyonu bozucu 
etki gösterdiğinden, ortamdan 
uzaklaştırılması gerekir. Bu nedenle su 
numuneleri iki eşit kısma bölündüler 
ve bu iki yöntemin uygulanacağı 
birinci kısımda titrimetrik olarak 
klorür tayini yapıldı (14). Klorür 
içeren numunelere ortamdaki klorüre 
eşdeğer miktarda ayarlı gümüş sülfat 
çözeltisi ilave edildi. Oluşan gümüş 
klorür çökeleği, mavi band süzgeç 
kağıdından süzülerek ortamdan 
uzaklaştırıldı (7). 

Numunelerin işlem görmeyen 
ikinci kısmında ise, Brusin ve türev 
spektrofotometrik yöntem ile nitrat 
tayini yapıldı. 

Numunelerde bulunabilecek nitrit 
ortamdan uzaklaştırılmadı. 

İşlemler: 

1. lndigo Karmin Yöntemi (5 ): 
23 mi lK reaktifi 100 ml'lik bir erlene 
alınır. Üzerine 10 mi numune konur. 
Numune 2-3 defa çalkalanarak 
karıştırılır ve bekletmeden kaynar su 
banyosuna yerleştirilir. 1 O dakika 
sonra buz banyosuna ahn1r. Üzerine 
derhal 30 mi disıile su ilave edilir ve 
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oda sıcaklığına soğuması beklenir. 
2xl0 mi distile su yardımıyla 
100 ml'lik bir balonjojeye aktarılır ve 
hacme tamamlanır. 612 nm'de 
l cm'lik cam küvet kullanılarak suya 
karşı ölçüm yapılır. Tayinlerde, her 
numune serisi için O.O- LO ppm 
N03-N'u içeren standart çözeltilcrden 
yararlanarak bir kalibrasyon eğrisi 
çizilmelidir. 

2. Fenoldisü/fonik asit yöntemi 
( 11 ): Numunenin pH'ı yaklaşık 7'ye 
ayarlanır. 10 mi numune su banyosu 
üzerinde kuruluğa kadar buharlaştınlır. 
Kalıntı üzerine 2 mi FdS.a. çözeltisi 
konur. Su banyosu üzerinde hafifçe 
ısıtılarak kalıntının çözünmesi 
sağlanır. 20 mi distile suyla 
seyreltildikten sonra 2x 10 mi distile 
su yardımıyla 100 ml'lik bir 
balonjojeye aktarılır. Üzerine 7 mi 
amonyum hidroksit konur. Distile 
suya 100 ml'ye tamamlanır. 410 nm'de 
1 cm'lik cam küvet kullanılarak 

aynı şartlarda hazırlanmış referansa 
karşı ölçüm yapılır. 

3. Brusin yöntemi (6): Numunenin 
pH'ı yaklaşık Tye ayarlanır. 10 mi 
numune bir tüpe alınır. Tüp, soğuk su 
banyosuna yerleştirilir. Üzerine 2 mi 
sodyum klorür çözeltisi konur ve 
çalkalanır. 10 mi sülfürik asit çözeltisi 
ilave edilir, karıştırılır ve soğuması 
için beklenir. 05 mi Brusin-sülfanilik 
asit çözeltisi ilave edilir, karıştırılır. 
Kaynar su banyosuna yerleştirilir. 20 
dakika sonra soğuk su banyosuna 
alınarak oda sıcaklığına soğutulur. 
410 nm'de 1 cm'lik cam küvet 
kullanarak aynı şartlarda hazırlanmış 
referansa karşı ölçüm yapılır. 

Tayinlerde her numune serisi için yeni 
bir kalibrasyon eğrisi çizilmelidir. 
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4. Türev spektrofotometrik yöntem 
(13): Numıme çözeltisinin 200-300 nm 
arasında spektrumu alımr. Spektrumun 
ı:l A = 1 nm için ikinci türev 
spektrumu çizdirilir. Konumu 217.8 -

·~ ) 

y 
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218.1 nm arasında değişen türev 
pikinin yüksekliği (mm) cinsinden 
ölçülür (Şekil J). Ölçümler 1 cm'lik 
cam küvet kullanarak distile suya karşı 
yapılır. 

\l 

\ 
ıQo ı'ıo ~$o ;\!nm\ 

Şekil 1: 5 ppm NOj içeren standart çözeltinin direkt :UV (O. derece) ve 2. türev 

spektrumları. 

Pratiklik açısından tüm 
çalışmalarda O.O - 1.0 ppm N03-N'u 
içeren Standart çözeltiler kullanıldı. 
Her seride üç paralel numune çalışıldı, 
deneyler iki defa tekrarlandı ve 
sonuçlann ortalamalan alındı. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Standart nitrat çözeltileri kullana
rak dört yöntemle çizilen kalibrasyon 
eğrilerinin denklemleri, denklemlerin 
korelasyon katsayıları ve geçerli 

oldukları konsantrasyon aralıkları 

Tablo ! 'de gösterilmiştir. 

lndigo Karmin ve Brusin yöntemi 
gibi reaklifin nitrat iyonuyla 
oksidasyonuna dayanan yöntemlerde 
sonuçlar, sıcaklık, ısıtma süresi gibi 
deney şartlarına bağlı olarak büyük 
oranda değişebilmektedir (6, 15). Bu 
yöntemler için Tablo·! 'de verilen 
denklemler sadece bu çalışma için 
geçerlidir ve bir karşılaştırma yapabil
mek açısından verilmişlerdir. 
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Tablo 1: Tayin yöntemlerinin regresyon analizi sonuçları. aPik büyüklüğü mm 
cinsinden alınmıştır. 

Korelasyon GeçerH olduğu 

Yöntem Doğru Denklemi Katsayısı (r) aralık (ppm N03 -N) 

lndigo Karmin y = - 0.924x + 1.08 

Fds. asit y = 0.455x - 0.00610 

Brusin y = 0.458x + 0.0474 

Türeva y = 10.9x + 1.23 

lK yönteminde bir redoks indi
katörü olan reaktif (16) oksitlenerek 
renksiz hale dönüştüğünden, ortamdaki 
nitrat konsantrasyonuna bağlı olarak 
renk şiddeti azalır. Bu yüzden eğim ve 
korelasyon katsayısı negatif değerler 
almaktadır. 

Brnsin yöntemi ile O.O-! 1.3 ppm 
N03-N'u aralığında tayin yapılabil
mekle birlikte, bu alanda kalibrasyon 
eğrisi Beer kanununa uymaz (9). 

Türev spektrofotometrik yöntemin 
uonkleminde eğimin çok büyük bir 
değer alması, hesaplamalarda nitrat 
piki yüksekliğinin (mm) cinsinden 
alınmasından ileri gelmektedir. 

2 ppm N03-N'u ilave edilen 10 
değişik su numunesinden % geriye ka
zanım (=recovery) Tablo 2'de 
gösterilmiştir. Temiz doğal sularda bu
lunma ihtimali çok düşük olan nitrit 
iyonu -analiz süresini kısaltmak 

amacıyla- ortamdan uzak
laştırılmamıştır. Nitrit iyonu, azot 
siklusunda bir ara üründür ve sulardaki 
konsantrasyonu kirliliğe bağlı olarak 
250 ppm'e kadar yükselebilen nitrat 
iyonuna karşılık, ortamda nadiren bu
lunur ve konsantrasyonu 1 ppm'i 
geçmez (1). Bulgular, numunelerde bu-

- 0.9986 o.o - 1.0 

0.9999 o.o - 2.0 

0.9989 
0.1 - 1.0 

0.9983 O.O. - 2.5 

lunabilecek nitritin lndigo Karmin ve 
Fenoldisülfonik asit yöntemlerinde 
sonuçlan anlamlı derecede etkileme
diğini ve bu yöntemlerle% 10-15 hata 
ile tayin yapılabileceğini göstermek
tedir. 

Eğer suyun komple mineral anali
zi, yağmur sularında nitrat tayini, ok
sijence fakir kirli sularda azotun hangi 
yükseltgenme basamağında (organik 
azot, NH3,NO z, NO j) bulunduğunu 
saptamak gibi nitrat konsantrasyonu 
düşük ve yabancı iyon konsantrasyon
ları yüksek olabilen numunelerde 
çalışılıyorsa, hata aralığının daha 
küçük olması istenir. Bu yüzden nu
munelerde ön tasfiye işlemleri 

yapılarak tayine bozucu etki gösteren 
iyonların ortamdan uzaklaştırılmaları 
gerekir. Ancak tayin, sudaki nitrat 
konsantrasyonunun WHO tarafından 
belirlenen sının (l l.3 ppm N03-N'u ) 
aşıp aşmadığını kontrol için 
yapılıyorsa (Nitrat Sınır Testi), bu 
büyüklükte bir hata tolere edilebilir 
(17). 

Aynı tablodaki değerlerden, Brusin 
yöntemi ile yabancı iyonlar ortamdan 
uzaklaştmlmadan nitrat tayini 
yapılamayacağı. anlaşılmaktadır. 
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Tablo 2: 11ave edilen nitratın değişik yöntemlerle o/o Geriye Kazanımı (Recovery). 

aFarklı su numuneleri kullanılmıştır. 

Numune % Geriye Kazanım 

No. ilave Bulunan 
edilen 1K FdS.a Brusin Türev 1K FdS.a Brusin Türev 

2.0 1.84 l.80 2.36 3.04 92.0 90.01 118 152 

2 2.0 2.23 l.95 l.84 4.34 112 98 1 92.0 217 

3 2.0 l.91 2.27 2.75 l.66 95.5 114 138 83 

4 2.0 l.88 1.68 1.48 2.67 94.0 84.0 74.0 134 

5 2.0 2.14 2.0 3.10 4.15 107 100 155208 
6 2.0 2.32 2.29 2.18 3.17 116 115 109 159 

~-----+---+----J--+-----Jf----+-
7 2.0 2.16 2.15 2.59 l.79 108 108 129.5 89.5 

·----+----+----4-·--+-----Jf----+~---ı-.-.-·----+-----+---

8 2.0 1.73 1.92 2.91 4.02 86.5 96 146 201 

9 2.0 2.58 2.35 1.62 4.27 129 118 81 214 

10 2.0 1.89 2.20 2.13 2.58 94.5 110 107 129 

Ortalama 2.07 2.06 2.30 3.17 104 103 115 159 

Standart Sapma (s) 13 12 29 79 
>----

Bağıl Standart Sapma(% 8reıl 

P = 0.05 için t değeri (2.26) 

P = 0.05 için Güven Aralığı 

Türev spektrofoı:ometrik yöntemde 
ise, ikinci türev pikleri çok küçük 
olduğundan, verilen konsantrasyon 
aralığında güvenilir sonuçlar almak 
mümkün olmamaktadır. Çünkü 
yapılan IO tayin için hesaplanan 
!-değeri (= 2.32) % 95 olasılık 

düzeyinde kritik !-değerinden(= 2.26) 
büyüktür .. 

!ndigo Karmin ve Fenoldisülfonik 
asit yöntemleriyle 10 değişik su nu
munesinde yapılan tayinlerin 
sonuçları Tablo 3'te verilmiştir. 

Yapılan Hestinden, ortalamalar 

12.7 11.41 25.2 50.l 
' 

0.84 0.81 1 1.62 2.32 

104±9 103±81115±21 

arasındaki farkın % 95 olasılık 

düzeyinde anlamlı olmadığı 
görülmektedir (t= 0.12<2.26). Bu 
değerler de, IK yönteminin doğal sular
da "Nitrat Sınır Testi" için güvenle 
kullanılabileceğini göstermektedir. 

lndigo Karmin yönteminin 40 da
kika içinde sonuç vermesi ve 
işlemlerin daha basit olması; nitrola
ma işleminin susuz ortamda 
gerçekleşmesinden dolayı 2 saat kadar 
zamana ihtiyaç gösteren Fenol
disülfonik asit yöntemine 
üstünlüğüdür. Bu yöntemin zayıf tarafı 
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Tablo 3: Önerilen lndigo Karmin yöntemiyle standart Fenoldisülfonik asit 
yönteminin analiz sonuçlarının karşılaştırılması. a 1 O farklı su numunesi 
kullanılmıştır. Kritik t-değeri 2.26'dır. 

Numunea 

No Cinsi 

l Kaynak suyu 

2 Kaynak suyu 

3 Kaynak suyu 

4 Kaynak suyu 

5 Kaynak suyu 

6 Kaynak suyu 

7 Kaynak suyu 

8 Kuyu suyu 

9 Kuyu suyu 

10 Kuyu suyu 

ORTALAMA 

ORTALAMA FARKI 

!-değeri (2.26) 

ise, bütün oksidasyon yöntemlerinde 
olduğu gibi sonuçlardaki tekrar edilebi
lirliğin analizcinin laboratuvar 
tecrübesine bağlı olarak değişmesidir. 

SONUÇ 

Yapılan karşılaştırmalı çalışmanın 
sonuçlan lndigo Karmin yönteminin 
doğal sularda "NitratSınır Testi" için 
güvenle kullanılabileceğini göstermek
tedir. 
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4.31 4.64 

2.93 3.00 
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