
Nitrat T

0.08 - 1 mg/l N

Çinko İndirgemesi / NED

260

 

Enstrümana özel bilgi 

Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin 
emilim aralığı belirtilmiştir.

Instrument Type Küvet λ Ölçüm Aralığı

MD 600, MD 610, MD 640, 
XD 7000, XD 7500

ø 24 mm 530 nm 0.08 - 1 mg/l N

Malzeme 

Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Başlık Paketleme 
Birimi

Ürün No

Nitrate Test Tablet / 100 502810
Nitrite LR Tablet / 100 512310BT
Nitrite LR Tablet / 250 512311BT
Nitrate Test Pulver Toz / 15 g 465230
Nitrate test tube 1 adetler 366220

Uygulama Listesi

• Atık Su Arıtma 
• İçme Suyu Arıtma 
• Ham Su Arıtma 
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Tespitin uygulanması Tablet ve tozlu nitrat
Cihazda metot seçin.

Bu metot için şu cihazlarda ZERO ölçümü yapılması gerekmez: XD 7000, XD 7500

10 ml

24 mm’lik küveti 10 ml 
numune ile doldurun.

Küveti(küvetleri) kapatın.

Sample

Numune küvetini ölçüm 
haznesine koyun. Doğru 
konumlandırılmasına dikkat 
edin.

Zero

ZERO tuşuna basın. Küveti ölçüm haznesinden 
alın.

Küveti boşaltın.

ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

Nitratest tüpünü 20 ml 
numune ile doldurun.

Bir mikro kaşık NITRATE 
TEST toz ilave edin.

Deney tüpünü kapak ile 
kapatın ve kuvvetlice 
çalkalayarak içeriği 1 dakika 
boyunca karıştırın.
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NITRATE TEST tablet ilave 
edin.

Deney tüpünü kapak ile 
kapatın ve kuvvetlice 
çalkalayarak içeriği 1 dakika 
boyunca karıştırın.

 

• Deney tüpünün dik şekilde durmasını sağlayın. Redüksiyon maddesi çökene kadar 
bekleyin.  

• Ardından deney tüpünü üç ila dört kez çalkalayın.  
• Deney tüpünü 2 dakika bekletin.  
• Deney tüpünü açın ve redüksiyon maddesinin kalıntılarını temiz bir bez ile silin.  
• Bu numunenin 10 ml’sini 24 mm’lik bir küvete süzün, bu esnada redüksiyon 

maddesini aktarmayın. 

NITRITE LR tablet ilave 
edin.

24 mm

Tableti(tabletleri) hafifçe 
döndürerek ezin.

Küveti(küvetleri) kapatın.

Tableti(tabletleri) sallayarak 
çözdürün.
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Sample

Numune küvetini ölçüm 
haznesine koyun. Doğru 
konumlandırılmasına dikkat 
edin.

Test

TEST (XD: START) tuşuna 
basın.
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10 min

10 dakika tepkime süresi 
bekleyin.

Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.

Ekranda sonuç mg/l Nitrat cinsinden belirir.
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Analizler 

Aşağıdaki tablo, çıkış değerlerini diğer alıntı formlarına dönüştürülebileceğini tanımlar.

Birim Kısa formül Ölçek katsayısı

mg/l N 1
mg/l NO3 4,4268

Kimyasal Metod 

Çinko İndirgemesi / NED

Apandis

Girişim Metni

Kalıcı Girişimler 

1. Antimon(III), demir(III), kurşun, civa(I), gümüş, kloroplatinat, metavanadat ve bizmut 
çökelti oluşmasını sağlar.  

2. Bakır(II) mevcut olması durumunda, diazonyum tuzlarının azaltılması 
hızlandığından daha küçük ölçüm değerleri elde edilebilir. 

Giderilebilir Girişimler 

1. Orijinal su numunesi nitrit içeriyorsa yüksek nitrat nitrojen değerleri elde edilir. 
Düzeltme için nitrat nitrojen maddesi içeriği 270 metoduyla ortaya çıkarılır ve nitrat 
nitrojen tespiti sonucundan çıkarılır. Hesaplanarak elde edilen değer, incelenmesi 
gereken su numunesindeki gerçek nitrat nitrojen içeriğini belirtir.  

2. 1 mg/l üzerindeki nitrat nitrojen konsantrasyonlarında 10 dk’lık tepkime süresinden 
sonra bir hatalı ölçüm gerçekleşir (bu durumda şeftali renginde bir renk dönüşümü 
olur, normal olan pembemsi kırmızı elde edilmez). Su numunesinin seyreltilmesi 
ile ölçüm aralığı genişletilebilir. Ardından analiz sonucu seyreltme katsayısı ile 
çarpılmalıdır.  

Elde edilen 

ASTM D 3867-09 
APHA 4500 NO3- E-2000 
US EPA 353.3 (1983)

a) Serbest, bağlı ve toplam değerin belirlenmesi | b) COD (150 °C), TOC (120 °C) ve toplam krom, fosfat, azot, (100 °C) 
için reaktör/tepkime kabı gereklidir | c) MultiDirect: Vacu-vials® (Sipariş kodu 19 20 75) için adaptör gereklidir | d) 
Spectroquant®, bir Merck KGaA ticari markasıdır | e) alternatif reaktif, yüksek kalsiyum konsantrasyonu ve/veya yük-
sek iletkenlik nedeniyle su numunesinde bulanıklık oluşması durumunda DPD No.1/No.3 yerine kullanılır | f) klorun 
mevcut olması durumunda bromür, klor dioksit ve ozonu belirlemek için gerekir | g) Reaktif, sindirim olmadan çoğu 
çözünmez demir oksiti kapsar | h) ek olarak, sertlik değeri 300 mg/l CaCO3’ün üzerinde olan numuneler için gerekir | 
i) seyreltmede geniş aralık | # karıştırma çubuğu dahil
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