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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan udelukkende anvendes på nitratfri calciumcyanamid.

3. PRINCIP

Efter destruktion efter Kjeldahls metode frigøres det dannede ammoniumkvælstof med
natriumhydroxid. Ammoniakken destilleres, opsamles og bestemmes i en svovlsyre
titrervæske.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand: fri for kuldioxid og kvælstofforbindelser af
enhver art.

4.1. Fortyndet svovlsyre (d20 = 1,54 g/ml): 1 rumfang koncentreret svovlsyre (d20 =
1,84g/ml) + 1 rumfang vand.

4.2. Kaliumsulfat til analyse

4.3. Cuprioxid (CuO): 0,3-0,4 g pr. bestemmelse eller en ækvivalent mængde cuprisulfat
(CuSO4, 5H2O) på 0,95-1,25 g pr. bestemmelse.

4.4. Natriumhydroxidopløsning, indeholdende ca. 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), ammoniak-
fri.

4.5. Svovlsyre: 0,1 mol/l

4.6. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,1 mol/l, carbonatfri

} til variant a (se metode 2.1)

4.7. Svovlsyre: 0,2 mol/l

4.8. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,2 mol/l, carbonatfri

} til variant b (se note 2,
metode 2.1)

4.9. Svovlsyre: 0,5 mol/l

4.10. Natrium- eller kaliumhydroxid-
titrervæske: 0,5 mol/l, carbonatfri

} til variant c (se note 2,
metode 2.1).
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4.11. Indikatoropløsninger:

4.11.1. Indikatorblanding.

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.

Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.11.2. Indikator af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95% methanol, og der fyldes op med vand til 100 ml.
Om nødvendigt filtreres. Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den
foregående.

4.12. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet.

4.13. Kaliumthiocyanat til analyse.

5. APPARATUR

5.1. Destillationsapparat, se metode nr. 2.1. "Bestemmelse af ammoniumkvælstof".

5.2. Kjeldahl-kolbe af passende størrelse og med lang hals.

5.3. Pipetter på 50, 100 og 200 ml.

5.4. Målekolbe på 250 ml.
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6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af analyseopløsninger

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes en prøvemængde på 1 g og overføres til Kjeldahl
kolben. Der tilsættes 50 ml fortyndet svovlsyre (4.1), 10-15 g kaliumsulfat (4.2) og
katalysator (4.3). Der opvarmes svagt for at fjerne vandet, koges moderat i to timer,
hvorefter væsken afkøles og fortyndes med 100-150 ml vand. Der afkøles på ny, hvor-
efter suspensionen kvantitativt overføres til en 250 ml målekolbe, som fyldes op til
mærket med vand; der omrystes og filtreres gennem et tørt filter over i en tør beholder.

7.2. Analyse af opløsningen

Med pipette udtages, alt efter den valgte variant (se metode nr. 2.1) en alikvot mængde
på 50, 100 eller 200 ml af den således fremstillede opløsning, hvorefter ammoniakken
destilleres efter den fremgangsmåde, der er beskrevet under metode nr. 2.1, idet der til
destillationskolben tilsættes en tilstrækkelig mængde natriumhydroxidopløsning (4.4) til
at sikre et stort overskud.

7.3. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved
beregningen af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.4. Kontrolforsøg

Forud for analyserne kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den
anvendte fremgangsmåde ved at analysere en alikvot mængde af en normalitetsbestemt
opløsning af kaliumthiocyanat (4.13), med et kvælstofindhold omtrent svarende til prø-
vens.
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8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Analyseresultatet udtrykkes som kvælstofprocenten (N) i gødningen, således som denne
er modtaget med henblik på analyse.

Variant a

% N = (50 � A) × 0,7

Variant b:

% N = (50 � A) × 0,7

Variant c:

% N = (35 � A) × 0,875

METODE 2.3.2

BESTEMMELSE AF DET TOTALE KVÆLSTOFINDHOLD
I NITRATHOLDIG CALCIUMCYANAMID

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af det totale kvælstofindhold i
nitratholdig calciumcyanamid.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på nitratholdig calciumcyanamid.

3. PRINCIP

En direkte destruktion efter Kjeldahls metode kan ikke anvendes på nitratholdig
calciumcyanamid. Derfor reduceres nitrat til ammonium ved hjælp af ferrum reductum
og stannochlorid forud for destruktionen med svovlsyre.
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4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand: fri for kuldioxid og kvælstofforbindelser af
enhver art.

4.1. Svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Ferrum reductum til analyse

4.3. Kaliumsulfat til analyse, fint pulveriseret

4.4. Svovlsyre: 0,1 mol/l

4.5. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,1 mol/l, carbonatfri

} til variant a (se
metode 2.1)

4.6. Svovlsyre: 0,2 mol/l

4.7. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,2 mol/l, carbonatfri

} til variant b (se note 2,
metode 2.1)

4.8. Svovlsyre: 0,5 mol/l

4.9. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,5 mol/l, carbonatfri

} til variant c (se note 2,
metode 2.1).

4.10. Indikatoropløsninger

4.10.1. Indikatorblanding.

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.

Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.
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1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.10.2. Indikator af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95% ethanol, tilsættes vand op til 100 ml og filtreres
om nødvendigt. Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den foregående.

4.11. Stannochloridopløsning

120 g SnCl2 . 2H2O til analyse opløses i 400 ml ren koncentreret saltsyre (d20 =
1,18g/ml), og der fyldes op med vand til 1 liter. Opløsningen skal være helt klar og til-
beredes umiddelbart før anvendelsen. Det er absolut nødvendigt at kontrollere stanno-
chloridets reduktionsevne.

Anmærkning:

0,5 g SnCl2 . 2H2O til analyse opløses i 2 ml ren koncentreret saltsyre (d20 = 1,18g/ml),
og der fyldes op med vand til 50 ml. Derpå tilsættes 5 g Seignettesalt til analyse (kali-
umnatriumtartrat) og en tilstrækkelig mængde natriumcarbonat til analyse til at gøre
opløsningen basisk i forhold til lakmuspapir.

Der titreres med en 0,1 mol/l jodopløsning med en stivelsesopløsning som indikator.

1 ml 0,1 mol/l jodopløsning svarer til 0,01128 g SnCl2 . 2H2O.

Mindst 80% af den samlede tinmængde, der er tilstede i den således fremstillede opløs-
ning, må findes på divalent form. Til titreringen bør der derfor mindst anvendes 35 ml
0,1 mol/l jodopløsning.

4.12. Natriumhydroxidopløsning, indeholdende ca. 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), ammoniak-
fri

4.13. Ammoniumnitrat-standardopløsning

2,500 g kaliumnitrat til analyse og 10,160 g ammoniumsulfat til analyse afvejes og
overføres til en målekolbe på 250 ml. Det opløses i vand, og der fyldes op til 250 ml.
1 ml af denne opløsning indeholder 0,01 g kvælstof.

4.14. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet
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5. APPARATUR

Se metode nr. 2.3.1.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af opløsningen

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes en prøvemængde på 1 g og overføres til Kjeldahl
kolben. Der tilsættes 0,5 g ferrum reductum (4.2) og 50 ml stannochloridopløsning
(4.11). Kolben omrystes og henstilles en halv time med omrystning efter 10 og
20 minutters forløb. Derefter tilsættes 10 g kaliumsulfat (4.3) og 30 ml svovlsyre (4.1).
Opløsningen bringes i kog og holdes kogende i en time fra det tidspunkt, hvor der frem-
kommer hvide dampe. Derpå henstilles kolben til afkøling, og der fortyndes med
100-150 ml vand. Suspensionen overføres til en 250 ml målekolbe og afkøles; der fyl-
des op til mærket med vand, omrystes og filtreres på et tørt filter over i en tør beholder.
I stedet for denne overførsel af suspensionen for at kunne anvende en af varianterne a, b
eller c i metode 2.1, kan ammoniumkvælstof i opløsningen lige så godt afdestilleres
direkte efter tilsætning af et stort overskud af natriumhydroxidopløsning (4.12).

7.2. Analyse af opløsningen

Af den således fremstillede opløsning udtages med pipette en alikvot del på 50, 100
eller 200 ml ifølge variant a, b eller c i metode 2.1. Ammoniakken afdestilleres efter
fremgangsmåden i metode nr. 2.1, idet det må sikres, at destillationskolben tilsættes et
stort overskud af natriumhydroxidopløsning (4.12).

7.3. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved
beregningen af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.4. Kontrolforsøg

Forud for analyserne kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den
anvendte fremgangsmåde ved hjælp af en standardopløsning, indeholdende ammonium-
og nitratkvælstofmængder, der er sammenlignelige med de mængder cyanamid- og
nitratkvælstof, der findes i nitratholdig calciumcyanamid.
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Der udtages til dette 20 ml standardopløsning (4.13), som overføres til Kjeldahl kolben.

Analysen udføres efter fremgangsmåden beskrevet under punkt 7.1 og 7.2.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Analyseresultatet udtrykkes som det totale kvælstofindhold (N) i procent af gødningen,
som denne er modtaget til analyse.

Variant a

% N = (50 � A) × 0.7

Variant b:

% N = (50 � A) × 0.7

Variant c:

% N = (35 � A) × 0.875

METODE 2.3.3

BESTEMMELSE AF DET TOTALE KVÆLSTOFINDHOLD I UREA

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af det totale kvælstofindhold i
urea.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan udelukkende anvendes på nitratfri ureagødninger.

3. PRINCIP

Ved kogning med svovlsyre omdannes urea kvantitativt til ammonium. Denne bestem-
mes derpå ved destillation i basisk væske, idet destillatet opsamles i en titreropløsning
af svovlsyre i overskud. Syreoverskuddet bestemmes ved titrering ved hjælp af en
basisk opløsning med kendt styrke.
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4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand: fri for kuldioxid og kvælstofforbindelser af
enhver art.

4.1. Koncentreret svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Natriumhydroxidopløsning, indeholdende ca. 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), ammoniak-
fri

4.3. Svovlsyre: 0,1 mol/l

4.4. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,1 mol/l, carbonatfri

} til variant a (se metode 2.1)

4.5. Svovlsyre: 0,2 mol/l

4.6. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,2 mol/l, carbonatfri

} til variant b (se note 2,
metode 2.1)

4.7. Svovlsyre: 0,5 mol/l

4.8. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,5 mol/l, carbonatfri

} til variant c (se note 2,
metode 2.1).

4.9. Indikatoropløsninger

4.9.1. Indikatorblanding.

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.

Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.
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4.9.2. Indikatoropløsning af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95% methanol, og der fyldes op med vand til 100 ml.
Om nødvendigt filtreres. Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den
foregående.

4.10. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet

4.11. Urea til analyse

5. APPARATUR

5.1. Destillationsapparat, se metode nr. 2.1. "Bestemmelse af ammoniumkvælstof"

5.2. Målekolbe på 500 ml.

5.3. Pipetter på 25, 50 og 100 ml

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af opløsningen

2,5 g af den forbehandlede prøve afvejes med en nøjagtighed på 0,001 g, anbringes i en
Kjeldahl-kolbe på 300 ml og fugtes med 20 ml vand. Under omrystning tilsættes 20 ml
koncentreret svovlsyre (4.1) og nogle glaskugler for at regulere kogningen. I halsen på
kolben indføres en glastragt med lang stilk for at undgå eventuelle udslyngninger, og
der opvarmes, først svagt og derpå kraftigere, lige til der udvikles hvide dampe
(30-40 minutter).

Efter afkøling fortyndes med 100-150 ml vand. Væsken hældes derpå over i en måle-
kolbe på 500 ml, idet der ikke tages hensyn til eventuelle uopløste bestanddele, hvoref-
ter der afkøles til stuetemperatur. Der fyldes op til mærket med vand, omrystes om nød-
vendigt og filtreres gennem et tørt filter over i en tør beholder.

7.2. Analyse af opløsningen

Ved hjælp af en præcisionspipette udtages, alt efter den valgte variant (se metode 2.1)
en alikvot mængde på 25, 50 eller 100 ml af den således fremkomne opløsning, hvoref-
ter ammoniakken destilleres efter den i metode nr. 2.1 beskrevne fremgangsmåde, idet
der til destillationskolben tilsættes en tilstrækkelig mængde NaOH opløsning (d20 =
1,33 g/ml) (4.2) til at sikre et kraftigt overskud.
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7.3. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved
beregningen af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.4. Kontrolforsøg

Forud for analyserne kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den
anvendte fremgangsmåde ved at analysere en alikvot mængde af en frisk fremstillet
opløsning af urea til analyse (4.11).

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Analyseresultatet udtrykkes som kvælstofprocenten (N) i gødningen, således som denne
er modtaget med henblik på analyse.

Variant a

% N = (50 � A) × 1.12

Variant b:

% N = (50 � A) × 1.12

Variant c:

% N = (35 � A) × 1.40

METODE 2.4

BESTEMMELSE AF CYANAMIDKVÆLSTOF

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af cyanamidkvælstof.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på calciumcyanamid og på nitratholdig calciumcyanamid.
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3. PRINCIP

Cyanamidkvælstof fældes som en sølvforbindelse og bestemmes i bundfaldet efter
Kjeldahls metode.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand: fri for kuldioxid og kvælstofforbindelser af
enhver art.

4.1. Koncentreret eddikesyre

4.2. Ammoniakopløsning med 10% ammoniakgas efter masse, (d20 = 0,96 g/ml)

4.3. Ammoniakalsk sølvopløsning efter Tollens

500 ml af en 10% vandig opløsning af sølvnitrat (AgNO3) blandes med 500 ml af en
10% vandig opløsning af ammoniak (4.2).

Blandingen må ikke unødigt udsættes for lysets påvirkning, ikke opvarmes unødvendigt
og skal så vidt muligt opbevares lufttæt. Opløsningen er i almindelighed holdbar i åre-
vis. Så længe opløsningen forbliver klar, er reagenset af god kvalitet.

4.4. Koncentreret svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml)

4.5. Kaliumsulfat til analyse

4.6. Cuprioxid (CuO): 0,3-0,4 g pr. bestemmelse eller en ækvivalent mængde cuprisulfat
(CuSO4, 5H2O) på 0,95-1,25 g pr. bestemmelse

4.7. Natriumhydroxidopløsning, indeholdende ca. 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), ammoniak-
fri

4.8. Svovlsyre: 0,1 mol/l

4.9. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,1 mol/l

4.10. Indikatoropløsninger
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4.10.1. Indikatorblanding.

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.

Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.10.2. Indikatoropløsning af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95% methanol, og der fyldes op med vand til 100 ml.
Om nødvendigt filtreres. Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den
foregående.

4.11. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet

4.12. Kaliumthiocyanat til analyse

5. APPARATUR

5.1. Destillationsapparat, se metode nr. 2.1. "Bestemmelse af ammoniumkvælstof"

5.2. Målekolbe på 500 ml (f.eks. Stohmannflaske).

5.3. Kjeldahl-kolbe af passende størrelse (300-500 ml) og med lang hals

5.4. Pipette på 50 ml

5.5. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Sikkerhedsforanstaltninger

Ved enhver omgang med en ammoniakalsk sølvopløsning er det strengt påbudt at bære
sikkerhedsbriller. Danner der sig en fin hinde på væskens overflade, kan der indtræffe
en eksplosion efter en omrystning, og den største forsigtighed er absolut påkrævet.

7.2. Fremstilling af analyseopløsninger

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes en prøvemængde på 2,5 g, som anbringes i en
lille glasmorter. Der udrives med vand tre gange, idet væsken efter hver udrivning
dekanteres over i en 500 ml Stohmann-målekolbe. Morteren, pistillen og tragten vaskes
ved hjælp af en sprøjteflaske på en sådan måde, at materialet efterhånden kommer over i
Stohmann-målekolben. Der tilføres vand for at nå op på et rumfang på ca. 400 ml samt
15 ml eddikesyre (4.1). Der omrystes i et roterende rysteapparat (5.5) i to timer.

Derefter fyldes op med vand til 500 ml, blandes og filtreres.

Den påfølgende analyse bør finde sted hurtigst muligt.

7.3. Analyse af opløsningen

50 ml filtrat overføres til et 250 ml bægerglas.

Opløsningen gøres svagt basisk ved tilsætning af ammoniakopløsning (4.2), hvorefter
der under omrøring tilsættes 30 ml varm ammoniakalsk sølvnitratopløsning (4.3) for at
fælde den gule sølvcyanamidforbindelse.

Opløsningen henstår derpå til den følgende dag, hvorefter den filtreres, og bundfaldet
udvaskes med koldt vand, indtil det er fuldstændig fri for ammoniak.

Filtret og det endnu fugtige bundfald anbringes i en Kjeldahl-kolbe, og der tilsættes
10-15 g kaliumsulfat (4.5), katalysator (4.6) i den foreskrevne dosis og endelig 50 ml
vand og 25 ml koncentreret svovlsyre (4.4).

Kolben opvarmes svagt under forsigtig omrystning, indtil indholdet begynder at koge.
Derpå forøges varmetilførslen, og kogningen fortsættes indtil kolbens indhold bliver
farveløst eller svagt grønt.

Kogningen fortsættes i endnu en time, hvorefter kolben stilles til afkøling.
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Væsken i reaktionskolben hældes nu over i destillationskolben, der tilsættes lidt pimp-
sten (4.11), fortyndes med vand for at opnå et samlet rumfang på ca. 350 ml, blandes og
afkøles.

Ammoniakken destilleres efter metode 2.1 variant a, idet der til destillationskolben til-
sættes en tilstrækkelig mængde natriumhydroxidopløsning (4.7) til at sikre et stort over-
skud.

7.4. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved
beregningen af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.5. Kontrolforsøg

Forud for analyserne kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den
anvendte fremgangsmåde ved at analysere en alikvot mængde, svarende til 0,05 g kvæl-
stof, af en titreropløsning af kaliumthiocyanat (4.12).

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Resultatet udtrykkes som procent cyanamidkvælstof i gødninger, som denne er modta-
get til analyse.

% N = (50 � A) × 0.56

METODE 2.5

BESTEMMELSE AF BIURET I UREA VED SPEKTROMETRI

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til fotometrisk bestemmelse af biuret i urea.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan udelukkende anvendes på urea.
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3. PRINCIP

I basisk væske danner biuret i nærværelse af kaliumnatriumtartrat sammen med det divalente
kobber et violet kobberkompleks. Opløsningens absorbans måles ved en bølgelængde på ca.
546 nm (nanometer).

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand, fri for kuldioxid og ammoniak. Denne vandkvalitet er
særdeles vigtig ved denne bestemmelse.

4.1. Methanol

4.2. Svovlsyreopløsning, ca. 0,1 mol/l

4.3. Natriumhydroxidopløsning, ca. 0.1 mol/l

4.4. Basisk kaliumnatriumtartratopløsning

I en målekolbe på 1 liter opløses 40 g rent natriumhydroxid i 500 ml vand, som derpå afkøles.
Der tilsættes 50 g kaliumnatriumtartrat (NaKC4H4O6 . 4H2O) og fyldes op til målestregen.
Blandingen skal henstå i 24 timer, før den tages i brug.

4.5. Cuprisulfatopløsning.

I en målekolbe på 1 liter opløses 15 g cuprisulfat (CuSO4 . 5H2O) i 500 ml vand. Derpå fyldes
op til mærket.

4.6. Frisk fremstillet standardopløsning af biuret

I en målekolbe på 250 ml opløses 0,250 g rent biuret1 i vand. De fyldes op til 250 ml. 1 ml af
denne opløsning indeholder 0,010 g biuret.

4.7. Indikatoropløsning

I en målekolbe på 100 ml opløses 0,1 g methylrødt i 50 ml 95% ethanol, og der fyldes op med
vand til 100 ml. Der filtreres, hvis der bliver noget uopløst materiale tilbage.

                                                
1 Biuret kan renses i forvejen ved udvaskning med en 10% ammoniakopløsning, vand, acetone

og påfølgende vakuumtørring.
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5. APPARATUR

5.1. Spektrometer eller fotometer med filtre, med en tilstrækkelig følsomhed og nøjagtighed til at
muliggøre reproducerbare målinger på mindst 0,5% T1.

5.2. Målekolber på 100, 250 og 1 000 ml

5.3. Justerede pipetter på 2, 5, 10, 20, 25 og 50 ml eller en justeret burette på 25 ml med inddeling
på 0,05 ml

5.4. Et bægerglas på 250 ml

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Kalibreringskurve

Med pipetter overføres alikvote mængder på 0, 2, 5, 10, 20, 25 og 50 ml af biuretstandard-
opløsningen (4.6) til en serie på 7 målekolber på 100 ml. Der fyldes op med destilleret vand til
et rumfang på ca. 50 ml, tilsættes en dråbe indikatoropløsning (4.7) og neutraliseres om nød-
vendigt med 0,1 mol/l svovlsyre (4.2). Under omrøring tilsættes 20 ml basisk tartratopløsning
(4.4) og derpå 20 ml cuprisulfatopløsning (4.5).

Anmærkning:

Disse opløsninger bør tilsættes ved hjælp af 2 buretter eller endnu bedre ved hjælp af 2 kali-
brerede pipetter.

Der fyldes op til 100 ml med destilleret vand og blandes, hvorefter opløsningerne stilles i ro i
15 minutter ved 30 °C ± 2 °C.

Med "0" biuret standardopløsningen som reference, måles absorbansen af hver opløsning ved
en bølgelængde på ca. 546 nm, og i hver opløsning måles i fotometret ovenfor blindprøven
ved en bølgelængde omkring 545 mm og i kuvetter med passende, ens lysvej.

En kalibreringskurve optegnes ved som abscisse at afsætte biuretmængderne i mg og som
ordinat de tilsvarende absorbanser.

                                                
1 Se pkt. 9 "Tillæg".
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7.2. Fremstilling af analyseopløsningen

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes 10 g af den forbehandlede prøve, som opløses i en
250 ml målekolbe med ca. 150 ml vand. Efter opløsningen fyldes op til mærket. Om nødven-
digt filtreres.

Bemærkning 1

Hvis den afvejede prøve indeholder mere end 0,015 g ammoniumkvælstof, opløses den i et
250 ml bægerglas med 50 ml methanol (4.1). Rumfanget reduceres ved inddampning til
25 ml, hvorefter væsken hældes over i en 250 ml målekolbe, og der fyldes op til mærket med
vand. Om nødvendigt filtreres ned i en tør beholder gennem et tørt foldefilter.

Bemærkning 2

Fjernelse af opalescens: Når blandingen indeholder kolloider, kan den være vanskelig at fil-
trere. I så fald fremstilles analyseopløsningen på følgende måde: Den afvejede prøve opløses i
150 ml vand, tilsættes 2 ml 1 mol/l saltsyre og filtreres gennem to stykker tæt filtrerpapir over
i en 250 ml målekolbe. Filtrene vaskes med vand, og der fyldes op til mærket. Derefter
fortsættes efter den fremgangsmåde, der er beskrevet under 7.3.

7.3. Måling

Afhængig af det formodede indhold af biuret udtages med pipette 25 eller 50 ml af den under
7.2 nævnte opløsning og overføres til en 100 ml målekolbe. Om nødvendigt neutraliseres med
0,1 mol/l reagens (4.2 eller 4.3), idet methylrødt anvendes som indikator, og der tilsættes med
samme nøjagtighed som under fremstillingen af kalibreringskurven 20 ml af den basiske kali-
umnatriumtartratopløsning (4.4) og 20 ml cuprisulfatopløsning (4.5). Der fyldes op til mær-
ket, omrystes omhyggeligt, hvorefter kolben lades i ro i 15 minutter ved 30 °C (± 2) °C.

Derpå gennemføres de fotometriske målinger, og den mængde biuret, der er til stede i urea'en,
beregnes.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

% biuret =
V

5.2C ×

hvor

"C" er massen i milligram af biuret, aflæst på kalibreringskurven,

og "V" er rumfanget af den alikvote mænge.
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9. TILLÆG

Hvis Jo er styrken af et bundt monokromatiske stråler før, og J er styrken af dette strålebundt
efter, at samme strålebundt har passeret gennem et transparent legeme, får man:

transmissionsfaktor T =
Jo
J

uigennemsigtig-
hed O =

J
Jo

ekstinktion E = log O

ekstinktion pr. enhed af de optiske lag: k =
s
E

Specifik ekstinktionskoefficient: K =
SC

E
×

hvor

s = lagtykkelse i cm.

c = koncentration i mg pr. liter.

k = specifik faktor for hver substans efter Lambert-Beer.

METODE 2.6
BESTEMMELSE AF FORSKELLIGE FORMER

FOR KVÆLSTOF I SAMME PRØVEMATERIALE

MEDTODE 2.6.1
BESTEMMELSE AF FORSKELLIGE FORMER FOR KVÆLSTOF I SAMME

PRØVEMATERIALE I GØDNINGER, DER INDEHOLDER KVÆLSTOFI FORM AF NITRAT-,
AMMONIUM-, UREA- OG CYANAMIDKVÆLSTOF

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af kvælstofindholdet i forskellige -
samtidigt tilstedeværende kvælstofforbindelser.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på enhver i bilag 1 opført gødning, som indeholder kvæl-
stof i forskellige forbindelser.

3. PRINCIP

3.1. Det totale indhold af opløseligt og uopløseligt kvælstof

Ifølge listen over gødningstyper (bilag I) indskrænker denne bestemmelse sig til pro-
dukter, som indeholder calciumcyanamid.

3.1.1. Ved nitratfri gødninger mineraliseres den udtagne prøve direkte efter Kjeldahls metode.

3.1.2. Ved nitratholdige gødninger mineraliseres den udtagne prøve efter Kjeldahls metode
efter reduktion med jernpulver og stannochlorid.

I begge tilfælde bestemmes ammoniakken efter metode 2.1.

A n mæ rk n in g :

Viser analysen at indholdet af uopløseligt kvælstof er over 0,5 %, (?) kan det deraf
sluttes, at gødningen indeholder andre former for uopløseligt kvælstof, som ikke er
opført på listen i bilag I.

3.2. Opløselige kvælstofforbindelser

Af samme prøveopløsning udtages forskellige alikvote mængder til følgende bestem-
melser:

3.2.1. Det totale opløselige kvælstofindhold:

3.2.1.1. I nitratfri gødninger bestemmes direkte efter Kjeldahls metode.

3.2.1.2. I nitratholdige gødninger bestemmes i en alikvot del efter Kjeldahls metode efter reduk-
tion efter Ulsch. Ammoniakken bestemmes i begge tilfælde som beskrevet i metode 2.1.

3.2.2. Det totale opløselige kvælstofindhold med undtagelse af nitratkvælstof bestemmes efter
Kjeldahls metode, efter at nitratforbindelserne er elimineret i surt miljø med ferrosulfat;
ammoniakken bestemmes som beskrevet i metode 2.1.
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3.2.3. Nitratkvælstof som differens:

3.2.3.1. Når gødningen ikke indeholder calciumcyanamid som differens mellem 3.2.1.2 og 3.2.2
og/eller mellem det totale opløselige kvælstofindhold (3.2.1.2) og summen af ammo-
nium- og ureakvælstof (3.2.4 + 3.2.5).

3.2.3.2. Når gødningen indeholder calciumcyanamid som differens mellem (3.2.1.2) og (3.2.2)
eller mellem (3.2.1.2) og summen af (3.2.4 + 3.2.5 + 3.2.6).

3.2.4. Ammoniumkvælstof:

3.2.4.1. Når gødningen ved anvendelse af metode 1 udelukkende indeholder ammoniumkvæl-
stof og ammonium- og nitratkvælstof

3.2.4.2. Når gødningen indeholder urea- og/eller cyanamidkvælstof ved kold destillation i svagt
basisk miljø; ammoniakken opsamles i svovlsyre-titrervæske og bestemmes som
beskrevet i metode 2.1.

3.2.5. Ureakvælstof:

3.2.5.1. Ved omdannelse ved hjælp af urease til ammoniak, som titreres med en saltsyreopløs-
ning,

eller

3.2.5.2. Gravimetrisk med xanhydrol; biuret fældes samtidigt, men kan uden større fejl medreg-
nes til ureakvælstof, idet det absolutte indhold normalt er ringe i sammensalte gødnin-
ger,

eller

3.2.5.3. Som differens ifølge nedenstående tabel:

TILFÆLDE
NITRAT-

KVÆLSTOF
AMMONIUM--

KVÆLSTOF
CYANAMID-
KVÆLSTOF

DIFFERENS

1

2

3

4

0

+

0

+

+

+

+

+

+

+

0

0

(3.2.1.1) � (3.2.4.2 + 3.2.6)

(3.2.2) � (3.2.4.2 + 3.2.6)

(3.2.1.1) � (3.2.4.2)

(3.2.2) � (3.2.4.2)

3.2.6. Cyanamidkvælstof ved fældning som sølvforbindelse, hvori kvælstoffet bestemmes
efter Kjeldahls metode
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4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand.

4.1. Kaliumsulfat til analyse

4.2. Jern til analyse reduceret med brint (den foreskrevne jernmængde skal kunne reducere
mindst 50 mg nitratkvælstof)

4.3. Kaliumthiocyanat til analyse

4.4. Kaliumnitrat til analyse

4.5. Ammoniumsulfat til analyse

4.6. Urea til analyse

4.7. Fortyndet svovlsyre 1 : 1 efter rumfang: 1 rumfang svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml) i 1 rum-
fang vand

4.8. Svovlsyretitreropløsning: 0,2 mol/l

4.9. Koncentreret natriumhydroxidopløsning. Vandig opløsning på ca. 30 % ( W/V) NaOH,
ammoniakfri

4.10. Natrium- eller kaliumhydroxidopløsning: 0,2 mol/l, carbonatfri

4.11. Stannochloridopløsning

120 g SnCl2 . 2H2O til analyse opløses i 400 ml ren koncentreret saltsyre (d20 = 1,18
g/ml), og der fyldes op med vand til 1 liter. Opløsningen skal være fuldstændig klar og
fremstilles umiddelbart før brug.

A n mæ rk n in g :

Det er absolut nødvendigt at kontrollere stannochloridets reduktionsevne: 0,5 g
SnCl2 . 2H2O opløses i 2 ml ren koncentreret saltsyre (d20 = 1,18g/ml), og der fyldes op
til 50 ml med vand. Derpå tilsættes 5 g rent Seignettesalt (kaliumnatriumtartrat) og en
tilstrækkelig mængde rent natriumhydrogencarbonat til at opløsningen reagerer basisk
med lakmuspapir.
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Der titreres med en 0,1 mol/l jodopløsning med en stivelsesopløsning som indikator.

1 ml 0,1 mol/l jodopløsning svarer til 0,01128 g SnCl2 . 2H2O.

Mindst 80 % af det tin, der er til stede i den således fremstillede opløsning, skal findes
på divalent form. Til titreringen skal der derfor mindst anvendes 35 ml 0,1 mol/l jodop-
løsning.

4.12. Svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml)

4.13. Fortyndet saltsyre: 1 rumfang saltsyre (d20 = 1,18 g /ml) + 1 rumfang vand.

4.14. Eddikesyre: 96-100 %

4.15. Svovlsyreopløsning indeholdende ca. 30 % H2SO4 (W/V)

4.16. Ferrosulfat: krystallinsk, FeSO4 . 7H2O

4.17. Svovlsyretitreropløsning: 0,1 mol/l

4.18. Octylalkohol

4.19. Mættet kaliumcarbonatopløsning

4.20. Natrium- eller kaliumhydroxidopløsning: 0,1 mol/l (carbonatfri)

4.21. Mættet bariumhydroxidopløsning

4.22. Natriumcarbonatopløsning, 10 % (W/V)

4.23. Saltsyre: 2 mol/l

4.24. Saltsyre-titreropløsning: 0,1 mol/l

4.25. Ureaseopløsning

0,5 g aktiv urease suspenderes i 100 ml destilleret vand. Ved hjælp af 0,1 mol/l saltsyre
(4.24) indstilles pH på 5,4 målt på pH-meter.
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4.26. Xanthydrol

5 % opløsning i ethanol eller methanol (4.31) (der må ikke anvendes produkter, som
giver en mængde uopløseligt materiale). Opløsningen kan holde sig i tre måneder i en
godt tilproppet flaske, som beskyttes mod lysets indvirkning.

4.27. Kobberoxid (CuO): 0,3-0,4 g pr. bestemmelse eller en ækvivalent mængde cuprisulfat
5H2O på 0,95-1,25 g pr. bestemmelse

4.28. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet

4.29. Indikatoropløsninger

4.29.1. Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.

Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.29.2. Indikatoropløsning af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95 % ethanol, tilsættes vand op til 100 ml og filtreres
om nødvendigt. Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den foregående.

4.30. Indikatorpapir

Lakmus, bromthymolblåt (eller andre papirindikatorer, følsomme i pH-området 6-8).

4.31. Ethanol eller methanol: 95 % opløsning

5. APPARATUR

5.1. Destillationsapparat

Se metode 2.1.
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5.2. Apparatur til analytisk bestemmelse af ammoniumkvælstof efter fremgangsmåden i
7.2.5.3 (se figur 6)

Apparatet består af en beholder med specialformet slib, forsynet med en sidehals, der
kan lukkes, samt et rør med dråbefanger og endeligt med et vinkelret bøjet rør til indfør-
sel af luft. Rørene kan eventuelt forbindes til beholderen med en almindelig gummiprop
med to huller. Det er vigtigt, at rørene til luftindførsel har den rette udformning, så luft-
boblerne kan fordeles fuldstændigt i opløsningerne i beholderen og i forlaget. Den bed-
ste udformning af rørene er en paddehatteformet afslutning med yder diameter på
20 mm. På afslutningen findes 6 åbninger med diameter 1 mm.

5.3. Apparatur til bestemmelse af ureakvælstof efter ureasemetoden (7.2.6.1)

Dette består af en Erlenmeyer-kolbe på 300 ml, forsynet med en tragt med hane og en
lille absorptionsbeholder (se figur 7).

5.4. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut

5.5. pH-meter

5.6. Regulerbart varmeskab

5.7. Glasapparatur:

Pipetter på 2, 5, 10, 20, 25, 50 og 100 ml

Kjeldahl-kolber med lang hals på 300 og 500 ml

Målekolber på 100, 250, 500 og 1 000 ml

Filterdigler med porediameter på 5-15 µ

Mortere.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Det totale indhold af opløseligt og uopløseligt kvælstof

7.1.1. Når gødningen ikke indeholder nitrat

7.1.1.1. Destruktion

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes en prøvemængde, som maksimalt indeholder
100 mg kvælstof. Prøven hældes i destillationskolben (5.1), og der tilsættes 10-15 g
kaliumsulfat (4.1), katalysator (4.27) og lidt pimpsten (4.28). Derpå tilsættes 50 ml for-
tyndet svovlsyre (4.7) og der omrystes forsigtigt. Først foretages en moderat opvarm-
ning og omrystes fra tid til anden, indtil der ikke længere finder nogen skumdannelse
sted. Derefter opvarmes på en sådan måde, at der finder en regelmæssig kogning af
væsken sted. Kogningen fortsættes en time efter, at opløsningen er blevet klar, idet der
passes på, at det organiske materiale ikke sætter sig fast på kolbens vægge. hvorefter
man lader den afkøle. Der tilsættes forsigtigt og under omrystning ca. 350 ml vand. Der
omrystes på ny på en sådan måde, at det opløselige bliver opløst så fuldstændig som
muligt. Derefter afkøles igen, og kolben forbindes til destillationsapparatet (5.1).

7.1.1.2. Destillation af ammoniakken

Med pipette overføres 50 ml 0,2 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) til destillationsappa-
ratets forlag (5.1), og der tilsættes indikator (4.29.1 eller 4.29.2). Det påses, at svalerens
endestykke befinder sig mindst 1 cm under væskeoverfladen i forlaget.

Idet der træffes de nødvendige forholdsregler for at undgå ethvert tab af ammoniak, til-
sættes der forsigtigt til destillationskolben tilstrækkeligt med koncentreret natrium-
hydroxidopløsning (4.9) til at gøre væsken stærkt basisk (120 ml vil i reglen være til-
strækkeligt: en kontrol foretages ved tilsætning af et par dråber phenolphtalein. Efter af-
slutning af destillationen skal opløsningen i kolben stadig være tydeligt basisk). Varme-
tilførslen indstilles på en sådan måde, at der destilleres ca. 150 ml på en halv time. Med
papirindikator (4.30) kontrolleres, at destillationen er fuldstændig. Er dette ikke tilfæl-
det, destilleres endnu 50 ml, og kontrollen gentages, indtil det sidste destillat reagerer
neutralt med papirindikatoren (4.30). Derpå sænkes forlaget, og der destilleres endnu
nogle ml, hvorefter svalerens endestykke skylles. Syreoverskuddet titreres med 0,2
mol/l natrium- eller kaliumhydroxidtitrervæske (4.10) til indikatoromslag.

7.1.1.3. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved
beregningen af slutresultatet tages hensyn hertil.
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7.1.1.4. Angivelse af resultatet

% N =
M

28.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når
der afpipetteres 50 ml 0,2mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),

A = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen,

M = prøvens masse i gram.

7.1.2. Når gødningen indeholder nitrat

7.1.2.1. Prøveudtagning

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes en prøvemasse, der højst indeholder 40 mg
nitratkvælstof.

7.1.2.2. Reduktion af nitrat

Den afvejede prøve blandes i en lille morter med 50 ml vand og føres sammen med den
mindst mulige mængde destilleret vand over i en Kjeldahl-kolbe på 500 ml. Der tilsæt-
tes 5 g ferrum reductum (4.2) og 50 ml stannochloridopløsning (4.11). Kolben omrystes
og henstilles derpå en halv time, hvor der omrystes efter 10 og 20 minutters forløb.

7.1.2.3. Destruktion efter Kjeldahl

Der tilsættes 30 ml svovlsyre (4.12), 5 g kaliumsulfat (4.1), den foreskrevne mængde
katalysator (4.27) og lidt pimpsten (4.28). Kolben anbringes lidt på skrå og opvarmes
svagt, hvorefter varmetilførslen langsomt forøges under hyppig omrystning af opløsnin-
gen for at bringe et eventuelt bundfald i suspension. Væsken bliver først sort og derpå
klar under dannelse af en gulgrøn suspension af vandfrit jernsulfat. Opvarmningen fort-
sættes i en time, efter at opløsningen er blevet klar, og styres således, at opløsningen
koger svagt, hvorefter man lader den afkøle. Der tilsættes med forsigtighed lidt efter lidt
100 ml vand. Kolben omrystes, og indholdet overføres til en 500 ml målekolbe. Der
fyldes op til mærket med vand, blandes og filtreres på et tørt filter over i en tør behol-
der.
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7.1.2.4. Analyse af opløsningen

Af opløsningen afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 100 mg kvælstof og over-
føres til destillationskolben (5.1). Ca. 350 ml vand og lidt pimpsten (4.28) tilsættes.
Kolben forbindes med destillationsapparatet og bestemmelsen fortsættes som beskrevet
under 7.1.1.2.

7.1.2.5. Blindprøve

Se 7.1.1.3.

7.1.2.6. Angivelse af resultatet

% N =
M

28.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når
der afpipetteres 50 ml 0,2mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),

A = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen,

M = prøvens masse i g, til stede i den alikvote del (7.1.2.4).

7.2. Opløselige kvælstofforbindelser

7.2.1. Fremstilling af analyseopløsningen

Med en nøjagtighed på 1 mg afvejes en prøvemasse på 10 g, som hældes i en 500 ml
målekolbe.

7.2.1.1. Gødninger, som ikke indeholder cyanamidkvælstof

Kolben tilsættes 50 ml vand og derefter 20 ml fortyndet saltsyre (4.13), omrystes og
stilles i ro, indtil en eventuel kuldioxidudvikling er ophørt. Derpå tilsættes 400 ml vand
og omrystes i en halv time i rotationsapparat (5.4). Der fyldes op til mærket med vand,
blandes og filtreres gennem et tørt filter over i en tør beholder.
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7.2.1.2. Gødninger, som indeholder cyanamidkvælstof

Kolben tilsættes 400 ml vand og nogle dråber methylrødt (4.29.2). Om nødvendigt
gøres opløsningen sur med eddikesyre (4.14). Der tilsættes 15 ml eddikesyre (4.14).
Derefter omrystes 2 timer i rotationsapparat (5.4). Om nødvendigt tilsættes eddikesyre
(4.14), så opløsningen stadig er sur. Der fyldes op med vand, blandes, filtreres omgå-
ende gennem et tørt filter over i en tør beholder, hvorefter bestemmelsen af cyanamid-
kvælstof straks gennemføres.

I begge tilfælde bestemmes de forskellige opløselige kvælstofforbindelser samme dag,
som opløsningen er fremstillet, idet cyanamidkvælstof og ureakvælstof, hvis disse er til
stede, bestemmes først.

7.2.2. Det totale opløselige kvælstofindhold

7.2.2.1. Når gødningen ikke indeholder nitrat

Af filtratet (7.2.1.1 eller 7.2.1.2) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 100 mg
kvælstof og overføres til en 300 ml Kjeldahl-kolbe. Der tilsættes 15 ml koncentreret
svovlsyre (4.12), 0,4 g cuprioxid eller 1,25 g cuprisulfat (4.27) og lidt pimpsten (4.28).
Der opvarmes først moderat for at sætte reaktionen i gang og derpå kraftigere indtil
væsken bliver farveløs eller svagt grønlig, og der fremkommer tydelige hvide dampe.
Efter afkøling hældes opløsningen over i destillationskolben, fortyndes til ca. 500 ml
med vand og tilsættes lidt pimpsten (4.28). Derpå forbindes kolben med destillations-
apparatet (5.1), og bestemmelsen fortsættes som beskrevet i 7.1.1.2.

7.2.2.2. Når gødningen indeholder nitrat

Af filtratet (7.2.1.1 eller 7.2.1.2) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 40 mg
nitratkvælstof og overføres til en 500 ml Erlenmeyer-kolbe. På dette stadium af analy-
sen er den samlede kvælstofmængde uden betydning. Der tilsættes 10 ml 30 % svovl-
syre (4.15), 5 g ferrum reductum (4.2), og Erlenmeyer-kolben dækkes omgående med et
urglas. Der varmes svagt op, indtil reaktionen bliver livlig, men ikke voldsom. På dette
tidspunkt afbrydes opvarmningen og kolben hensættes i mindst tre timer ved stue-
temperatur. Med vand overføres væsken til en 250 ml målekolbe uden hensyntagen til
uopløst jern. Der fyldes op til mærket med vand og blandes omhyggeligt. Derpå overfø-
res med pipette en alikvot del, indeholdende maksimalt 100 mg kvælstof, til en 300 ml
Kjeldahl-kolbe. Der tilsættes 15 ml koncentreret svovlsyre (4.12), 0,4 g cuprioxid eller
1,25 g cuprisulfat (4.27) og lidt pimpsten (4.28). Der opvarmes først moderat for at
sætte reaktionen i gang og derpå kraftigere indtil væsken bliver farveløs eller svagt
grønlig, og der viser sig tydelige hvide dampe. Efter afkøling hældes opløsningen over i
destillationskolben, fortyndes til ca. 500 ml med vand og tilsættes lidt pimpsten (4.28).
Derpå forbindes kolben med destillationsapparatet (5.1), og bestemmelsen fortsættes
som beskrevet i 7.1.1.2.
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7.2.2.3. Blindprøve

Se 7.1.1.3.

7.2.2.4. Angivelse af resultatet

% N =
M

28.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når
der afpipetteres 50 ml 0,2mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),

A = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen,

M = prøvens masse i gram i den alikvote del (7.2.2.1 eller 7.2.2.2).

7.2.3. Det totale indhold af opløseligt kvælstof med undtagelse af nitratkvælstof

Til en 300 ml Kjeldahl-kolbe overføres med pipette en alikvot del af filtratet (7.2.1.1
eller 7.2.1.2), højst indeholdende 50 mg af det kvælstof, der skal bestemmes. Der for-
tyndes med vand til 100 ml og tilsættes 5 g ferrosulfat (4.16), 20 ml koncentreret svovl-
syre (4.1) og lidt pimpsten (4.28). Der opvarmes moderat til at begynde med, hvorefter
varmetilførslen forøges, indtil der fremkommer hvide dampe. Reaktionen fortsættes i 15
minutter, hvorefter opvarmningen afbrydes. Cuprioxid (4.27) tilsættes som katalysator,
hvorefter der fortsættes i endnu 10-15 minutter til der udvikles hvide dampe. Efter
afkøling overføres indholdet i Kjeldahl-kolben til apparatets destillationskolbe (5.1).
Der fortyndes til ca. 500 ml med vand og tilsættes lidt pimpsten (4.28). Kolben
forbindes til destillationsapparatet, og bestemmelsen fortsættes som beskrevet i 7.1.1.2.

7.2.3.1. Blindprøve

Se 7.1.1.3.
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7.2.3.2 Angivelse af resultatet

% N = 
M

28.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når
der afpipetteres 50 ml 0,2mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),

A = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen,

M = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til bestemmelsen.

7.2.4. Nitratkvælstof bestemmes

7.2.4.1. Når gødningen ikke indeholder calciumcyamid

Som differens mellem resultaterne opnået i 7.2.2.4 og 7.2.3.2 og/eller mellem resultatet
opnået i 7.2.2.4 og summen af resultaterne opnået i (7.2.5.2 eller 7.2.5.5) og (7.2.6.3
eller 7.2.6.5 eller 7.2.6.6).

7.2.4.2. Når gødningen indeholder calciumcyamid

Som differens mellem resultaterne opnået i 7.2.2.4 og 7.2.3.2 såvel som mellem resul-
tatet opnået i 7.2.2.4 og summen af resultaterne opnået i (7.2.5.5), (7.2.6.3 eller 7.2.6.5
eller 7.2.6.6) og (7.2.7).

7.2.5. Ammoniumkvælstof

7.2.5.1. Når gødningen udelukkende indeholder ammoniumkvælstof og ammonium- og nitrat-
kvælstof

Af filtratet (7.2.1.1) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 100 mg ammonium-
kvælstof, som overføres til destillationskolben (5.1). Der tilsættes vand for at opnå et
samlet rumfang på ca. 350 ml samt lidt pimpsten (4.28) for at give en roligere kogning.
Kolben forbindes til destillationsapparatet, tilsættes 20 ml natriumhydroxid (4.9), og der
destilleres som beskrevet i 7.1.1.2.
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7.2.5.2. Angivelse af resultatet

% N (ammonium) =
M

28.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når
der afpipetteres 50 ml 0,2mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),

A = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen,

M = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til bestemmelsen.

7.2.5.3. Når gødningen indeholder urea- og/eller cyanamidkvælstof

Af filtratet (7.2.1.1 eller 7.2.1.2) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 20 mg
ammoniumkvælstof, som overføres til en tør beholder fra apparatet (5.2). Destillations-
apparatet samles. Der overføres med pipette til 300 ml Erlenmeyer-kolbe nøjagtigt 50
ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.17) og tilstrækkeligt med destilleret vand til, at
væskeniveauet befinder sig ca. 5 cm over åbningen i tilførselsrøret. Gennem tuden på
reaktionskolben tilsættes så meget destilleret vand, at rumfanget bringes op på ca. 50
ml, og der omrystes. For at undgå en generende skumdannelse i forbindelse med luft-
gennemstrømningen tilsættes nogle dråber octylalcohol (4.18). Indholdet gøres basisk
med 50 ml mættet kaliumcarbonatopløsning (4.19), og straks begynder afgivelsen af
den frigjorte ammoniak fra den kolde suspension. En kraftig luftstrøm er nødvendig (ca.
3 liter/minut). Før luften ledes gennem apparatet renses den ved at passere vaskeflasker
med fortyndet svovlsyre og fortyndet natriumhydroxid. I stedet for trykluft kan benyttes
vakuum (vandluftpumpe), såfremt forbindelsen mellem vakuumsystem og Erlenmeyer-
kolben kan gøres tilstrækkelig tæt. Ammoniakken er normalt fuldstændig frigivet efter
tre timer. Det tilrådes dog at overbevise sig herom ved at udskifte Erlenmeyer-kolben.
Når proceduren er afsluttet, skilles Erlenmeyer-kolben fra apparatet, og den yderste
ende af tilførselsrøret samt væggene i Erlenmeyer-kolben skylles med lidt destilleret
vand, hvorefter syreoverskuddet titreres med 0,1 mol/l natriumhydroxid-titrervæske
(4.20), indtil indikatoren (4.29.1) slår om til gråt.
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7.2.5.4. Blindprøve

Se 7.1.1.3.

7.2.5.5. Angivelse af resultatet

% N (ammonium) =
M

14.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når
der afpipetteres 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.17) i apparatets 300 ml
Erlenmeyer-kolbe (5.2),

A = ml 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen,

M = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til analysen.

7.2.6. Ureakvælstof

7.2.6.1. Urease-metoden

Af filtratet (7.2.1.1 eller 7.2.1.2) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 250 mg
ureakvælstof, som overføres til en 500 ml målekolbe. For at fælde phosphater tilsættes
mættet bariumhydroxidopløsning (4.21), indtil der ikke sker yderligere udfældning.
Derefter fjernes overskuddet af bariumioner (og eventuelle opløste calciumioner) med
en 10 % natriumcarbonatopløsning (4.22).

Opløsningen stilles i ro, og det kontrolleres, om fældningen er fuldstændig. Derpå fyl-
des op til mærket, omrystes og filtreres gennem et foldefilter. Med pipette overføres 50
ml af filtratet til apparatets 300 ml Erlenmeyer-kolbe (5.3). Væsken gøres sur med 2
mol/l saltsyre (4.23) til pH 3,0 målt på pH-meter (5.5). Derpå ændres pH til 5,4 med 0,1
mol/l natriumhydroxid (4.20).



12733/2/02 REV 2 ACA/am 70
BILAG IV DG C II    DA

For at undgå tab af ammoniak under dekomponeringen med urease lukkes Erlenmeyer-
kolben med en prop, forsynet med en tragt med hane og et lille boblerør, indeholdende
nøjagtigt 2 ml 0,1 mol/l saltsyre-titrervæske (4.24). Gennem tragten tilsættes 20 ml
ureaseopløsning (4.25), hvorefter væsken henstår i en time ved 20-25 ºC. Derpå tilsæt-
tes med pipette 25 ml 0,1 mol/l saltsyretitrervæske (4.24) gennem tragten, som skylles
efter med lidt vand. På samme måde overføres indholdet fra sikkerhedsbeholderen til
opløsningen i Erlenmeyer-kolben. Syreoverskuddet tilbagetitreres med 0,1 mol/l
natriumhydroxid-titrervæske (4.20), indtil pH 5,4 er målt på pH-meter.

7.2.6.2. Blindprøve

Se 7.1.1.3.

7.2.6.3. Angivelse af resultatet

% N (urea) =
M

14.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, som
gennemføres under nøjagtigt samme betingelser som analysen,

A = ml 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen,

M = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til analysen.

Bemærkning

(1) Efter fældning med bariumhydroxid- og natriumcarbonat-opløsningerne fyldes op
til mærket, filtreres og neutraliseres hurtigst muligt.

(2) Kontrollen af titreringen kan ligeledes foretages med indikatoren (4.29.2), men
omslagspunktet er i så fald vanskeligere at iagttage.
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7.2.6.4. Gravimetrisk metode med xanthydrol

Af filtratet (7.2.1.1 eller 7.2.1.2) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 20 mg
ureakvælstof, som overføres til et 250 ml bægerglas. Der tilsættes 40 ml eddikesyre
(4.14). Der omrøres med en glasstav i et minut. Derpå lades opløsningen i ro i fem
minutter for at give et eventuelt bundfald tid til at lægge sig. Indholdet filtreres gennem
et stykke filtrerpapir over i et 100 ml bægerglas, vaskes med få ml eddikesyre (4.14) og
under stadig omrøring med en glasstang tilsættes filtratet dråbe for dråbe 10 ml
xanthydrol (4.26). Opløsningen hensættes indtil udfældningen begynder. Der omrøres
på ny 1-2 minutter. Glasset henstilles 1 1/2 time. Indholdet filtreres derefter ved svagt
vakuum gennem en forud tørret og vejet glasfilterdigel. Bundfaldet vaskes 3 gange med
5 ml ethanol (4.31) for at fjerne al eddikesyren. Filterdiglen anbringes 1 time i varme-
skab ved 130 ºC (må ikke overstige 145 ºC), afkøles i ekssikkator og vejes. Derefter
afkøles i ekssikkator og vejes.

7.2.6.5. Angivelse af resultatet

% urea N + biuret =
2

1

M
m67.6 ×

hvor

m1 = bundfaldets masse i gram

M2 = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til bestemmelsen.

Der korrigeres med resultatet fra blindanalysen . Biuret kan normalt uden større fejl
medregnes som ureakvælstof, idet det absolutte indhold heraf er ringe i sammensatte
gødninger.

7.2.6.6. Bestemt som differens

Ureakvælstof kan ligeledes beregnes efter følgende tabel:

TILFÆLDE NITRAT-N AMMONIUM-N CYANAMID-N UREA-N
1

2

3

4

0

+

0

+

+

+

+

+

+

+

0

0

(7.2.2.4) � (7.2.5.5 + 7.2.7)

(7.2.3.2) � (7.2.5.5 + 7.2.7)

(7.2.2.4) � (7.2.5.5)

(7.2.3.2) � (7.2.5.5)
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7.2.7. Cyanamid-kvælstof

Af filtratet (7.2.1.2) udtages en alikvot del indeholdende 10-30 cyanamid-kvælstof, som
overføres til et 250 ml bægerglas. Analysen fortsættes efter metode 2.4.

8. EFTERPRØVNING AF RESULTATERNE

8.1. I visse tilfælde kan der være en forskel mellem det totale kvælstofindhold bestemt
direkte på en afvejet prøve (7.1) og det totale indhold af opløseligt kvælstof (7.2.2).
Denne forskel må dog ikke være over 0,5 %. I modsat fald indeholder gødningen uoplø-
selige kvælstofforbindelser, som ikke er medtaget på listen i bilag I.

8.2. Forud for hver analyse kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den
anvendte fremgangsmåde med en standardopløsning, som indeholder de forskellige
kvælstofforbindelser i lignende indbyrdes forhold som i prøven. Denne standardopløs-
ning fremstilles på grundlag af titrervæske af kaliumthiocyanat (4.3), kaliumnitrat (4.4),
ammoniumsulfat (4.5) og urea (4.6).
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Figur 6
Apparat til bestemmelse af ammoniumkvælstof

(7.2.5.3)

Six apertures of 1 mm in diameter = 6 åbninger med Ø på 1 mm
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Figur 7
Apparat til bestemmelse af ureakvælstof

(7.2.6.1)
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METODE 2.6.2

BESTEMMELSE AF FORSKELLIGE FORMER FOR KVÆLSTOF
I GØDNINGER, DER KUN INDEHOLDER KVÆLSTOF

I FORM AF NITRAT -, AMMONIUM - OG UREA-KVÆLSTOF

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en forenklet metode til bestemmelse af forskellige kvælstof-
forbindelser i gødninger, der kun indeholder nitrat-, ammonium- og urea-kvælstof.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på enhver i bilag I opført gødning, som udelukkende inde-
holder kvælstof som nitrat, ammonium eller urea.

3. PRINCIP

Af samme prøveopløsning udtages forskellige alikvote mængder til bestemmelse af:

3.1. Det totale opløselige kvælstofindhold:

3.1.1. I nitratfri gødninger, ved anvendelse af Kjeldahls metode direkte på opløsningen.

3.1.2. I nitratholdige gødninger, ved anvendelse af Kjeldahls metode på en alikvot del af op-
løsningen efter reduktion efter Ulsch; ammoniakken bestemmes i begge tilfælde som
beskrevet i metode 2.1.

3.2. Det totale kvælstofindhold med undtagelse af nitratkvælstof ved anvendelse af
Kjeldahls metode efter at nitratforbindelserne er elimineret i surt miljø med ferrosulfat;
ammoniakken bestemmes som beskrevet i metode 2.1.

3.3. Nitratkvælstof, som differens mellem 3.1.2 og 3.2 og/eller mellem det totale kvælstof-
indhold (3.1.2) og summen af ammonium- og ureakvælstof (3.4 + 3.5).

3.4. Ammoniumkvælstof, ved kold destillation i svagt basisk miljø; ammoniakken opsamles
i svovlsyre-titrervæske og bestemmes som beskrevet i metode 2.1;

3.5. Ureakvælstof, enten:
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3.5.1. Ved omdannelse ved hjælp af urease til ammoniak, som bestemmes ved titrering med en
saltsyreopløsning,

3.5.2. Gravimetrisk med xanthydrol. Biuret fældes samtidigt, men kan uden større fejl med-
regnes til ureakvælstof, idet det absolutte indhold normalt er ringe i sammensatte gød-
ninger, eller

3.5.3. Som differens ifølge nedenstående tabel:

TILFÆLDE
NITRAT-

KVÆLSTOF
AMMONIUM-

KVÆLSTOF
DIFFERENS

1

2

0

+

+

+

(3.1.1) � (3.4)

(3.2) � (3.4)

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand

4.1. Kaliumsulfat til analyse

4.2. Jern: til analyse, reduceret med hydrogen (den foreskrevne jernmængde skal kunne
reducere mindst 50 mg nitratkvælstof)

4.3. Kaliumnitrat til analyse

4.4. Ammoniumsulfat til analyse

4.5. Urea til analyse

4.6. Svovlsyreopløsning: 0,2 mol/l

4.7. Koncentreret natriumhydroxidopløsning: Vandig opløsning på ca. 30 % (W/V) NaOH,
ammoniakfri

4.8. Natrium- eller kaliumhydroxidopløsning: 0,2 mol/l, carbonatfri.

4.9. Svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml)

4.10. Fortyndet saltsyre: 1 rumfang saltsyre (d20 = 1,18 g /ml) + 1 rumfang vand
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4.11. Eddikesyre: 96-100 %

4.12. Svovlsyre: Opløsning indeholdende ca. 30 % (W/V) H2SO4, ammoniakfri

4.13. Ferrosulfat: krystallinsk, FeSO4 . 7H2O

4.14. Titreret svovlsyreopløsning: 0,1 mol/l

4.15. Octylalkohol

4.16. Mættet kaliumcarbonatopløsning

4.17. Natrium- eller kaliumhydroxid: 0,1 mol/l

4.18. Mættet bariumhydroxidopløsning

4.19. Natriumcarbonatopløsning, 10 % (W/V)

4.20. Saltsyre: 2 mol/l

4.21. Saltsyreopløsning: 0,1 mol/l

4.22. Ureaseopløsning

0,5 g aktiv urease suspenderes i 100 ml destilleret vand. Ved hjælp af 0,1 mol/l saltsyre
(4.21) indstilles pH på 5,4 målt på pH-meter (5.5).

4.23. Xanthydrol

5 % opløsning i ethanol eller methanol (4.28) (der må ikke anvendes produkter, som
giver en stor uopløselig del). Opløsningen kan holde sig i tre måneder i en godt tillukket
flaske beskyttet mod lyset.

4.24. Katalysator

Cuprioxid (CuO): 0,30-0,4 g pr. bestemmelse eller en ækvivalent mængde cuprisulfat
(CuSO4, 5H2O) på 0,95-1,25 g pr. bestemmelse.

4.25. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet
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4.26. Indikatoropløsninger

4.26.1. Indikatorblanding

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.

Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.26.2. Indikatoropløsning af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95 % ethanol, tilsættes vand op til 100 ml og filtreres
om nødvendigt. Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den foregående.

4.27. Indikatorpapir

Lakmus, bromthymolblåt (eller andet indikatorpapir følsomt i pH-området 6-8).

4.28. Ethanol eller methanol: 95 % (W/V).

5. APPARATUR

5.1. Destillationsapparat

Se metode 2.1.

5.2. Apparatur til bestemmelse af ammoniumkvælstof (7.5.1).

Se metode 2.6.1 og figur 6.

5.3. Apparatur til bestemmelse af ureakvælstof efter ureasemetoden (7.6.1).

Se metode 2.6.1 og figur 7.

5.4. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut
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5.5. pH-meter

5.6. Glasapparatur:

Præcisionspipetter på 2, 5, 10, 20, 25, 50 og 100 ml.

Kjeldahl-kolber med lang hals på 300 og 500 ml.

Målekolber på 100, 250, 500 og 1 000 ml.

filterdigler med porediameter på 5-15 µm

Morter.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af analyseopløsningen

Med en nøjagtighed på 1 mg afvejes 10 g prøve, som overføres til en 500 ml målekolbe.
Kolben tilsættes 50 ml vand og derefter 20 ml fortyndet saltsyre (4.10), omrystes og
stilles i ro, indtil en eventuel kuldioxidudvikling er ophørt. Der tilsættes 400 ml vand,
omrystes i en halv time, der fyldes op til mærket med vand, blandes og filtreres gennem
et tørt filter over i en tør beholder.

7.2. Det totale kvælstofindhold

7.2.1. Når gødningen ikke indeholder nitrat

Af filtratet (7.1) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 100 mg kvælstof og over-
føres til en 300 ml Kjeldahl-kolbe. Der tilsættes 15 ml koncentreret svovlsyre (4.9), 0,4
g cuprioxid eller 1,25 g cuprisulfat (4.24) og nogle glaskugler for at stabilisere kognin-
gen. Der opvarmes moderat for at sætte reaktionen i gang og derpå kraftigere, indtil
væsken bliver farveløs eller svagt grønlig og der fremkommer tydelige hvide dampe.
Efter afkøling overføres opløsningen kvantitativt til destillationskolben, fortyndes med
vand til 500 ml og tilsættes lidt pimpsten (4.25) . Kolben forbindes med destillations-
apparatet (5.1) og bestemmelsen fortsættes som beskrevet i 7.1.1.2, metode 2.6.1.
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7.2.2. Når gødningen indeholder nitrat

Af filtratet (7.1) af pipetteres en alikvot del indeholdende højst 40 mg nitratkvælstof og
overføres til en 500 ml Erlenmeyer-kolbe. På dette stadium af analysen er den totale
kvælstofmængde uden betydning. Der tilsættes 10 ml 30 % svovlsyre (4.12), 5 g ferrum
reductum (4.2) og Erlenmeyer-kolben dækkes omgående med et urglas. Der opvarmes
svagt, indtil reaktionen bliver livlig, men ikke voldsom. På dette tidspunkt standses
opvarmningen og kolben henstilles i mindst tre timer ved stuetemperatur. Væsken
overføres kvantitativt til en 250 ml målekolbe og uden hensyntagen til uopløst jern.
Derpå fyldes op til mærket med vand. Der blandes omhyggeligt. Med pipette overføres
en alikvot del indeholdende højst 100 mg kvælstof til en 300 ml Kjeldahl-kolbe. Der til-
sættes 15 ml koncentreret svovlsyre (4.9), 0,4 g cuprioxid eller 1,25 g cuprisulfat (4.24)
og nogle glaskugler for at stabilisere kogningen. Der opvarmes moderat for at sætte
reaktionen i gang og derpå kraftigere, indtil væsken bliver farveløs eller svagt grønlig
og der fremkommer tydelige hvide dampe. Efter afkøling overføres opløsningen kvan-
titativt til destillationskolben, fortyndes med vand til ca. 500 ml og tilsættes lidt pimp-
sten (4.25). Kolben forbindes med destillationsapparatet (5.1) og bestemmelsen fort-
sætter som beskrevet i 7.1.1.2, metode 2.6.1.

7.2.3. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved
beregningen af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.2.4. Angivelse af resultatet

% N (total) =
M

28.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske (4.8) forbrugt til blindprø-
ven, når der anvendes 50 ml 0,2 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.6),

A = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen (4.8),

M = prøvens masse i gram i den alikvote del (7.2.1 eller 7.2.2.).



12733/2/02 REV 2 ACA/am 81
BILAG IV DG C II    DA

7.3. Det totale kvælstofindhold med undtagelse af nitratkvælstof

7.3.1. Analyse

Til en 300 ml Kjeldahl-kolbe overføres med pipette en alikvot del af filtratet (7.1) højst
indeholdende 50 mg kvælstof, der skal bestemmes. Der fortyndes med vand til 100 ml
og tilsættes 5 g ferrosulfat (4.13) 20 ml koncentreret svovlsyre (4.9) og nogle glaskugler
for at stabilisere kogningen. Der opvarmes moderat til at begynde med, hvorefter var-
metilførslen øges, indtil der fremkommer hvide dampe. Reaktionen fortsættes i 15
minutter. Opvarmningen afbrydes for at tilsætte 0,4 g cuprioxid eller 1,25 g cuprisulfat
(4.24) og fortsættes derpå i endnu 10-15 minutter, hvor der udvikles hvide dampe. Efter
afkøling overføres indholdet i Kjeldahl-kolben kvantitativt til destillationsapparatets
kogekolbe (5.1). Der fortyndes med vand til ca. 500 ml og tilsættes lidt pimpsten (4.25).
Kolben forbindes med destillationsapparatet og bestemmelsen fortsætter som beskrevet
i 7.1.1.2, metode 2.6.1.

7.3.2. Blindprøve

Se 7.2.3.

7.3.3. Angivelse af resultatet

Total - % N =
M

28.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindanalysen,
når der afpipetteres 50 ml 0,2 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.6) i forlaget (4.8),

A = ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen (4.8),

M = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til bestemmelsen.
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7.4. Nitratkvælstof

findes som differens mellem resultaterne:

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.3)

eller

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.5)

eller

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.6)

7.5. Ammoniumkvælstof

7.5.1. Analyse

Af filtratet (7.1) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 20 mg ammoniumkvæl-
stof og overføres til den tørre beholder fra apparatet (5.2). Apparatet samles. Nøjagtigt
50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.14) overføres med pipette til 300 ml
Erlenmeyer-kolben, og der tilsættes tilstrækkeligt destilleret vand til at væskeoverfladen
befinder sig ca. 5 cm over tilførselsrørets åbning. Gennem siderøret på reaktionsbehol-
deren tilsættes så meget destilleret vand, at rumfanget bringes op på ca. 50 ml. Der om-
rystes. For at undgå generende skumdannelse i forbindelse med luftgennemstrømningen
tilsættes nogle dråber octylalcohol (4.15). Indholdet gøres basisk med 50 ml mættet
kaliumcarbonatopløsning (4.16) og straks begynder afgivelsen af den frigjorte ammo-
niak fra den kolde suspension. En kraftig luftstrøm er nødvendig (ca. 3 liter pr. minut).
Før luften ledes gennem apparatet renses den ved at passere vaskeflasker med fortyndet
svovlsyre og fortyndet natriumhydroxid. I stedet for trykluft kan der benyttes vakuum,
såfremt forbindelsen til apparatet er tæt.

Ammoniakken er normalt fuldstændig frigivet efter 3 timer.

Det er dog nyttigt at overbevise sig herom ved at udskifte Erlenmeyer-kolben. Når pro-
ceduren er afsluttet, fjernes Erlenmeyer-kolben fra apparatet, det yderste af tilførselsrø-
ret samt Erlenmeyer-kolbens væg skylles med lidt destilleret vand og syreoverskuddet
titreres med 0,1 mol/l natriumhydroxidtiterevæske (4.17).
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7.5.2. Blindprøve

Se 7.2.3.

7.5.3. Angivelse af resultatet

% N (ammonium) =
M

14.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,1 mol/l titreret natrium- eller kaliumhydroxid-opløsning (4.17) forbrugt til
blindanalysen, når der afpipetteres 50 ml 0,1 mol/l titreret svovlsyre-opløsning (4.14) til
apparatets 300 ml Erlenmeyer-kolbe (5.2),

A = ml 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen (4.17),

M = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til analysen.

7.6. Ureakvælstof

7.6.1. Urease-metoden

Af filtratet (7.1) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 250 mg ureakvælstof,
som overføres til en 500 ml målekolbe. For at fælde phosphater tilsættes en passende
mængde mættet bariumhydroxidopløsning (4.18), indtil der ved yderligere tilsætning
ikke dannes mere bundfald. Derefter fjernes overskuddet af bariumioner (og eventuelle
opløste calciumioner) med 10 % natriumcarbonatopløsning (4.19). Kolben stilles i ro og
det kontrolleres om fældningen er fuldstændig. Der fyldes op til mærket, blandes og fil-
treres gennem et foldefilter. Med pipette overføres 50 ml af filtratet til apparatets 300 ml
Erlenmeyer-kolbe (5.3). Væsken gøres sur med 2 mol/l saltsyre (4.20) til pH 3,0 målt på
pH-meter. Derpå ændres pH til 5,4 med 0,1 mol/l natriumhydroxid (4.17). For at undgå
tab af ammoniak under hydrolysen med urease lukkes Erlenmeyer-kolben med en prop
forsynet med en tragt med hane og en lille sikkerhedsbeholder indeholdende nøjagtigt
2 ml 0,1 mol/l saltsyretitrervæske (4.21). Gennem tragten med hane tilsættes 20 ml
ureaseopløsning (4.22), hvorefter kolben henstilles en time ved 20-25 ºC. Opløsningen
tilsættes med pipette 25 ml 0,1 mol/l saltsyre-titrervæske (4.2) gennem tragten, som
skylles med lidt vand. Indholdet fra sikkerhedsbeholderen overføres kvantitativt til
Erlenmeyer-kolben. Syreoverskuddet tilbagetitreres med 0,1 mol/l natriumhydroxid-
titrervæske (4.17), indtil pH er 5,4 målt på pH-meter.
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Bemærkninger

1. Efter fældning med bariumhydroxid- og natriumcarbonatopløsningerne fyldes op
til mærket, filtreres og neutraliseres hurtigst muligt.

2. Kontrollen af titreringen kan ligeledes udføres med indikator (4.26), men om-
slagspunktet er i så fald vanskeligere at iagttage.

7.6.2. Blindprøve

Se 7.2.3.

7.6.3. Angivelse af resultatet

% N (urea) = 
M

14.0)Aa( ×−

hvor

a = ml 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske (4.17) forbrugt ved blin-
danalysen, som gennemføres under nøjagtigt samme betingelser som analysen,

A = ml 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til analysen (4.17),

M = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til analysen.

7.6.4. Gravimetrisk metode med xanthydrol

Af filtratet (7.1) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 20 mg urea, som overfø-
res til et 100 ml bægerglas. 40 ml eddikesyre (4.11) tilsættes. Der omrøres med en glas-
stav i et minut. Derpå henstilles opløsningen i fem minutter for at give et eventuelt
bundfald tid til at sætte sig. Efter filtrering og udvaskning med nogle dråber eddikesyre
(4.11) tilsættes filtratet, dråbe for dråbe, 10 ml xanthydrol (4.23) under stadig omrøring
med glaspinden. Opløsningen hensættes, indtil udfældningen begynder. Der omrøres på
ny 1-2 minutter. Glasset henstilles 1 1/2 time. Indholdet filtreres ved svagt vakuum gen-
nem en forud tørret og vejet glasfilterdigel; bundfaldet vaskes 3 gange med 5 ml ethanol
(4.28) uden forsøg på at fjerne eddikesyren. Filterdiglen anbringes en time i varmeskab
ved 130 ºC (må ikke overstige 145 ºC), afkøles i ekssikkator og vejes.
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7.6.5. Angivelse af resultatet

% N urea =
M

m67.6 ×

hvor

m = bundfaldets masse i gram

M = prøvens masse i gram i den alikvote del, udtaget til bestemmelsen.

Der korrigeres med resultatet af blindanalysen. Biuret kan normalt uden større fejl med-
regnes som ureakvælstof, idet det absolutte indhold heraf er ringe i sammensatte gød-
ninger.

7.6.6. Bestemt som differens

Ureakvælstof kan ligeledes beregnes efter følgende tabel:

TILFÆLDE NITRAT-N AMMONIUM-N UREA-N
1

2

0

+

+

+

(7.2.4) � (7.5.3)

(7.3.3) � (7.5.3)

8. EFTERPRØVNING AF RESULTATERNE

Forud for hver analyse kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden ved den
anvendte fremgangsmåde på en standardopløsning, som indeholder de forskellige kvæl-
stofforbindelser i lignende indbyrdes forhold som i prøven. Denne standardopløsning
fremstilles på grundlag af standardopløsninger af kaliumnitrat (4.3), ammoniumsulfat
(4.4) og urea (4.5).
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METODE 3
PHOSPHOR

METODE 3.1
EKSTRAKTION

METODE 3.1.1
EKSTRAKTION AF PHOSPHOR OPLØSELIGT I MINERALSKE SYRER

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til ekstraktion af phosphor opløseligt i mineralske
syrer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan udelukkende anvendes på de phosphatgødninger, der er anført i
bilag I.

3. PRINCIP

Ekstraktion af phosphor i gødningen med en blanding af salpetersyre og svovlsyre.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand

4.1. Svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Salpetersyre (d20 = 1,40 g/ml)

5. APPARATUR

Almindeligt laboratorieudstyr.

5.1. Kjeldahl-kolbe med et rumfang på mindst 500 ml eller en kolbe på 250 ml, forsynet
med et glasrør, der virker som tilbageløbssvaler
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5.2. Målekolbe på 500 ml

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning af prøven

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes en prøvemængde på 2,5 g, som overføres til en
tør Kjeldahl kolbe.

7.2. Ekstraktion

Der tilsættes 15 ml vand og omrystes for at bringe stoffet i suspension. Der tilsættes 20
ml salpetersyre (4.2) og meget forsigtigt 30 ml svovlsyre (4.1).

Når en eventuel kraftig indledende reaktion er ophørt, bringes kolbens indhold langsomt
i kog og holdes kogende i 30 minutter, hvorefter der afkøles. Herpå tilsættes meget for-
sigtigt og under omrystning ca. 150 ml vand. Derpå koges opløsningen igen i 15
minutter.

Væsken afkøles fuldstændigt og hældes over i en 500 ml målekolbe. Der fyldes op til
mærket, blandes og filtreres på et tørt, phosphorfrit foldefilter. Den første portion af fil-
tratet kasseres.

7.3. Måling

Bestemmelsen af det ekstraherede phosphor gennemføres på en alikvot del af den såle-
des fremstillede opløsning efter metode nr. 3.2.
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METODE 3.1.2
EKSTRAKTION AF PHOSPHOR OPLØSELIGT I 2 % MYRESYRE

(20 g/liter)

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en  til ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % myresyre (20
g/liter).

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan udelukkende anvendes på bløde råphosphater.

3. PRINCIP

For at adskille de hårde råphosphater fra de bløde råphosphater foretages en ekstraktion
af det phosphor, der er opløseligt i myresyre, under fastlagte betingelser.

4. REAGENSER

4.1. Myresyreopløsning, 2 % (20 g/liter)

A n mæ rk n in g

82 ml myresyre (koncentration 98-100 %, d20 = 1,22g/ml) fortyndes til 5 liter med
destilleret vand.

5. APPARATUR

Almindeligt laboratorieudstyr.

5.1. Målekolbe på 500 ml (f.eks. Stohmannflaske)

5.2. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning af prøven

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes 5 g af den forbehandlede prøve, og dette overfø-
res til en tør Stohmann-målekolbe på 500 ml (5.1) med vid hals.

7.2. Ekstraktion

Under roterende bevægelse af kolben tilsættes myresyre (4.1) med en temperatur på
20 (± 1)°C til ca. 1 cm under målestregen, hvorefter der fyldes op til mærket. Derefter
lukkes kolben med en gummiprop og omrystes i 30 minutter i rotationsapparatet (5.2)
ved en temperatur på 20 (± 2)°C.

Der filtreres på et tørt phosphorfrit foldefilter over i en tør glasbeholder. Den første por-
tion af filtratet kasseres.

7.3. Måling

Phosphor bestemmes i en alikvot del af det helt klare filtrat efter metode 3.2.

METODE 3.1.3
EKSTRAKTION AF PHOSPHOR OPLØSELIGT I 2 % CITRONSYRE

(20 G/LITER)

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en til ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % citronsyre
(20 g/liter).

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne kan udelukkende anvendes på thomasphosphat (bilag I A).

3. PRINCIP

Ekstraktion af phosphor i gødningen med en 2 % citronsyreopløsning (20 g/liter) under
fastlagte betingelser.
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4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand

4.1. 2 % citronsyreopløsning (20 g/liter), fremstillet af rent, krystallinsk citronsyre (C6H8O7 .
H2O).

A n mæ rk n in g

Koncentrationen af denne citronsyreopløsning kontrolleres ved at titrere 10 ml af den
med 0,1 mol/l natriumhydroxid-titrervæske og anvende phenolphtalein som indikator.

Hvis opløsningen er nøjagtig, skal resultatet blive 28,55 ml.

5. APPARATUR

5.1. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Analysen udføres på produktet, som dette er modtaget, efter at have blandet den oprin-
delige prøve for at sikre, at den er homogen. Se  1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning af prøven

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes 5 g prøve, som overføres til en tør kolbe med til-
strækkelig vid hals og et rumfang på mindst 600 ml, som tillader en god omrystning.

7.2. Ekstraktion

Der tilsættes 500 ± 1 ml af citronsyreopløsningen med en temperatur på 20( ± 1)ºC.
Under tilsætningen af de første ml reagens omrystes kraftigt med hånden for at undgå at
der dannes klumper samt hindre adsorption til kolbevæggen. Kolben lukkes med en
gummiprop og omrystes i rotationsapparat (5.1) i nøjagtigt 30 minutter ved en tempe-
ratur på 20 (± 2)ºC.
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Der filtreres omgående på et tørt, phosphorfrit foldefilter over i en tør beholder. De før-
ste 20 ml af filtratet kasseres. Filtreringen fortsættes, indtil der er opnået en filtrat-
mængde, som er tilstrækkelig til den egentlige phosphorbestemmelse.

7.3. Måling

Bestemmelsen af det ekstraherede phosphor gennemføres på en alikvot del af den såle-
des fremstillede opløsning efter  3.2.

METODE 3.1.4
EKSTRAKTION AF PHOSPHOR

OPLØSELIGT I NEUTRALT AMMONIUMCITRAT

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til ekstraktion af phosphor opløseligt i neutralt
ammoniumcitrat.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på alle gødninger, hvis opløselighed i neutralt ammonium-
citrat er angivet (se bilag I).

3. PRINCIP

Ekstraktion af phosphor ved en temperatur på 65 ºC med en neutral opløsning af ammo-
niumcitrat (pH = 7,0) under fastlagte betingelser.

4. REAGENS

Destilleret eller demineraliseret vand

4.1. Neutral ammoniumcitratopløsning (pH = 7,0)

Denne opløsning skal pr. liter indeholde 185 g ren, krystallinsk citronsyre og skal have
en massefylde på 1,09 ved 20 ºC og pH 7,0.
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Reagenset fremstilles på følgende måde:

370 g ren krystallinsk citronsyre (C6H8O7 . H2O) opløses i ca. 1,5 liter vand og gøres
næsten neutral ved tilsætning af 345 ml ammoniakopløsning (28-29 % NH3). Hvis kon-
centrationen af NH3 er lavere end 28 %, tilsættes en tilsvarende større mængde ammo-
niakopløsning, og citronsyren opløses i en tilsvarende mindre mængde vand.

Opløsningen afkøles og indstilles nøjagtigt på neutralpunktet: pH-metrets elektroder
holdes neddyppet i opløsningen; dråbevis og under fortsat omrøring (mekanisk omrø-
ring) tilsættes ammoniakopløsning med 28-29 % NH3, indtil pH er nøjagtig 7,0 ved en
temperatur på 20 ºC. På dette tidspunkt fyldes op til et rumfang på 2 liter, og pH-vær-
dien kontrolleres på ny. Reagenset opbevares i en lukket beholder, og pH kontrolleres
med mellemrum.

5. APPARATUR

5.1. Bægerglas på 2 liter

5.2. pH-meter

5.3. Erlenmeyer-kolbe på 200 eller 250 ml

5.4. Målekolber på 500 ml og på 2 000 ml

5.5. Termostatreguleret vandbad på 65 ºC, forsynet med en egnet omryster (se figur 8)

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning af prøven

1 eller 3 gram af den gødning, der skal analyseres (se forordningens bilag I A og B),
overføres til en Erlenmeyer-kolbe på 200 eller 250 ml indeholdende 100 ml ammoni-
umcitratopløsning, som forud er opvarmet til 65 ºC.
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7.2. Analyse af opløsningen

Erlenmeyer-kolben lukkes lufttæt og omrystes for at bringe gødningen i suspension
uden af den klumper. Proppen løsnes et øjeblik for at udligne trykforskellen, hvorefter
Erlenmeyer-kolben på ny tillukkes, anbringes i et vandbad, som er indstillet til at holde
kolbens indhold på nøjagtigt 65 ºC, og fastgøres til rysteapparatet (se figur 8). Under
omrystningen skal væskeniveauet i kolben hele tiden ligge under niveauet i vandbadet1.
Den mekaniske omrystning reguleres på en sådan måde, at der sikres en vedvarende
suspension.

Efter nøjagtig en times omrystning tages Erlenmeyer-kolben op af vandbadet.

Den afkøles omgående under rindende vand til stuetemperatur, hvorefter indholdet ved
hjælp af en vandstråle straks overføres til en 500 ml målekolbe. Der fyldes op til mærket
med vand. Der blandes omhyggeligt. Der filtreres omgående på et tørt foldefilter
(phosphorfrit, mellemhastighed) over i en tør beholder. Den første del af filtratet (ca.
50 ml) kasseres.

Derefter opsamles ca. 100 ml af det klare filtrat.

7.3. Måling

I det således fremstillede ekstrakt bestemmes phosphorindholdet efter metode 3.2.

                                                
1 I mangel af et mekanisk rysteapparat kan kolben omrystes med hånden for hver 5 minutter.
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Contact thermometer = Kontakttermometer
Support for the fixing of clips = Støtte til fastgøring af muffer
Support for pivot = Støtte for den drejelige aksel
Clip = Muffe
Arm actuated from eccentric = Svingarm forbundet til en ekcentrisk anbragt skive
Motor with reduction gear = Motor og udveksling
Belt drive = Drivrem
Copper bath = Kobberbakke
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METODE 3.1.5
EKSTRAKTION MED BASISK AMMONIUMCITRAT

METODE 3.1.5.1
EKSTRAKTION AF OPLØSELIGT PHOSPHOR

EFTER PETERMANN VED 65 °C

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til varm ekstraktion af phosphor, opløseligt i basisk
ammoniumcitrat.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan udelukkende anvendes på dicalciumphosphat, fældet som dihydrat
(CaHPO4 . 2H2O).

3. PRINCIP

Ekstraktion af phosphor ved en temperatur på 65 ºC med en basisk opløsning af ammonium-
citrat (Petermann) under fastlagte betingelser.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand med samme egenskaber som destilleret vand.

4.1. Petermanns-opløsning

4.2. Karakteristik

Citronsyre (C6H8O7 . H2O): 173 g pr. liter.

Ammoniak: 42 g ammoniakkvælstof pr. liter.

pH skal være mellem 9,4 og 9,7.
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Fremstilling ud fra diammoniumcitrat

I en 5 liter målekolbe opløses 931 g diammoniumcitrat (molekylemasse 226,19) i ca. 3 500 ml
vand. Under omrystning og afkøling i rindende vand tilsættes ammoniak i små portioner. Ek-
sempelvis skal der ved d20 = 906 g/ml, svarende til 20,81 % ammoniakkvælstof efter masse,
anvendes 502 ml ammoniakopløsning. Temperaturen holdes på 20 °C, og der tilsættes destil-
leret vand op til 5 liter. Derefter blandes.

Fremstilling ud fra citronsyre og ammoniak

I en beholder på ca. 5 liter opløses 865 g ren citronsyre monohydrat i ca. 2 500 ml destilleret
vand. Beholderen anbringes i koldt vand og tilsættes i små portioner og under fortsat omryst-
ning ammoniak gennem en tragt, hvor det nederste af stilken stikker ned i citronsyreopløs-
ningen. Eksempelvis skal der ved d20 = 906 g/ml, svarende til 20,81 % ammoniakkvælstof
efter masse, tilsættes 1114 ml ammoniakopløsning. Temperaturen holdes på 20 °C, og opløs-
ningen overføres til en 5 000 ml målekolbe. Der tilsættes destilleret vand til mærket og blan-
des.

Kontrol på indholdet af ammoniakkvælstof

Af opløsningen udtages 25 ml, som overføres til en 250 ml målekolbe, tilsættes destilleret
vand til mærket og blandes. Af denne opløsning udtages 25 ml, hvori indholdet af ammoniak
bestemmes efter metode 2.1. Hvis opløsningen er korrekt, skal der anvendes 15 ml 0,5 H2SO4.

Hvis indholdet af ammoniakkvælstof er større end 42 g/l, kan NH3 fjernes med en luftstrøm af
en inert gas eller ved svag opvarmning, således at pH bliver 9,7. En ny kontrolanalyse udfø-
res.

Hvis indholdet af ammoniakkvælstof er mindre end 42 g/l, skal der tilsættes en masse - M - af
ammoniakvand:

M = (42 � n × 2.8) ×
81.20

500
g

eller et volumen V =
906.0
M

ved 20 °C.
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Hvis V er mindre en 25 ml, tilsættes 5 liter målekolben direkte massen V gange 0,173 g pul-
veriseret citronsyre.

Hvis V er større end 25 ml, fremstilles en ny liter reagens på følgende måde:

173 g citronsyre afvejes og opløses i 500 ml vand. Under de ovenfor angivne forsigtigheds-
regler tilsættes 225 + V gange 1,206 ml af den ammoniakopløsning, der er brugt til fremstil-
lingen af de 5 liter reagens. Der fyldes op til mærket med vand. Derefter blandes.

Denne liter opløsning blandes med de tidligere fremstillede 4 975 ml.

5. APPARATUR

5.1. Vandbad, der kan indstilles på temperaturen 65 (± 1)ºC

5.2. Målekolbe på 500 ml (f.eks. Stohmannflaske)

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning af prøven

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes 1 g af den forbehandlede prøve og overføres til en 500
ml målekolbe (5.2).

7.2. Ekstraktion

200 ml basisk ammoniumcitratopløsning (4.1) tilsættes. Kolben tilproppes og rystes kraftigt
med hånden for at undgå at der dannes klumper samt hindre adsorption til kolbevæggen.
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Kolben anbringes i vandbad indstillet på 65 ºC og omrystes hvert femte minut i den første
halve time. Efter hver omrystning lettes proppen for at udligne trykket. Vandoverfladen i
vandbadet skal befinde sig over væskeoverfladen i kolben. Kolben skal derefter stå yderligere
1 time i vandbadet ved 65 ºC under omrystning hver tiende minut. Kolben fjernes fra vandba-
det, afkøles til stuetemperatur (omkring 20 ºC), tilsættes destilleret vand op til 500 ml og om-
rystes. Blandingen filtreres gennem et phosphorfrit foldefilter. Det første filtrat kasseres.

7.3. Måling

Bestemmelse af det ekstraherede phosphor gennemføres på en alikvot del af den således frem-
komne opløsning efter metode 3.2.

METODE 3.1.5.2
EKSTRAKTION AF OPLØSELIGT PHOSPHOR

EFTER PETERMANN VED STUETEMPERATUR

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til kold ekstraktion af phosphor, opløseligt i basisk am-
moniumcitrat.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan udelukkende anvendes på glødephosphater.

3. PRINCIP

Ekstraktion af phosphor ved en stuetemperatur på 20 ºC med en basisk ammoniumcitratop-
løsning (Petermann) under fastlagte betingelser.

4. REAGENS

Se metode 3.1.5.1.
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5. APPARATUR

5.1. Almindeligt laboratorieudstyr samt en målekolbe på 250 ml (f.eks. Stohmannflaske).

5.2. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning af prøven

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes 2,5 g af den forbehandlede prøve og overføres til må-
lekolbe på 250 ml (5.1).

7.2. Ekstraktion

Der tilsættes lidt af Petermanns-opløsning ved 20 ºC, omrystes kraftigt for at undgå at der
dannes klumper samt hindre adsorption til kolbevæggen. Der fyldes op til mærket med Peter-
manns-opløsning, og kolben lukkes med en gummiprop.

Der omrystes i et roterende rysteapparat (5.2) i to timer. Der filtreres omgående på et tørt,
phosphorfrit foldefilter over i en tør beholder. Den første del af filtratet kasseres.

7.3. Måling

Bestemmelsen af det ekstraherede phosphor gennemføres på en alikvot del af den således
fremstillede opløsning efter metode 3.2.
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METODE 3.1.5.3
EKSTRAKTION AF OPLØSELIGT PHOSPHOR

I JOULIES BASISKE AMMONIUMCITRATOPLØSNING

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til ekstraktion af phosphor, opløseligt i Joulies basiske
ammoniumcitrat.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på alle phosphatgødninger - sammensatte gødninger indbefattet -
hvor phosphor findes som aluminium-calciumphosphat.

3. PRINCIP

Ekstraktion ved en stuetemperatur på 20 ºC under veldefineret omrystning og eventuelt ved
tilstedeværelse af oxin med en basisk ammoniumcitratopløsning med nærmere angiven sam-
mensætning.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand.

4.1. Basisk ammoniumcitratopløsning efter Joulie

Denne opløsning indeholder 400 g citronsyre og 153 g NH3 pr. liter. Dens indhold af fri am-
moniak ligger i nærheden af 55 g pr. liter. Den kan tilberedes ved anvendelse af en af neden-
nævnte fremgangsmåder:

4.1.1. I en målekolbe på 1 liter opløses 400 g ren citronsyre (C6H8O7 . H2O) i ca. 600 ml ammoniak
(d20 = 0,925 g/ml, eller 200 g NH3 pr. liter). Citronsyren tilsættes i portioner på 50-80 g ad
gangen under samtidig afkøling, så maksimumstemperaturen ikke overstiger 50 ºC. Der fyldes
op med ammoniak til et rumfang på 1 000 ml.

4.1.2. I en målekolbe på 1 000 ml opløses 432 g rent ammoniumcitrat (C6H14N2O7). Der tilsættes
440 ml ammoniak (d20 = 0,925 g/ml). Der fyldes op med vand til et rumfang på 1 000 ml.
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A n mæ rk n in g

Kontrol af indholdet af total ammoniak.

Der udtages 10 ml af citratopløsningen og anbringes i en kolbe på 250 ml. Der fyldes op til
mærket med destilleret vand. Af denne opløsning udtages 25 ml, hvori indholdet af ammoni-
akkvælstof bestemmes efter metode 2.1.

1 ml H2SO4 0,5 mol/l = 0,008516 g NH3

Under disse omstændigheder anses reagenset for at være korrekt, såfremt det antal ml, der fin-
des ved titreringen, ligger mellem 17,7 og 18 ml.

Hvis ikke, skal der tilsættes 4,25 ml ammoniak (d20 = 0.925 g/l) for hver 0,1 ml under de
ovennævnte 18 ml.

4.2. 8-hydroxyquinolin (oxin), pulveriseret

5. APPARATUR

5.1. Almindeligt laboratorieudstyr og en lille glas- eller porcelænsmorter med tilhørende pistil

5.2. Målekolber på 500 ml

5.3. Målekolbe på 1000 ml

5.4. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning af prøven

Med en nøjagtighed på 0,0005 g afvejes 1 g af den forbehandlede gødning og overføres til en
lille morter, fugtes med en halv snes dråber citratopløsning (4.1) og findeles meget omhygge-
ligt med pistillen.

7.2. Ekstraktion

Der tilsættes 20 ml citratopløsning (4.1), og den pastaagtige masse udrøres i denne væske,
hvorefter blandingen henstår i ca. 1 minut.

Væsken overføres til 500 ml målekolben, idet det, der ikke er udrevet tilstrækkelig godt lades
tilbage i morteren. Denne rest tilsættes 20 ml citratopløsning (4.1), der udrives som ovenfor
og væsken overføres til målekolben. 4 gange gentages denne procedure, således at hele prø-
ven er blevet overført til målekolben efter femte udsivning. Den samlede mængde citratopløs-
ning, der medgår til disse operationer, bør være på ca. 100 ml.

Morteren og pistillen skylles over målekolben med 40 ml destilleret vand.

Den tilproppede kolbe omrystes i rotationsapparat (5.4) i 3 timer.

Efter at kolben derefter har stået i ro i 15-16 timer, genoptages omrystningen under de samme
betingelser og fortsættes i 3 timer. Temperaturen holdes under hele operationen på 20 (± 2)ºC.

Der fyldes op til mærket med destilleret vand og filtreres på et tørt filter. De første portioner
af filtratet kasseres, hvorefter det klare filtrat opsamles i en tør kolbe.

7.3. Måling

Bestemmelsen af det ekstraherede phosphor sker på en alikvot del af den således fremstillede
opløsning efter metode 3.2.
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8. TILLÆG

Oxintilsætning gør det muligt at benytte denne metode til gødninger, der indeholder magnesi-
um. Tilsætningen anbefales, såfremt forholdet mellem indholdet af magnesium og phosphor
overstiger 0,03 (Mg/P2O5 > 0,03). I så fald tilsættes 3 g oxin til den fugtede prøve. Tilsætning
af oxin, når der ikke er magnesium til stede, vil desuden med sandsynlighed ikke påvirke be-
stemmelsen. Hvis det vides, at magnesium ikke er tilstede, er det imidlertid muligt at undlade
oxintilsætningen.

METODE 3.1.6
EKSTRAKTION AF VANDOPLØSELIGT PHOSPHOR

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af vandopløseligt phosphor.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på alle gødninger - sammensatte gødninger indbefattet - hvor der
er foreskrevet en bestemmelse af det vandopløselige phosphor.

3. PRINCIP

Ekstraktion med vand ved omrystning under fastlagte betingelser.

4. REAGENS

Destilleret eller demineraliseret vand

5. APPARATUR

5.1. Målekolbe på 500 ml (f.eks. Stohmannflaske)

5.2. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut
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6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning af prøven

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes 5 g af den forbehandlede prøve og overføres til måle-
kolbe på 500 ml (5.1).

7.2. Ekstraktion

Til kolben tilsættes 450 ml vand med en temperatur på 20-25 °C.

Der omrystes i rotationsapparatet (5.2) i 30 minutter.

Derefter fyldes op til mærket med vand, blandes omhyggeligt ved omrystning og filtreres
gennem et tørt, phosphorfrit foldefilter over i en tør beholder.

7.3. Måling

Bestemmelsen af phosphor gennemføres på en alikvot del af den således fremstillede opløs-
ning efter metode nr. 3.2.

METODE 3.2
BESTEMMELSE AF EKSTRAHERET PHOSPHOR
(gravimetrisk metode med quinolinphosphormolybdat)

1. FORMÅL

I dette dokument fastsættes en metode til bestemmelse af det ekstraherede phosphor fra gød-
ninger.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på alle de gødningsekstrakter 1hvori forskellige phosphorforbin-
delser skal bestemmes.

3. PRINCIP

Efter en eventuel hydrolyse fældes de forskellige former for phosphor bortset fra orthophos-
phater de orthophosphaterede ioner i surt miljø som quinolinphosphormolybdat.

Efter filtrering og udvaskning tørres bundfaldet ved 250 °C og vejes.

Under de angivne forsøgsbetingelser vil forbindelser, der kan forekomme i opløsningen (uor-
ganiske eller organiske syrer, ammoniumioner, opløste silikater, osv.) ikke genere, såfremt
der til fældningen anvendes et reagens fremstillet af natrium- eller ammoniummolybdat.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand

4.1. Koncentreret saltsyre (d20 = 1,40 g/ml)

4.2. Reagensfremstilling

4.2.1.Fremstilling af fældningsreagens ud fra natriummolybdat

Opløsning A: 70 g natriummolybdat (dihydrat) opløses i 100 ml destilleret vand.

Opløsning B: 60 g ren citronsyre (monohydrat) opløses i 100 ml destilleret vand, og der til-
sættes 85 ml koncentreret saltsyre (4.1).

Opløsning C: Opløsning C fremstilles ved under omrøring at tilsætte opløsning A til opløs-
ning B.

Opløsning D: Til 50 ml destilleret vand tilsættes 35 ml koncentreret salpetersyre (4.1) og der-
på 5 ml frisk destilleret quinolin. Opløsning D tilsættes til opløsning C, blandes omhyggeligt
og henstår derpå en nat i mørke. Herefter fyldes op med 500 ml med destilleret vand, blandes
på ny og filtreres på filtrertragt (5.6).

                                                
1 Phosphor opløseligt i minerale syrer, vandopløseligt phosphor, phosphor opløseligt i ammoni-

umcitratopløsninger, phosphor opløseligt i 2 % citronsyre og phosphor opløseligt i 2 % myre-
syre.
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4.2.2.Fremstilling af fældningsreagens ud fra ammoniummolybdat

Opløsning A: 100 g ammoniummolybdat til analyse opløses i 300 ml destilleret vand under
svag opvarmning og regelmæssig omrystning.

Opløsning B: 120 g ren citronsyre (monohydrat) opløses i 200 ml destilleret vand og tilsættes
170 ml koncentreret salpetersyre (4.1).

Opløsning C: 10 ml frisk destilleret quinolin tilsættes til 70 ml koncentreret salpetersyre (4.1).

Opløsning D: Opløsning A hældes langsomt og under grundig omrøring over i opløsning B.
Efter omhyggelig blanding tilsættes opløsning C til denne blanding, og der fyldes op til en li-
ter, hvorefter blandingen henstår i mørke i to døgn og til slut filtreres på filtertragt (5.6).

Reagenserne 4.2.1 og 4.2.2 kan anvendes med lige stor berettigelse, begge skal opbevares i
mørke i hermetisk tillukkede flasker af polyethylen.

5. APPARATUR

5.1. Almindeligt laboratorieudstyr samt 500 ml Erlenmeyer-kolbe med vid hals

5.2. Kalibrerede pipetter på 10, 25 og 50 ml

5.3. Glasfilterdigel med en porestørrelse på 5-20 µm

5.4. Kolbe til vakuumfiltrering

5.5. Varmeskab, der kan indstilles på 250 (± 10)°C

5.6. Glasfilterdigel med en porestørrelse på 5-20 µm

6. FREMGANGSMÅDE

6.1. Prøveudtagning fra opløsningen

Med pipette udtages en alikvot del af gødningsekstraktet (se tabel 2), indeholdende ca. 0,010
g P2O5 (0,004 g P), som overføres til en 500 ml Erlenmeyer-kolbe. Der tilsættes 15 ml kon-
centreret salpetersyre1 (4.1) og fortyndes med vand til ca. 100 ml.

                                                
1 21 ml, når den opløsning, der skal bundfældes, indeholder mere end 15 ml citratopløsning

(neutral citratopløsning eller basisk citratopløsning efter Petermann eller Joulie).
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Tabel 2
Bestemmelse af alikvote mængder, der udtages til fældning af quinolinphosphormolybdat

% P2O5 +
i gødningen

% P
i gødningen

PRØVE
til analyse

(g)

FORTYNDING
(til ml)

PRØVE
(ml)

FORTYNDING
(til ml)

PRØVE
til bundfældning

(ml)

FAKTOR FOR OMREGNING
AF QUINOLIN-PHOSPHOR-
MOLYBDAT TIL % P2O5

FAKTOR FOR OMREGNING
AF QUINOLIN-PHOSPHOR-

MOLYBDAT TIL % P

5-10 2.2 � 4.4 { 1
5

500
500

-
-

-
-

50
10

 32.074
32.074

13.984
13.984

10-25 4.4 � 11.0 { 1
5

500
500

-
50

-
500

25
50

 64.148
64.148

27.968
27.968

+ 25 + 11 { 1
5

500
500

-
50

-
500

10
25

160.370
128.296

69.921
55.937
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6.2. Hydrolyse

Når metaphosphater, pyrophosphater eller polyphosphat findes i opløsningen hydrolyseres på
følgende måde:

Indholdet i Erlenmeyer-kolben bringes til at koge svagt og holdes svagt kogende, indtil hy-
drolysen er tilendebragt (i almindelighed 1 time). Der kan eksempelvis anbringes en svaler i
kolbehalsen for at hindre tab ved væskesprøjt eller en for kraftig fordampning, hvilket kan
mindske rumfanget til under det halve af begyndelsesrumfanget. Efter endt hydrolyse erstattes
det fordampede vand med destilleret vand.

6.3. Vejning af diglen

Filterdiglen (5.3) tørres i 15 minutter i varmeskabet, som er indstillet på 250 (± 10)°C. Den
vejes efter afkøling i en ekssikkator.

6.4. Fældning

Den sure opløsning i Erlenmeyer-kolben opvarmes til kogepunktet, hvorefter fældningen af
quinolinphosphormolybdat sker ved dråbe for dråbe og under vedvarende omrøring at tilsætte
40 ml af fældningsreagenset (reagens 4.2.1 eller 4.2.2)1. Erlenmeyer-kolben anbringes i et ko-
gende vandbad i 15 minutter og omrystes med mellemrum. Filtreringen kan ske umiddelbart
herefter eller efter en afkøling.

6.5. Filtrering og udvaskning

Der dekanteres og filtreres under vakuum. Bundfaldet i Erlenmeyer-kolben vaskes med 30 ml
vand. Opløsningen dekanteres og filtreres. Denne operation gentages fem gange. Resten af
bundfaldet overføres til diglen ved hjælp af en sprøjteflaske. Det udvaskes fire gange med
20 ml vand, idet vaskevandet suges helt fra, før en ny portion tilsættes. Bundfaldet tørres
grundigt.

                                                
1 Når der til fældning er udtaget mere end 15 ml citratopløsning (neutral citratopløsning, Peter-

manns eller Joulie's basiske citratopløsning) og derfor tilsat 21 ml koncentreret salpetersyre,
anvendes 80 ml fældningsreagens.
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6.6. Tørring og vejning

Diglen aftørres udvendigt med filtrerpapir og anbringes derefter i varmeskabet ved en tempe-
ratur på 250 °C (5.5), indtil massen er blevet konstant (i almindelighed 15 minutter); derpå
afkøles den i ekssikkator til stuetemperatur og vejes hurtigt.

6.7. Blindprøve

For hver serie af bestemmelser gennemføres en blindprøve, idet der udelukkende anvendes
reagenser og opløsningsmidler i de mængder, der er benyttet til ekstraktionen (citratopløsning,
osv. ) og tages hensyn til denne blindprøve ved beregningen af slutresultatet.

6.8. Kontrol

Bestemmelsen gennemføres på en alikvot mængde af en vandig opløsning af kaliumdihydro-
genphosphat indeholdende 0,01g P2O5.

7. ANGIVELSE AF RESULTATET

Benyttes de i tabellen angivne størrelser for afvejet mængde og for fortyndinger, anvendes
følgende formel:

% P i gødningen = ( A - a ) × F�

eller

% P2O5 i gødningen = ( A - a ) × F

hvor

A = massen af quinolinphosphormolybdat i gram,

a = massen af quinolinphosphormolybdat i blindprøven i gram,

F og F' = faktorer i de to sidste kolonner i tabel 2.
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Benyttes andre end de i tabellen angivne størrelser for afvejet mængde og for fortyndingen,
anvendes følgende formel:

% P i gødningen =
M

100xD'f)aA( ××−

eller

% P2O5 i gødningen =
M

100Df)aA( ×××−

hvor

f and f� = omregningsfaktorer for omregning af quinoliphosphormolybdat til P2O5 = 0,032074,
(f) eller til P = 0,013984 (f�),

D = fortyndingsfaktor,

M = den analyserede prøves masse, i gram.

METODE 4
KALIUM

METODE 4.1
BESTEMMELSE AF VANDOPLØSELIGT KALIUM

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af indholdet af vandopløseligt kalium.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Alle kaliumgødninger anført i bilag I.

3. PRINCIP

Kalium bestemmes i en vandig opløsning af prøven. Stoffer, der kan interferere på bestem-
melsen fjernes eller maskeres, og kalium fældes i svagt basisk miljø som kaliumtetraphenyl-
borat.
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4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand

4.1. Formaldehyd

Klar opløsning med 25-35 % formaldehyd.

4.2. Kaliumchlorid til analyse

4.3. Natriumhydroxidopløsning: ca. 10 mol/l

Der må kun anvendes kaliumfrit natriumhydroxid til analyse.

4.4. Indikatoropløsning

0,5 g phenolphtalein opløses i 90 % ethanol, og der fyldes op til et rumfang på 100 ml.

4.5. EDTA-opløsning.

4 g dinatriumethylendiamintetraacetat-dihydrat opløses i vand i en 100 ml målekolbe, og der
fyldes op til mærket og blandes.

Dette reagens opbevares i en plastikbeholder.

4.6. STPB-opløsning.

I 480 ml vand opløses 32,5 natriumtetraphenylborat, og der tilsættes 2 ml natriumhydroxido-
pløsning (4.3) og 20 ml magnesiumchloridopløsning (100 g mgCl2 . 6H2O pr . liter).

Der omrystes i 15 minutter og filtreres gennem et tæt, askefrit filter.

Dette reagens opbevares i en plastikbeholder.
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4.7. Vaskevæske

20 ml af TPB Na-opløsningen (4.6) fortyndes med vand til 1 000 ml.

4.8. Bromvand

Mættet opløsning af brom i vand.

5. APPARATUR

5.1. Målekolber på 1000 ml

5.2. Et bægerglas på 250 ml

5.3. Glasfilterdigler med en porestørrelse på 5-20 µ.

5.4. Varmeskab, der kan indstilles på 120 (± 10)°C

5.5. Ekssikkator.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

Ved kaliumsalte skal prøvens partikelstørrelse være så fin, at den til analyse udtagne mængde
kan blive repræsentativ. For disse produkter skal metode 1 (6) (a) anvendes.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøve

Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes en mængde på 10 g af den forbehandlede prøve (5 g
for kaliumsalte indeholdende mere end 50 % kaliumoxid). Den afvejede mængde overføres
med ca. 400 ml vand til et bægerglas på 600 ml.

Væsken bringes i kog og koges i 30 minutter, hvorefter der afkøles, hældes over i en målekol-
be på 1 000 ml, fyldes op til mærket, blandes og filtreres over i en tør beholder. De første
50 ml af filtratet kasseres (se 7.6, note vedrørende fremgangsmåden).
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7.2. Behandling af den til fældning udtagne alikvote del

Med pipette udtages en alikvot del af filtratet, indeholdende 25-50 mg kalium (se tabellen),
som overføres til et bægerglas på 250 ml. Der fyldes eventuelt op med vand til 50 ml.

For at undgå eventuel interferens tilsættes 10 ml EDTA-opløsning (4.5), nogle dråber phe-
nolphtaleinopløsning (4.4) og under omrystning, dråbe for dråbe natriumhydroxidopløsning
(4.3) til rød farve og yderligere nogle dråber natriumhydroxid i overskud (i almindelighed er
1 ml natriumhydroxid tilstrækkeligt til at neutralisere og give overskud).

For at eliminere størsteparten af ammoniak (se 7.6 (b), noten vedrørende fremgangsmåden)
koges forsigtigt i 15 minutter.

Om nødvendigt tilsættes vand indtil et rumfang på 60 ml.

Opløsningen bringes i kog, hvorefter bægerglasset fjernes fra ilden, og der tilsættes 10 ml
formaldehydopløsning (4.1). Der tilsættes nogle dråber phenolphtalein og om nødvendigt
endnu nogle dråber natriumhydroxid, indtil tydelig rød farve. Bægerglasset dækkes med et
urglas og anbringes i 15 minutter i kogende vandbad.

7.3. Vejning af diglen

Filtrerdiglen (se 5 "Apparatur") tørres i varmeskabet (5.4) ved en temperatur på 120 °C, indtil
den har opnået en konstant masse (ca. 15 minutter).

Derpå afkøles den i en ekssikkator og vejes.

7.4. Fældning

Bægerglasset tages op af vandbadet, og under samtidig omrystning tilsættes dråbe for dråbe
10 ml TPBNa-opløsning (4.6). (Denne tilsætning udføres på ca. 2 minutter). Der ventes
mindst 10 minutter, før der filtreres.

7.5. Filtrering og udvaskning

Der filtreres i den vejede filterdigel tilsluttet vakuumsugekolbe, hvorefter bægerglasset skylles
med vaskevæsken (4.7); bundfaldet vaskes tre gange med vaskevæske (ca. 60 ml i alt) og to
gange med 5-10 ml vand.

Bundfaldet tørres grundigt.
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7.6. Tørring og vejning

Diglen aftørres udvendigt med filtrerpapir og anbringes med indhold 1 1/2 time i varmeskabet
indstillet på 120 °C. Derpå afkøles den i en ekssikkator til stuetemperatur og vejes hurtigt.

A n mæ rk n in g  v ed r ø re nd e  f r em ga n gs må d en

a) Hvis filtratet er mørkfarvet, udtages med pipette en alikvot del, indeholdende maksimalt
100 mg K2O, som overføres til en målekolbe på 100 ml, tilsættes bromvand og bringes i
kog for at fjerne bromoverskuddet. Efter afkøling fyldes op til mærket og filtreres, hvor-
efter kaliumindholdet bestemmes i en alikvot filtratmængde.

b) Hvis opløsningen indeholder lidt eller intet ammoniumkvælstof, kan kogningen i de
15 minutter udelades.

7.7. Alikvote udtagningsmængder og faktorer

Tabel 3
For metode 4

% K2O
i gødnin-

gen

% K
i gødningen

Afvejet
mængde

(g)

Udtaget af
ekstraktions-
opløsningen
til fortynding

(ml)

Fortyn-
ding

(til ml)

Alikvot del
udtaget til
fældning

(ml)

Omregnings-
faktor (F)

TPBKg
OK% 2

Omregnings-
faktor (F�)

TPBKg
K%

5-10 4.2 � 8.3 10 - - 50 26.280 21.812
10-20 8.3 � 16.6 10 - - 25 52.560 43.624

20-50 16.6 � 41.5 10{ enten �
eller 50 250

10
50

131.400
131.400

109.060
109.060

over 50 over 41,5 5{ enten �
eller 50

-
250

10
50

262.800
262.800

218.120
218.120

7.8. Blindprøve

For hver serie bestemmelser gennemføres en blindanalyse udelukkende på de anvendte rea-
genser i de under analysen anvendte mængder. Ved beregningen af slutresultatet tages hensyn
hertil.
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7.9. Kontrolforsøg

Til kontrol af analyseteknikken gennemføres en bestemmelse på en alikvot mængde af en
vandig opløsning af kaliumchlorid; den alikvote mængde skal højst indeholde 40 mg K2O.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Med de i tabellen angivne afvejede mængder og fortyndinger anvendes følgende formel:

% K2O i gødningen = ( A - a ) × F

eller

% K i gødningen = ( A - a ) × F

hvor

A = massen af prøvens bundfald, i gram,

a = massen af blindprøvens bundfald, i gram,

F og F' = faktorer (se tabel 3).

Med afvejede mængder og fortyndinger, der afviger fra de i tabellen angivne, anvendes føl-
gende formel:

K2O i gødningen =
M

100Df)aA( ×××−

eller

K i gødningen
M

100D'f)aA( ×××−

hvor

f = omregningsfaktor, TBPK til K2O = 0,1314,

f� = omregningsfaktor, TBPK til K = 0,109,

D = fortyndingsfaktor,

M = den analyserede prøves masse, i gram.
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METODE 5

Intet

METODE 6
CHLOR

METODE 6.1
BESTEMMELSE AF CHLORIDER

NÅR DER IKKE ER ORGANISK STOF TIL STEDE

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til chloridbestemmelse, når der ikke er organisk stof til
stede.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på alle de gødninger, der er fri for organiske stoffer.

3. PRINCIP

Chlorid i vandig opløsning fældes i surt miljø med overskud af en titreropløsning af sølvni-
trat. Overskuddet titreres med en ammoniumthiocyanatopløsning ved tilstedeværelse af ferri-
ammoniumsulfat (Volhards metode).

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand, chloridfrit.

4.1. Nitrobenzen til analyse eller ethylether

4.2. Salpetersyre: 10 mol/l
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4.3. Indikatoropløsning

40 g ferriammoniumsulfat Fe2(SO4)3 . (NH4)2SO4 . 24H2O opløses i vand, og der fyldes op til
1 liter.

4.4. Sølvnitrat: 0,1 mol/l standardopløsning

Fremstilling

Da dette salt er hygroskopisk og ikke kan tørres uden risiko for spaltning, tilrådes det at afveje
ca. 9 g, som opløses i vand og fylde op til 1 liter. Ved titrering med 0,1 mol/l AgNO3-opløs-
ning indstilles opløsningen på 0,1 mol/l.

5. APPARATUR

5.1. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut

5.2. Buretter

5.3. Målekolbe på 500 ml

5.4. En konisk kolbe (Erlenmeyer) på 250 ml

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Afvejning og fremstilling af prøven

5 g af prøven afvejes med en nøjagtighed på 0,001 g og overføres til en 500 ml målekolbe,
hvorefter der tilsættes 450 ml vand. Der omrystes en halv time i rotationsapparat (5.1), fyldes
op til 500 ml med destilleret vand, blandes og filtreres over i et bægerglas.
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7.2. Måling

Der udtages en alikvot del af filtratet indeholdende højst 0,150 g chlor. f.eks. 25 ml (0,25 g),
50 ml (0,5 g) eller 100 ml (1kg). Hvis der udtages en mængde på under 50 ml , skal der fyldes
op med destilleret vand til et rumfang på 50 ml.

Der tilsættes 5 ml 10 mol/l salpetersyre (4.2), 20 ml indikatoropløsning (4.3) og 2 dråber am-
moniumthiocyanat-titrervæske (sidstnævnte reagens afmåles fra burette, som af denne grund
er stillet på nulstregen).

Derefter tilsættes med burette sølvnitratopløsning (4.4) i overskud på 2-5 ml. Der tilsættes
endvidere 5 ml nitrobenzen eller 5 ml ethylether (4.1) og omrystes grundigt for at få bundfal-
det til at klumpe sammen. Overskuddet af sølvnitrat titreres med 0,1 mol/l ammoniumthio-
cyanat (4.5), indtil der fremkommer en gulbrun farve, som ikke forsvinder ved en let omryst-
ning.

A n mæ rk n in g

Nitrobenzen eller ethylether (men især nitrobenzen) beskytter sølvchloridet mod at reagere
med thiocyanationerne. På denne måde opnås et meget klart omslag.

7.3. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved bereg-
ningen af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.4. Kontrolforsøg

Forud for bestemmelserne kontrolleres nøjagtigheden af den anvendte teknik ved hjælp af en
sådan mængde af en friskfremstillet kaliumchloridopløsning, at den indeholder en kendt
mængde chlorid i størrelsesordenen 100 mg.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Analyseresultatet udtrykkes som procent chlorid i prøven, som denne er modtaget til analyse.
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Beregning: procent chlorid (Cl) beregnes efter formlen:

% chlorid = 0,003546 ×
M

100)VV()VV( caaczz ×−−−

hvor

Vz = ml 0,1 mol/l sølvnitrat,

Vcz = ml 0,1 mol/l sølvnitrat forbrugt til blindprøven

Va = ml 0,1 mol/l ammoniumthiocyanat

Vca = ml 0,1 mol/l ammoniumthiocyanat forbrugt til blindprøven

M = den alikvote dels masse, i gram (7.2).

METODE 7
FINHEDSGRAD

METODE 7.1
BESTEMMELSE AF FINHEDSGRADEN

(ved tør sigtning)

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af finhedsgraden ved tør sigtning.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes på alle de EF-gødninger, hvor der foreskrives, at finhedsgraden skal
angives ved sigter med maskeåbning 0,630 mm og 0,160 mm.

3. PRINCIP

Ved mekanisk sigtning bestemmes de mængder af produktet, som har en kornstørrelse på over
0,63 mm, og de mængder, som ligger mellem 0,16 og 0,63 mm, hvorefter finhedsgraden be-
regnes i procent.
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4. APPARATUR

4.1. Mekanisk sigteapparat

4.2. Sigter af standardserie med maskeåbning på henholdsvis 0,16 og 0,63 mm (diameter 20 cm og
højde 5 cm)

5. FREMGANGSMÅDE

50 g af materialet afvejes med en nøjagtighed på 0,05 g. De to sigter og sigtebunden anbrin-
ges i sigteapparatet (4.1) med sigten med størst maskeåbning øverst. Den afvejede prøve an-
bringes på den øverste sigte. Der sigtes i 10 minutter, og fraktionen i sigtebunden fjernes.
Derpå sættes apparatet i gang igen, og efter 1 minut kontrolleres det, at den mængde, der er
opsamlet i sigtebunden i dette tidsrum, ikke overstiger 250 mg. I modsat fald gentages opera-
tionen (et minut hver gang), indtil den opsamlede mængde er på under 250 mg. Det tilbage-
blevne materiale på de 2 sigter vejes hver for sig.

6. ANGIVELSE AF RESULTATET

Finhedsgraden i % angivet ved sigte 0,630 mm = (50 � M1) × 2

Finhedsgraden i % angivet ved sigte 0,16 mm = (50 � (M1 + M2)) × 2

hvor

M1 = massen af sigterest på sigte 0,630 mm, i gram,

M2 = massen af sigterest på sigte 0,16 mm, i gram,

Ikke indbefattet sigterest på sigte 0,63 mm.

Resultaterne afrundes til nærmeste, hele, større tal.
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METODE 7.2
BESTEMMELSE AF FINHEDSGRADEN

AF BLØDE RÅPHOSPHATER

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af finhedsgraden af bløde råphosphater.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Bløde råphosphater.

3. PRINCIP

Idet der her er tale om den mindste finhedsgrad, der kan bestemmes ved sigtning, er en sigt-
ning af tørt materiale vanskelig at gennemføre, fordi de fineste partikler er tilbøjelige til at
klumpe sammen. Derfor gennemføres konventionelt en vådsigtning.

4. REAGENSER

Natriumhexametaphosphatopløsning: 1 %.

5. APPARATUR

5.1. Sigter af standardserie med maskeåbning på henholdsvis 0,063 og 0,125 mm (diameter 20 cm
og højde 5 cm) og med tilhørende bund, opbevaringsbægre

5.2. Glastragt med 20 cm diameter, anbragt i stativ

5.3. 250 ml bægerglas

5.4. Varmeskab
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6. ANALYSEMETODE

6.1. Prøveudtagning

50 g af materialet afvejes med en nøjagtighed på 0,05 g. Sigterne vaskes på begge sider med
vand og sigten med 0,125 mm maskeåbning anbringes på sigte 0,063 mm.

6.2. Fremgangsmåde

Den afvejede prøve anbringes på den øverste sigte. Der sigtes under en svag stråle koldt vand
(almindeligt ledningsvand kan benyttes), indtil det gennemstrømmende vand er næsten klart.
Det påses, at vandstrømmen er således, at den nederste sigte ikke fyldes med vand.

Når sigteresten på den øverste sigte synes næsten konstant, tages denne sigte op og anbringes
på sigtebunden.

Vådsigtningen fortsættes med den nederste sigte i nogle minutter, indtil vandet løber nogen-
lunde klart igennem.

Sigte 0,125 mm anbringes igen på sigte 0,063 mm, og eventuelle rester i bunden hældes i den
øverste sigte, hvorefter sigtningen gentages under en svag vandstråle, indtil denne er blevet
nogenlunde klar.

Ved hjælp af tragten overføres sigteresterne til hver sit bægerglas og bringes i suspension ved
at fylde glassene med vand. Efter henstand i ca. 1 minut dekanteres så meget vand som mu-
ligt.

Derpå anbringes bægerglassene i to timer i varmeskab ved en temperatur på 150°C.

Efter afkøling fjernes resterne med en pensel og vejes.

7. ANGIVELSE AF RESULTATET

Resultaterne afrundes til nærmeste, hele, større tal.

Finhedsgraden i % angivet ved sigte 0,063 mm = (50 � M1) × 2
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Finhedsgraden i % angivet ved sigte 0,063 mm = [50 � (M1 + M2)] × 2

hvor

M1 = massen af sigterest på sigte 0,125 mm, i gram

M2 = massen af sigterest på sigte 0,063 mm, i gram.

8. BEMÆRKNINGER

Konstateres der klumper på en af sigterne ved afslutningen af vådsigtningen, skal analysen
gentages på følgende måde:

50 g prøvemateriale overføres langsomt og under omrystning til en kolbe på ca. 1 liter, som
indeholder 500 ml natriumhexametaphosphatopløsning. Kolben lukkes lufttæt og rystes kraf-
tigt med hånden for at slå klumperne i stykker. Hele suspensionen overføres til den øverste
sigte, og kolben vaskes. Derefter fortsættes analysen som angivet under punkt 6.2.

METODE 8
SEKUNDÆRE NÆRINGSSTOFFER

METODE 8.1
EKSTRAKTION AF TOTAL CALCIUM

TOTAL MAGNESIUM, TOTAL NATRIUM OG TOTAL SVOVL
I FORM AF SULFAT

1. FORMÅL

I dette dokument fastsættes en metode til ekstraktion af total calcium, total magnesium, total
natrium samt total svovl, som er til stede i form af sulfater, således at hvert af disse grundstof-
fer så vidt muligt kan bestemmes efter kun en enkelt ekstraktion.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder alle EF-gødninger, hvori der i medfør af denne forordning deklareres et
totalindhold af calcium, magnesium og natrium samt et indhold af total svovl i form af sulfat.

3. PRINCIP

Opløsning i kogende fortyndet saltsyre.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyre

1 rumfang saltsyre (d20 = 1,18 g/ml) og 1 rumfang vand.

5. APPARATUR

Elektrisk varmeplade med temperaturregulering.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

Ekstraktionerne af calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat foretages med en
prøve på 5 g, afvejet med en nøjagtighed på 1 mg.

Når prøven indeholder mere end 15 % svovl (S), svarende til 7,5 % SO3, og mere end 8,8 %
calcium (Ca), svarende til 26,3 % CaO, foretages ekstraktionen af calcium og svovl dog med
en prøve på 1 g, afvejet med en nøjagtighed på 1 mg. Den udtagne prøve anbringes i et bæ-
gerglas på 600 ml.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 125
BILAG IV DG C II    DA

7.2. Fremstilling af opløsningen

Der tilsættes ca. 400 ml vand og 50 ml fortyndet saltsyre (4.1) i små portioner og forsigtigt,
såfremt produktet indeholder en større mængde carbonater. Væsken bringes i kog og holdes
kogende i 30 minutter. Derefter lader man den afkøle, idet kolben rystes med mellemrum.
Derefter overføres den kvantitativt til en 500 ml målekolbe, og der fyldes op til mærket med
vand og blandes ved at vende kolben på hovedet flere gange. Der filtreres på et tørt filter over
i en tør beholder. De første portioner kasseres, og filtratet skal være helt klart. Beholderen til-
proppes, såfremt det ikke straks anvendes.

METODE 8.2
EKSTRAKTION AF TOTALT SVOVL

TIL STEDE I FORSKELLIGE FORMER

1. FORMÅL

I dette dokument fastlægges en metode til ekstraktion af totalt svovl, indeholdt i gødninger
som elementært svovl og/eller i forskellige forbindelser.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder udelukkende de EF-gødninger, hvori der i medfør af denne forordning
deklareres et indhold af totalt svovl, når dette grundstof er til stede i forskellige former (ele-
mentært, thiosulfat, sulfit, sulfat).

3. PRINCIP

Omdannelse i basisk miljø af elementært svovl til polysulfider og thiosulfat, efterfulgt af
oxydation af disse og eventuelt tilstedeværende sulfitter med hydrogenperoxid. De forskellige
svovlformer omdannes således til sulfat, som bestemmes ved udfældning af bariumsulfat
(metode 8.9).

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyre

1 rumfang saltsyre (d = 1,18) og 1 rumfang vand.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 126
BILAG IV DG C II    DA

4.2. Opløsning af natriumhydroxid, 30 % NaOH minimum (d = 1,33).

4.3. 30 % (m/m) hydrogenperoxidopløsning

4.4. Bariumchlorid BaCl2. 2H2O, vandig opløsning 122 g/l

5. APPARATUR

Elektrisk varmeplade med temperaturregulering.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

En gødningsmængde indeholdende mellem 80 og 350 mg svovl (S), eller mellem 200 og
875 mg SO3, afvejes med en nøjagtighed på 1 mg.

I almindelighed (hvor S < 15 %) afvejes 2,5 g. Den udtagne prøve anbringes i et bægerglas på
400 ml.

7.2. Oxydation

Der tilsættes 20 ml natriumhydroxidopløsning (4.2) og 20 ml vand. Der afdækkes med et ur-
glas. Indholdet koges 5 minutter på varmepladen (5.1). Prøven fjernes fra varmepladen. Med
en stråle kogende vand nedvaskes det svovl, som hænger ved bægerglassets vægge, og ind-
holdet koges i 20 minutter, hvorefter man lader det afkøle.

Der tilsættes hydrogenperoxid (4.3) i portioner på 2 ml ad gangen, indtil der ikke længere er
nogen synlig reaktion. 6 til 8 ml hydrogenperoxid vil være nødvendig. Man lader oxydationen
fortsætte i kold tilstand i 1 time. Derefter koges i en halv time, og glasset stilles til afkøling.
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7.3. Fremstilling af analyseopløsningen

Der tilsættes ca. 50 ml vand og 50 ml saltsyreopløsning (4.1).

− Hvis svovlindholdet (S) er under 5 %:
Der filtreres i et bægerglas på 600 ml. Remanensen på filteret vaskes flere gange med
koldt vand. Når vaskningen er til ende, verificeres det ved hjælp af en bariumchlorido-
pløsning (4.4), at der ikke er sulfat til stede i de sidste dråber af filtratet. Filtratet skal
være fuldstændigt gennemsigtigt. Sulfatbestemmelsen foretages på den samlede opløs-
ning efter metode 8.9.

− Hvis svovlindholdet (S) er mindst 5 %:
Bægerets indhold overføres kvantitativt til en 250 ml målekolbe, og der fyldes op til
mærket med vand og blandes ved at vende kolben på hovedet flere gange. Derefter fil-
treres på et tørt filter i et tørt bægerglas. Filtratet skal være fuldstændigt gennemsigtigt.
Opløsningen tilproppes, hvis den ikke skal anvendes straks. Sulfatbestemmelsen foreta-
ges på en alikvot af denne opløsning ved udfældning i form af bariumsulfat efter metode
8.9.

METODE 8.3
EKSTRAKTION AF VANDOPLØSELIGT NATRIUM,

CALCIUM, MAGNESIUM OG SVOVL
(i form af sulfat)

1. FORMÅL

I dette dokument fastlægges en metode til ekstraktion af den vandopløselige fraktion af na-
trium, calcium, magnesium og svovl i form af sulfat i gødninger, således at gødningens ind-
hold af hvert af disse grundstoffer kan bestemmes efter kun en enkelt ekstraktion.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder udelukkende de gødninger, hvori der i medfør af bilag I deklareres et
indhold af vandopløseligt natrium, calcium, magnesium og svovl i form af sulfat.
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3. PRINCIP

Grundstofferne opløses i kogende vand.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand af tilsvarende kvalitet.

5. APPARATUR

Elektrisk varmeplade med temperaturregulering.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

a) For gødninger, som ikke indeholder svovl, eller som samtidigt indeholder højst
3 % svovl (S) (= 7,5 % SO3) og højst 4 % calcium (Ca) (= 5,6 % CaO), afvejes
5 g gødning med en nøjagtighed på 1 mg.

b) For gødninger indeholdende mere end 3 % svovl (S) og mere end 4 % calcium (Ca) af-
vejes 1 g gødning med en nøjagtighed på 1 mg.

Den udtagne prøve anbringes i et bægerglas på 600 ml.

7.2. Fremstilling af opløsningen

Der tilsættes ca. 400 ml vand. Kolbens indhold bringes i kog og holdes kogende i 30 minutter,
hvorefter man lader det afkøle, idet kolben rystes med mellemrum. Indholdet overføres kvan-
titativt til en 500 ml målekolbe, hvorefter der fyldes op til mærket med vand og blandes ved at
vende kolben på hovedet flere gange.
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Der filtreres på et tørt filter over i en tør beholder. De første portioner af filtratet kasseres. Fil-
tratet skal være helt klart.

Opløsningen tilproppes, hvis den ikke skal anvendes straks.

METODE 8.4
EKSTRAKTION AF VANDOPLØSELIGT SVOVL,

NÅR SVOVLET ER TIL STEDE I FORSKELLIGE FORBINDELSER

1. FORMÅL

I dette dokument fastlægges en metode til ekstraktion af vandopløseligt svovl, når dette er til
stede i gødningen i forskellige forbindelser.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder udelukkede de gødninger, hvori der i medfør af bilag I deklareres et
indhold af vandopløseligt svovltrioxid.

3. PRINCIP

Svovlet opløses i koldt vand og omdannes derefter til sulfat ved oxydation med hydrogenpe-
roxid i alkalisk miljø.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyre

1 rumfang saltsyre (d20 = 1,18 g/ml) og 1 rumfang vand.

4.2. Opløsning af natriumhydroxid, indeholdende mindst 30 % NaOH (d20 = 1,33 g/ml)

4.3. 30 % (m/m) hydrogenperoxidopløsning
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5. APPARATUR

5.1. 500 ml Stohmann-målekolbe

5.2. Rotationsapparat, indstillet til 30/40 omdrejninger pr. minut

5.3. Elektrisk varmeplade med temperaturregulering

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

a) For gødninger, som samtidigt indeholder højst 3 % svovl (S) (= 7,5 SO3) og højst
4 % calcium (Ca) (= 5,6 % CaO) afvejes 5 g gødning med en nøjagtighed på 1 mg.

b) For gødninger indeholdende mere end 3 % svovl (S) og mere end 4 % calcium (Ca) af-
vejes 1 g gødning med en nøjagtighed på 1 mg.

Den udtagne prøve anbringes i en 500 ml kolbe (5.1).

7.2. Fremstilling af opløsningen

Der tilsættes ca. 400 ml vand, tilproppes og omrystes i apparatet (5.2) i 30 minutter. Derefter
fyldes op til mærket med vand og blandes ved at vende kolben på hovedet flere gange. Der
filtreres på et tørt filter over i en tør beholder. Opløsningen tilproppes, hvis den ikke skal an-
vendes straks.

7.3. Oxydation af den prøveportion, der skal analyseres

Af ekstraktionsopløsningen udtages en alikvot på ikke over 50 ml, indeholdende mellem 20
og 100 mg svovl (S). Den anbringes i et bægerglas med passende kapacitet.
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Om nødvendigt fyldes op med vand til et samlet rumfang på 50 ml. Der tilsættes 3 ml natri-
umhydroxidopløsning (4.2) og 2 ml hydrogenperoxidopløsning (4.3). Bægerglasset dækkes
med et urglas, og indholdet koges forsigtigt i 1 time på varmepladen (5.3). Derefter tilsættes
1 ml hydrogenperoxidopløsning ad gangen, så længe reaktionen vedvarer (maksimalt 5 ml).

Derefter lader man indholdet afkøle, og urglasset fjernes og vaskes ned i bægerglasset. Væ-
sken gøres sur ved tilsætning af ca. 20 ml fortyndet saltsyre (4.1), og rumfanget bringes op på
ca. 300 ml ved tilsætning af vand.

Sulfatbestemmelsen foretages på hele den oxiderede opløsning efter metode 8.9.

METODE 8.5
EKSTRAKTION OG BESTEMMELSE AF ELEMENTÆRT SVOVL

ADVARSEL

Ved denne metode anvendes carbondisulfid (CS2). Dette kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger,
specielt:

− opbevaring af CS2

− beskyttelsesudstyr til personalet

− arbejdshygiejne

− beskyttelse mod brand og eksplosion

− fjernelse af reagenset.

Anvendelse af metoden kræver et højt kvalificeret personale samt egnet laboratorieudstyr.
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1. FORMÅL

I dette dokument fastsættes en metode til ekstraktion og bestemmelse af elementært svovl in-
deholdt i gødninger.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder EF-gødninger, hvori der i medfør af bilag I deklareres et indhold af to-
talt svovl i form af elementært svovl.

3. PRINCIP

Efter fjernelse af opløselige bestanddele ekstraheres det elementære svovl med carbondisulfid,
efterfulgt af gravimetri af det ekstraherede svovl.

4. REAGENS

Carbondisulfid (svovlkulstof).

5. APPARATUR

5.1. 100 ml ekstraktionskolbe med slebet hals.

5.2. Soxhlet-apparat med tilhørende filtreringshylstre.

5.3. Roterende vakuumfordamper

5.4. Elektrisk varmeskab med ventilation indstillet til 90 (± 2)°C

5.5. Petriskåle af porcelæn med en diameter på 5-7 cm og en kanthøjde på ikke over 5 cm

5.6. Elektrisk varmeplade med temperaturregulering

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

5-10 g prøve afvejes med en nøjagtighed på 1 mg og anbringes i et soxhlet-hylster (5.2).

7.2. Ekstraktion af svovlet

Indholdet af hylsteret vaskes grundigt med varmt vand for at fjerne alle opløselige bestand-
dele og tørres i tørreskab (5.4) ved 90 °C i mindst 1 time, hvorefter hylsteret anbringes i
soxhlet-apparatet (5.2).

I kolben til apparatet (5.1) anbringes nogle glasperler, hvorefter kolben aftareres (P0) og tilfø-
res 50 ml carbondisulfid (4.1).

Efter at være forbundet med apparatet ekstraheres det elementære svovl i 6 timer. Derefter af-
brydes varmetilførslen, og efter afkøling fjernes kolben fra apparatet og forbindes til den rote-
rende fordamper (5.3). Fordampningen afbrydes, når kolbens indhold er blevet til en svampet
masse.

Kolben tørres ved 90 °C i tørreskab (5.4) i mindst 1 time, indtil vægten er konstant (P1).

7.3. Bestemmelse af renheden af det ekstraherede svovl

Visse stoffer kan være ekstraheret med carbondisulfid samtidig med det elementære svovl.
For at fastslå andelen heraf gås frem på følgende måde:

Efter at have blandet indholdet af kolben bedst muligt udtages 2-3 g af stoffet, som afvejes
med en nøjagtighed på 1 mg (n). Stoffet anbringes i petriskålen (5.5), og skål plus indhold
vejes (P2). Derefter anbringes petriskålen på varmepladen (5.6), der indstilles således, at tem-
peraturen 220 °C ikke overskrides for ikke at fremkalde en forbrænding af svovlet. Sublime-
ringen fortsætter i 3-4 timer, indtil massen er konstant (P3).

A n mæ rk n in g

NB: For visse gødninger er det måske ikke af interesse at kende svovlets renhedsgrad. I så
fald springes 7.2 over.
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8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Procentindholdet af elementært svovl (S) i gødningen er lig med:

So urenhedsprocent af gødning =
m

PP 01 − × 100

Renheden af det udtrukne svovl (%) =
n

PP 12 −
× 100

Procent rent So i gødningen =
nm

)PP()PP( 3201

×
−−

× 100

hvor

m = gødningsprøvens masse i gram

P0 = er massen i g af soxhletkolben

P1 = er massen af soxhletkolben plus urent svovl efter tørring

n = er massen af urent svovl anvendt til rensningen, i g

P2 = er massen af petriskålen

P3 = er massen af petriskålen efter sublimering af svovlet.
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