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2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στο απαλλαγµένο από νιτρικά
ασβεστοκυαναµίδιο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά την εφαρµογή της µεθόδου Kjeldahl για µετατροπή του αζώτου σε αµµωνιακό
άζωτο, το σχηµατιζόµενο αµµωνιακό άζωτο ελευθερώνεται προς αµµωνία µε την
επίδραση υδροξειδίου του νατρίου, συλλέγεται και προσδιορίζεται σε πρότυπο διάλυµα
θειικού οξέος.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και κάθε
αζωτούχου ενώσεως.

4.1. Αραιό θειικό οξύ (d20 = 1,54 g/ml): ένας όγκος θειικού οξέος (d20 = 1,84g/ml) µε έναν
όγκο νερού

4.2. Θειικό κάλιο για ανάλυση

4.3. Οξείδιο του χαλκού (CuO): 0,3 έως 0,4 g για κάθε προσδιορισµό ή ισοδύναµη
ποσότητα πενταϋδρίτη θειικού χαλκού, δηλ. 0,95 έως 1,25 g ανά προσδιορισµό

4.4. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, 30 % περίπου NaOH (d20 = 1,33 g/ml), απαλλαγµένο
αµµωνιακών

4.5. Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

4.6. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου,
απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

} για την περίπτωση α) (βλέπε
µέθοδο 2.1).

4.7. Θειικό οξύ: 0,2 mol/l

4.8. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου,
απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

} για την περίπτωση β) (βλέπε
σηµείωση 2, µέθοδο 2.1).

4.9. Θειικό οξύ: 0,5 mol/l

4.10. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου,
απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

} για την περίπτωση γ) (βλέπε
σηµείωση 2, µέθοδο 2.1).
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4.11. ∆ιαλύµατα δείκτη

4.11.1. Μικτός δείκτης

∆ιάλυµα A: ∆ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος
υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1
λίτρου µε νερό.

∆ιάλυµα B: ∆ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται µε
νερό µέχρις όγκου 1 λίτρου.

Ένας όγκος διαλύµατος Α αναµειγνύεται µε δύο όγκους διαλύµατος B.

Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος
σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του
δείκτη.

4.11.2. ∆είκτης µε ερυθρό του µεθυλίου

∆ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %, συµπληρώνεται
µέχρι 100 ml µε νερό. Εάν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να
χρησιµοποιηθεί (4 ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου.

4.12. Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι

4.13. Θειοκυανιούχο κάλιο για ανάλυση

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Συσκευή αποστάξεως, βλέπε µέθοδο 2.1 «Προσδιορισµός του αµµωνιακού
αζώτου»

5.2. Μακρύλαιµη σφαιρική φιάλη Kjeldahl κατάλληλης χωρητικότητας

5.3. Σιφώνια ακριβείας των 50, 100 και 200 ml

5.4. Ογκοµετρική φιάλη των 250 ml
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6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση

Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,001 g, δείγµα 1 g και εισάγεται στη φιάλη Kjeldahl.
Προστίθενται 50 ml αραιού θειικού οξέος (4.1), 10 έως 15 g θειικού καλίου (4.2) και ο
προβλεπόµενος καταλύτης (4.3). Θερµαίνεται ήπια για να εκδιωχθεί το νερό,
διατηρείται σε µέτριο βρασµό επί δύο ώρες, αφήνεται να ψυχθεί και αραιώνεται µε 100
έως 150 ml νερού. Αφήνεται να ψυχθεί εκ νέου, µεταγγίζεται ποσοτικά το εναιώρηµα
σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml, συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό,
αναδεύεται και διηθείται επί ξηρού ηθµού σε ξηρό υποδοχέα.

7.2. Ανάλυση του διαλύµατος

Ανάλογα µε την επιλεγείσα περίπτωση (βλέπε µέθοδο 2.1), λαµβάνεται, µε τη βοήθεια
σιφωνίου ακριβείας, κατάλληλη ποσότητα 50, 100 ή 200 ml από το διάλυµα που
ελήφθη και αποστάζεται η αµµωνία σύµφωνα µε τον τρόπο εργασίας που περιγράφεται
στη µέθοδο 2.1, λαµβάνοντας φροντίδα να προστεθεί στη φιάλη αποστάξεως επαρκής
ποσότητα διαλύµατος NaOH (4.4) ούτως ώστε να βρίσκεται σε σηµαντική περίσσεια.

7.3. Τυφλός προσδιορισµός

Εκτελείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες και
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος.

7.4. ∆οκιµή ελέγχου

Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή
εφαρµογή της τεχνικής, χρησιµοποιώντας κατάλληλη ποσότητα πρότυπου διαλύµατος
θειοκυανιούχου καλίου για ανάλυση (4.13), που να αντιστοιχεί πάνω-κάτω στη
συγκέντρωση του αζώτου στο δείγµα.
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8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσµα της αναλύσεως εκφράζεται σε άζωτο (Ν) επί τοις εκατό που περιέχεται στο
λίπασµα όπως έγινε δεκτό για ανάλυση.

Περίπτωση α):

% N = (50 � A) × 0,7

Περίπτωση β):

% N = (50 � A) × 0,7

Περίπτωση γ):

% N = (35 � A) × 0,875

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 2.3.2

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
ΣΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΚΥΑΝΑΜΙ∆ΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΤΡΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του ολικού αζώτου στο
ασβεστοκυαναµίδιο.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στο ασβεστοκυαναµίδιο που περιέχει νιτρικά.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Η απευθείας προσβολή κατά Kjeldahl δεν µπορεί να εφαρµοστεί στο
ασβεστοκυαναµίδιο που περιέχει νιτρικά. Για το λόγο αυτό, το άζωτο ανάγεται σε
αµµωνιακό άζωτο µε τη βοήθεια µεταλλικού σιδήρου και χλωριούχου κασσιτέρου πριν
από την εφαρµογή της µεθόδου Kjeldahl.
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4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και κάθε
αζωτούχου ενώσεως.

4.1. Θειικό οξύ (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Κονιοποιηµένος σίδηρος, ανηγµένος µε υδρογόνο

4.3. Θειικό κάλιο για ανάλυση, κονιοποιηµένο καλά

4.4. Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

4.5. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή
καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

} για την περίπτωση α)
(βλέπε µέθοδο 2.1).

4.6. Θειικό οξύ: 0,2 mol/l

4.7. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή
καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

} για την περίπτωση β)
(βλέπε σηµείωση 2,
µέθοδο 2.1).

4.8. Θειικό οξύ: 0,5 mol/l

4.9. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή
καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

} για την περίπτωση γ)
(βλέπε σηµείωση 2,
µέθοδο 2.1).

4.10. ∆ιαλύµατα δείκτη

4.10.1.Μικτός δείκτης

∆ιάλυµα A: ∆ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος υδροξειδίου του
νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό.

∆ιάλυµα B: ∆ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται µέχρις
όγκου 1 λίτρου.
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Ένας όγκος διαλύµατος A αναµειγνύεται µε δύο όγκους διαλύµατος B.

Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος
σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) του διαλύµατος αυτού.

4.10.2. ∆είκτης µε ερυθρό του µεθυλίου

∆ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %, συµπληρώνεται
µέχρις 100 ml µε νερό και αν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να
χρησιµοποιηθεί (4 ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου.

4.11. ∆ιάλυµα χλωριούχου κασσιτέρου

∆ιαλύονται 120 g SnCl2 . 2H2O σε 400 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος
(d20 = 1,18 g/ml) και συµπληρώνονται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. Το διάλυµα
πρέπει να είναι τελείως διαυγές και να παρασκευάζεται αµέσως πριν
χρησιµοποιηθεί. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η αναγωγική ισχύς του
χλωριούχου κασσιτέρου.

Σηµείωση

∆ιαλύονται 0,5 g SnCl2 . 2H2O σε 2 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος
(d20 = 1,18 g/ml) και συµπληρώνονται µέχρι 50 ml µε νερό. Προστίθενται στη
συνέχεια 5 g άλατος Seignette (τρυγικό καλιονάτριο), και κατόπιν επαρκής
ποσότητα διττανθρακικού νατρίου για ανάλυση ώστε να είναι το διάλυµα
αλκαλικό σε χάρτη ηλιοτροπίου.

Τιτλοδοτείται µε διάλυµα ιωδίου 0,1 mol/l, παρουσία διαλύµατος αµύλου ως
δείκτη.

1 ml διαλύµατος ιωδίου 0,1 mol/l αντιστοιχεί σε 0,01128 g SnCl2 . 2H2O.

Το 80 % τουλάχιστον του κασσιτέρου που υπάρχει συνολικά στο διάλυµα πρέπει
να βρίσκεται σε δισθενή µορφή. Για την τιτλοδότηση, πρέπει λοιπόν να
χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον 35 ml διαλύµατος ιωδίου 0,1 mol/l.

4.12. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, 30 % περίπου NaOH (d20 = 1,33 g/ml),
απαλλαγµένο αµµωνιακών

4.13. Πρότυπο αµµωνιονιτρικό διάλυµα

Ζυγίζονται 2,5 g νιτρικού καλίου για ανάλυση και 10,16 g θειικού αµµωνίου για
ανάλυση και φέρονται σε ογκοµετρική φιάλη 250 ml. ∆ιαλύονται µε νερό και
συµπληρώνονται µέχρι 250 ml. 1 ml του διαλύµατος αυτού περιέχει 0,01 g
αζώτου.

4.14. Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι
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5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Βλέπε µέθοδο 2.3.1.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του διαλύµατος

Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,001 g, δείγµα 1 g και εισάγεται στη φιάλη Kjeldahl.
Προστίθενται 0,5 g κονιοποιηµένου σιδήρου (4.2) και 50 ml διαλύµατος χλωριούχου
κασσιτέρου (4.11), αναδεύεται και αφήνεται να ηρεµήσει επί µισή ώρα. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου ηρεµίας, αναδεύεται εκ νέου µετά δέκα και είκοσι λεπτά.
Προστίθενται κατόπιν 10 g θειικού καλίου (4.3) και 30 ml θειικού οξέος (4.1). Φέρεται
σε βρασµό και η προσβολή συνεχίζεται επί µία ώρα µετά την εµφάνιση λευκών
καπνών. Αφήνεται να ψυχθεί και αραιώνεται µε 100 έως 150 ml νερού. Το εναιώρηµα
µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml, ξαναψύχεται,
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναδεύεται και διηθείται επί ξηρού επιπέδου
φίλτρου µέσα σε ξηρό δοχέα. Αντί να µεταγγιστεί στη συνέχεια το εναιώρηµα για να
εφαρµοστούν οι περιπτώσεις α), β), ή γ) που χρησιµοποιούνται στη µέθοδο 2.1, µπορεί
επίσης το αµµωνιακό άζωτο του διαλύµατος αυτού να αποσταχθεί κατευθείαν, αφού
προηγουµένως προστεθεί επαρκής ποσότητα υδροξειδίου του νατρίου (4.12) ώστε να
εξασφαλιστεί σηµαντική περίσσεια.

7.2. Ανάλυση του διαλύµατος

Λαµβάνεται, µε τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, ανάλογα µε την περίπτωση α), β), ή γ)
που χρησιµοποιείται στη µέθοδο 2.1, κατάλληλη ποσότητα 50, 100 ή 200 ml του
διαλύµατος που ελήφθη. Το αµµωνιακό διάλυµα αποστάζεται σύµφωνα µε τον τρόπο
εργασίας της µεθόδου 2.1, λαµβάνοντας φροντίδα να προστεθεί στη φιάλη αποστάξεως
επαρκής ποσότητα διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.12) ώστε να εξασφαλιστεί
σηµαντική περίσσεια.

7.3. Τυφλός προσδιορισµός

Εκτελείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες και
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος.

7.4. ∆οκιµή ελέγχου

Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή
εφαρµογή της τεχνικής µε το πρότυπο διάλυµα που περιέχει ποσότητες αµµωνιακού και
νιτρικού αζώτου, παρόµοιες µε εκείνες του κυαναµιδικού και νιτρικού αζώτου που
περιέχονται στο νιτρωµένο ασβεστοκυαναµίδιο.
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Για το σκοπό αυτό, φέρονται στη φιάλη Kjeldahl, 20 ml του πρότυπου διαλύµατος
(4.13).

Πραγµατοποιείται η ανάλυση σύµφωνα µε την τεχνική που περιγράφεται υπό 7.1 και
7.2.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης πρέπει να εκφράζεται σε ολικό άζωτο (Ν) επί τοις εκατό
που υπάρχει στο λίπασµα όπως αυτό γίνεται δεκτό για ανάλυση.

Περίπτωση α):

% N = (50 � A) × 0,7

Περίπτωση β):

% N = (50 � A) × 0,7

Περίπτωση γ):

% N = (35 � A) × 0,875

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 2.3.3

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΙΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του ολικού αζώτου στην
ουρία.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στα λιπάσµατα ουρίας, που είναι
απαλλαγµένα νιτρικών.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Με βρασµό παρουσία θειικού οξέος, η ουρία µετασχηµατίζεται ποσοτικά σε αµµωνία.
Μετατίθεται η ισορροπία προς αµµωνία σε αλκαλικό διάλυµα και συλλέγεται σε
πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος που είναι σε περίσσεια. Η περίσσεια του οξέος
προσδιορίζεται µε πρότυπο αλκαλικό διάλυµα.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV DG C II   EL

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και κάθε
αζωτούχου ενώσεως.

4.1. Θειικό οξύ, πυκνό (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, 30 % περίπου NaOH (d20 = 1,33 g/ml), απαλλαγµένο
αµµωνιακών

4.3. Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

4.4. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου,
απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

} για την περίπτωση α) (βλέπε
µέθοδο 2.1).

4.5. Θειικό οξύ: 0,2 mol/l

4.6. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου,
απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

} για την περίπτωση β) (βλέπε
σηµείωση 2, µέθοδο 2.1).

4.7. Θειικό οξύ: 0,5 mol/l

4.8. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου,
απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

} για την περίπτωση γ) (βλέπε
σηµείωση 2, µέθοδο 2.1).

4.9. ∆ιαλύµατα δείκτη

4.9.1.Μικτός δείκτης

∆ιάλυµα A: ∆ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος υδροξειδίου του
νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό.

∆ιάλυµα B: ∆ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται µέχρις
όγκου 1 λίτρου.

Ένας όγκος διαλύµατος Α αναµειγνύεται µε δύο όγκους διαλύµατος B.

Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος σε
αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του δείκτη.
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4.9.2.∆ιάλυµα δείκτη ερυθρού του µεθυλίου

∆ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %, συµπληρώνεται µέχρι
100 ml µε νερό. Εάν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί (4
ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου.

4.10. Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι

4.11. Ουρία για ανάλυση

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Συσκευή αποστάξεως, βλέπε µέθοδο 2.1 «Προσδιορισµός του αµµωνιακού αζώτου»

5.2. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml

5.3. Σιφώνια ακριβείας των 25, 50 και 100 ml

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του διαλύµατος

Ζυγίζονται 2,5 g προπαρασκευασθέντος δείγµατος µε προσέγγιση 0,001 g, εισάγονται
σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml και προστίθενται 20 ml νερό. Προστίθενται κατόπιν, υπό
ανάδευση, 20 ml πυκνού θειικού οξέος (4.1) και µερικά τεµάχια γυαλιού για τη
ρύθµιση του βρασµού. Για να αποφευχθούν ενδεχόµενες εκτινάξεις, εισάγεται στο
λαιµό της φιάλης ένα γυάλινο χωνί µε επιµηκυµένο στέλεχος. Το σύνολο θερµαίνεται,
αρχικά µε µικρή φλόγα, κατόπιν ισχυρότερα, µέχρις εκλύσεως λευκών ατµών (30 µε 40
λεπτά).

Μετά από ψύξη αραιώνεται µε 100 έως 150 ml νερού. Μεταγγίζεται ποσοτικά το υγρό
σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml, αφήνοντας το ενδεχοµένως αδιάλυτο προϊόν.
Αφήνεται να ψυχθεί µέχρι τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Ο όγκος συµπληρώνεται µε
νερό, αναδεύεται και αν χρειάζεται διηθείται µε ξηρό ηθµό σε ξηρό δοχέα.

7.2. Ανάλυση του διαλύµατος

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρονται στη φιάλη συλλογής του αποστάγµατος
25, 50 ή 100 ml του διαλύµατος που λαµβάνεται κατ� αυτόν τον τρόπο, ανάλογα µε την
επιλεγείσα περίπτωση (βλέπε µέθοδο 2.1). Κατόπιν το αµµωνιακό διάλυµα αποστάζεται
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µεθόδου 2.1, φροντίζοντας να προστεθεί στη φιάλη
αποστάξεως επαρκής ποσότητα NaOH (d20 = 1,33 g/ml) (4.2) ούτως ώστε να βρίσκεται
σε σηµαντική περίσσεια.
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7.3. Τυφλός προσδιορισµός

Εκτελείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες και
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος.

7.4. ∆οκιµή ελέγχου

Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή
εφαρµογή της τεχνικής χρησιµοποιώντας κατάλληλη ποσότητα προσφάτως
παρασκευασθέντος διαλύµατος ουρίας (4.11).

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης εκφράζεται σε άζωτο (Ν) επί τοις εκατό που περιέχεται
στο λίπασµα όπως έγινε δεκτό για ανάλυση.

Περίπτωση α):

% N = (50 � A) × 1,12

Περίπτωση β):

% N = (50 � A) × 1,12

Περίπτωση γ):

% N = (35 � A) × 1,40

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 2.4

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΑΜΙ∆ΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του κυαναµιδικού αζώτου.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί στο ασβεστοκυαναµίδιο και στο νιτρωµένο
ασβεστοκυαναµίδιο.
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3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Το κυαναµιδικό άζωτο καθιζάνει υπό µορφή ενώσεως µε άργυρο και προσδιορίζεται
στο ίζηµα κατά τη µέθοδο Kjeldahl.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και κάθε
αζωτούχου ενώσεως.

4.1. Παγόµορφο οξικό οξύ

4.2. ∆ιάλυµα αµµωνίας περιεκτικότητας 10 % σε αµµωνία κατά µάζα (d20 = 0,96 g/ml)

4.3. Αµµωνιακό διάλυµα αργύρου, κατά Tollens

Αναµειγνύονται 500 ml υδατικού διαλύµατος νιτρικού αργύρου (AgNO3) 10 % µε
500 ml υδατικού διαλύµατος αµµωνίας 10 % (4.2).

Το διάλυµα πρέπει να µην εκτίθεται χωρίς λόγο στο φως, να µη θερµαίνεται χωρίς να
είναι ανάγκη και να διατηρείται όσο το δυνατό προφυλαγµένο από τον αέρα. Το
διάλυµα διατηρείται συνήθως για χρόνια. Όσο το διάλυµα παραµένει διαυγές, το
αντιδραστήριο είναι καλής ποιότητας.

4.4. Πυκνό θειικό οξύ (d20 = 1,84 g/ml)

4.5. Θειικό κάλιο για ανάλυση

4.6. Οξείδιο του χαλκού (CuO), 0,3 έως 0,4 g για κάθε προσδιορισµό ή ισοδύναµη
ποσότητα πενταϋδρίτη θειικού χαλκού, δηλ. 0,95 έως 1,25 g κατά προσδιορισµό

4.7. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, 30 % περίπου NaOH (d20 = 1,33 g/ml), απαλλαγµένο
αµµωνιακών

4.8. Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

4.9. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου: 0,1 mol/l

4.10. ∆ιαλύµατα δείκτη
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4.10.1. Μικτός δείκτης

∆ιάλυµα A: ∆ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος
υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου
1 λίτρου µε νερό.

∆ιάλυµα B: ∆ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται
µέχρις όγκου 1 λίτρου.

Ένας όγκος διαλύµατος Α αναµειγνύεται µε δύο όγκους διαλύµατος Β.

Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος
σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του
δείκτη.

4.10.2. ∆ιάλυµα δείκτη ερυθρού του µεθυλίου

∆ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %, συµπληρώνεται
µέχρι 100 ml µε νερό. Εάν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να
χρησιµοποιηθεί (4 έως 5 σταγόνες), αντί του προηγουµένου.

4.11. Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι

4.12. Θειοκυανιούχο κάλιο για ανάλυση

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Συσκευή αποστάξεως, βλέπε µέθοδο 2.1 «Προσδιορισµός του αµµωνιακού
αζώτου»

5.2. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml (π.χ. Stohmann)

5.3. Μακρύλαιµη φιάλη Kjeldahl κατάλληλης χωρητικότητας (300 έως 500 ml)

5.4. Σιφώνιο ακριβείας των 50 ml

5.5. Περιστροφικός αναδευτήρας (ρυθµισµένος στις 35 έως 40 στροφές ανά λεπτό)

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Βλέπε µέθοδο 1.
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Μέτρα ασφαλείας

Κατά τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε αµµωνιακού διαλύµατος αργύρου, επιβάλλεται
αυστηρά να φοριούνται γυαλιά ασφαλείας. Μόλις σχηµατιστεί µια λεπτή µεµβράνη
στην επιφάνεια του υγρού µπορεί να γίνει µετά από ανάδευση έκρηξη και επιβάλλεται η
µεγαλύτερη δυνατή επιφυλακτικότητα.

7.2. Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση

Ζυγίζονται 2,5 g δείγµατος, µε προσέγγιση 0,001 g, και φέρονται σε µικρό γυάλινο
γουδί. Λειοτριβείται τρεις φορές µε νερό και µετά από κάθε λειοτρίβηση το
υπερκείµενο υγρό µεταγγίζεται σε ογκοµετρική φιάλη Stohmann των 500 ml. Το ιγδίο,
ο ύπερος και το χωνί εκπλύνονται µε την βοήθεια υδροβολέα κατά τρόπο ώστε όλο το
υλικό να µεταφερθεί ποσοτικά στην ογκοµετρική φιάλη Stohmann. Στη φιάλη
προστίθενται νερό για να ληφθεί όγκος περίπου 400 ml και 15 ml οξικού οξέος (4.1).
Αναδεύεται µε περιστροφικό αναδευτήρα (5.5) επί δύο ώρες.

Φέρεται µε νερό µέχρις όγκου 500 ml, αναµειγνύεται και διηθείται.

Η ανάλυση πρέπει να ακολουθεί όσο το δυνατό ταχύτερα.

7.3. Ανάλυση του διαλύµατος

Λαµβάνονται 50 ml του διηθήµατος και φέρονται σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml.

Ρυθµίζεται το pH του διαλύµατος λίγο πάνω από το 7 µε προσθήκη αµµωνιακού
διαλύµατος (4.2) και στη συνέχεια προστίθενται υπό ανάδευση 30 ml ζεστού
αµµωνιακού διαλύµατος νιτρικού αργύρου (4.3) για την καταβύθιση της κίτρινης µε
άργυρο ενώσεως του κυαναµιδίου.

Αφήνεται σε ηρεµία µέχρι την εποµένη. ∆ιηθείται και το ίζηµα πλένεται µε κρύο νερό
µέχρι να απαλλαγεί τελείως από τα ιόντα αµµωνίου.

Το διήθηµα και το ίζηµα υγρά ακόµη, φέρονται στη φιάλη Kjeldahl, προστίθενται
10 έως 15 g θειικού καλίου (4.5), ο καταλύτης (4.6) στην προβλεπόµενη ποσότητα και
στη συνέχεια 50 ml νερού και 25 ml πυκνού θειικού οξέος (4.4).

Η φιάλη θερµαίνεται αργά αναδεύοντας ελαφρά µέχρι να αρχίσει να βράζει το
περιεχόµενο. Αυξάνεται η θέρµανση και ο βρασµός συνεχίζεται µέχρις ότου το
περιεχόµενο της φιάλης αποχρωµατιστεί ή γίνει ελαφρώς πράσινο.

Ο βρασµός παρατείνεται επί µία ώρα και αφήνεται να ψυχθεί.
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Το υγρό της φιάλης Kjeldahl µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως,
προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.11), αραιώνεται µε νερό για να ληφθεί
συνολικός όγκος περίπου 350 ml. Αναµειγνύεται και ψύχεται.

Το αµµωνιακό διάλυµα αποστάζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1, περίπτωση α),
φροντίζοντας να προστεθεί στη φιάλη αποστάξεως επαρκής ποσότητα διαλύµατος
NaOH (4.7) για να διασφαλιστεί η ύπαρξη ικανής περίσσειας.

7.4. Τυφλός προσδιορισµός

Εκτελείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες και
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος.

7.5. ∆οκιµή ελέγχου

Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή
εφαρµογή της τεχνικής χρησιµοποιώντας κατάλληλη ποσότητα πρότυπου διαλύµατος
θειοκυανιούχου καλίου (4.12) που να αντιστοιχεί σε 0,05 g αζώτου.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσµα εκφράζεται σε κυαναµιδικό άζωτο επί τοις εκατό, περιεχόµενο στο
λίπασµα όπως αυτό έχει γίνει δεκτό για ανάλυση.

% N = (50 � A) × 0,56

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 2.5

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΙΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού της διουρίας στην ουρία.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στην ουρία.
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3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Σε αλκαλικό περιβάλλον, παρουσία τρυγικού καλιονατρίου, η διουρία σχηµατίζει µε το
δισθενή χαλκό ένα ιώδες σύµπλοκο χαλκού. Η απορρόφηση του διαλύµατος µετράται
σε µήκος κύµατος περίπου 546 nm (νανόµετρα).

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο η απιονισµένο νερό απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και αµµωνίας.
Η ποιότητα του νερού είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τον παρόντα προσδιορισµό.

4.1. Μεθανόλη

4.2. ∆ιάλυµα θειικού οξέος, περίπου 0,1 mol/l

4.3. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, περίπου 0,1 mol/l

4.4. Αλκαλικό διάλυµα τρυγικού καλιονατρίου

Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου, διαλύονται 40 g υδροξειδίου του νατρίου σε
500 ml νερού, και αφήνονται να ψυχθούν. Προστίθενται 50 g τρυγικού καλιονατρίου
(NaKC4H4O6 . 4H2O). Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή. Αφήνεται σε ηρεµία επί
24 ώρες πριν χρησιµοποιηθεί.

4.5. ∆ιάλυµα θειικού χαλκού

Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου, διαλύονται 15 g θειικού χαλκού (CuSO4 . 5H2O)
σε 500 ml νερού. Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή.

4.6. Πρότυπο διάλυµα διουρίας παρασκευασθέν πρόσφατα

Σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml, διαλύονται 0,250 g καθαρής διουρίας1 σε νερό.
Συµπληρώνεται µέχρις 250 ml. 1 ml του διαλύµατος αυτού περιέχει 0,001 g διουρίας.

4.7. ∆ιάλυµα δείκτη

Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml, διαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml
αιθανόλης 95 % και συµπληρώνεται µέχρι 100 ml µε νερό. Εάν παραµείνει αδιάλυτο
προϊόν διηθείται.

                                                
1 Η διουρία µπορεί να καθαριστεί προηγουµένως µε έκπλυση µε αµµωνιακό διάλυµα

(10 %), ακετόνη και ξήρανση υπό κενό.
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5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Φασµατόµετρο, ή φωτόµετρο µε φίλτρα, επαρκούς ευαισθησίας και ακριβείας που
επιτρέπει αναπαραγώγιµες µετρήσεις µικρότερες από 0,5 % Τ1

5.2. Ογκοµετρικές φιάλες των 100, 250 και 1 000 ml

5.3. Προτυποποιηµένα σιφώνια ακριβείας των 2, 5, 10, 20, 25 και 50 ml ή προτυποποιηµένη
προχοΐδα ακριβείας 25/0,05 ml

5.4. Ποτήρι ζέσεως των 250 ml

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Προετοιµασία της καµπύλης βαθµονόµησης

Κατάλληλες ποσότητες 0, 2, 5, 10, 20, 25 και 50 ml πρότυπου διαλύµατος διουρίας
(4.6) φέρονται σε µια σειρά επτά ογκοµετρικών φιαλών 100 ml. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τα 50 ml µε νερό. Προστίθεται µία σταγόνα δείκτη (4.7) και
εξουδετερώνεται, αν χρειάζεται, µε θειικό οξύ 0,1 mol/l (4.2). Προστίθενται
αναδεύοντας 20 ml αλκαλικού τρυγικού διαλύµατος (4.4) και στη συνέχεια 20 ml του
διαλύµατος θειικού χαλκού (4.5).

Σηµε ίωση

Τα διαλύµατα αυτά πρέπει να µετρώνται µε τη βοήθεια δύο προχοΐδων ακριβείας, ή
ακόµη καλύτερα µε τη βοήθεια δύο σιφωνίων ακριβείας.

Το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml µε απεσταγµένο νερό, αναµειγνύεται και
αφήνεται σε ηρεµία επί 15 λεπτά στους 30 ± 2 °C.

Οι φωτοµετρικές µετρήσεις κάθε διαλύµατος πραγµατοποιούνται ως προς το πρότυπο
διάλυµα «0» διουρίας σε µήκος κύµατος περίπου 546 nm χρησιµοποιώντας κυψελίδες
καταλλήλου µήκους διαδροµής.

Χαράσσεται στη συνέχεια η καµπύλη βαθµονόµησης θέτοντας ως τετµηµένη την
οπτική πυκνότητα και ως τεταγµένη την ποσότητα διουρίας, εκφραζόµενης σε mg, που
υπάρχει σε κάθε δοκιµή.

                                                
1 Βλέπε σηµείο 9 «Προσάρτηµα».
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7.2. Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση

Ζυγίζονται µε προσέγγιση 0,001 g, 10 g του παρασκευασθέντος δείγµατος. ∆ιαλύονται
σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml µε 150 ml νερού περίπου. Μετά τη διάλυση, φέρεται
ο όγκος µέχρι τη χαραγή. Εάν χρειάζεται διηθείται.

Παρατήρηση  1

Εάν το προς ανάλυση δείγµα περιέχει πάνω από 0,015 g αµµωνιακού αζώτου, διαλύεται
σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml µε 50 ml µεθανόλης (4.1). Ο όγκος µειώνεται µε
εξάτµιση µέχρι 25 ml περίπου. Μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των
250 ml. Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό. ∆ιηθείται, αν χρειάζεται, µε ξηρό
πτυχωτό ηθµό µέσα σε ξηρό υποδοχέα.

Παρατήρηση  2

Εξάλειψη της οπαλιοχροίας: σε περίπτωση παρουσίας κολλοειδούς ουσίας, µπορεί κατά
τη διήθηση να παρουσιαστούν δυσκολίες. Το διάλυµα που προορίζεται για ανάλυση
παρασκευάζεται τότε ως εξής: το προς ανάλυση δείγµα διαλύεται σε 150 ml νερού,
προστίθενται 2 ml υδροχλωρικού οξέος 1 mol/l, και το διάλυµα διηθείται επί δύο
επιπέδων ηθµών µε πυκνή ύφανση σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml. Οι ηθµοί
εκπλύνονται µε νερό και ο όγκος συµπληρώνεται µέχρις 250 ml. Η εργασία συνεχίζεται
σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται υπό 7.3 «Προσδιορισµός».

7.3. Προσδιορισµός

Ανάλογα µε την προϋποτιθέµενη περιεκτικότητα σε διουρία, λαµβάνονται από το
διάλυµα του σηµείου 7.2, µε τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, 25 ή 50 ml και φέρονται
σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml. Εξουδετερώνεται αν χρειάζεται µε ένα
αντιδραστήριο 0,1 mol/l (4.2 ή 4.3), ανάλογα µε την περίπτωση, χρησιµοποιώντας ως
δείκτη το ερυθρό του µεθυλίου και προστίθενται, µε την ίδια ακρίβεια όπως και για τη
χάραξη της καµπύλης βαθµονόµησης, 20 ml από το αλκαλικό διάλυµα τρυγικού
καλιονατρίου (4.4) και 20 ml από το διάλυµα χαλκού (4.5). Φέρεται ο όγκος µέχρι τη
χαραγή, αναδεύεται προσεκτικά και αφήνεται σε ηρεµία επί δεκαπέντε λεπτά στους 30
± 2 °C.

Εκτελούνται τότε οι φωτοµετρικές µετρήσεις και υπολογίζεται η ποσότητα διουρίας
στην ουρία.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

% διουρίας =
V

5.2C ×

όπου

«C» είναι η µάζα, σε χιλιοστόγραµµα, της διουρίας µε βάση την καµπύλη
βαθµονόµησης,

«V» είναι ο όγκος της κατάλληλης ποσότητας δειγµατοληψίας.
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9. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Έστω «Jo» η πυκνότητα της δέσµης µονόχρωµων ακτινών (καθορισµένου µήκους
κύµατος) πριν περάσει µέσα από ένα διαφανές σώµα, και «J» η πυκνότητα της δέσµης
αυτής µετά το πέρασµα, τότε:

- συντελεστής µετάδοσης: T =
Jo
J

- αδιαφάνεια: O =
J
Jo

- απορρόφηση: E = log O

- απορρόφηση ανά µονάδα οπτικής διαδροµής: k =
s
E

- συντελεστής ειδικής απορρόφησης: K =
S  C

E
×

όπου

s = πάχος του στρώµατος σε εκατοστόµετρα.

c = συγκέντρωση σε χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο.

k = ειδικός συντελεστής κάθε ουσίας στο νόµο του Lambert-Beer.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 2.6

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 2.6.1

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΖΩΤΟ
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΤΡΙΚΗ, ΑΜΜΩΝΙΑΚΗ, ΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΑΝΑΜΙ∆ΙΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού των περιεκτικοτήτων σε
άζωτο υπό τις διάφορες µορφές του σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας τους.
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2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε κάθε λίπασµα του παραρτήµατος I το οποίο
περιέχει άζωτο υπό διάφορες µορφές.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

3.1. Ολικό διαλυτό και αδιάλυτο άζωτο

Σύµφωνα µε τον κατάλογο των τύπων των λιπασµάτων (παράρτηµα I), ο
προσδιορισµός αυτός περιορίζεται στα προϊόντα που περιέχουν
ασβεστοκυαναµίδιο.

3.1.1. Απουσία νιτρικών, το δείγµα ελέγχου ανοργανοποιείται µε απευθείας προσβολή
κατά Kjeldahl

3.1.2. Παρουσία νιτρικών, το δείγµα ελέγχου ανοργανοποιείται µε προσβολή κατά
Kjeldahl µετά από αναγωγή µε µεταλλικό σίδηρο και χλωριούχο κασσίτερο

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η αµµωνία προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη
µέθοδο 2.1.

Σηµε ίωση

Εάν η ανάλυση παρουσιάζει περιεκτικότητα σε αδιάλυτο άζωτο µεγαλύτερη από
0,5 %, συµπεραίνεται ότι το λίπασµα περιέχει και άλλες µορφές αδιάλυτου
αζώτου που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος I.

3.2. Μορφές διαλυτού αζώτου

Από το ίδιο διάλυµα του δείγµατος, προσδιορίζεται µε διάφορες δειγµατοληψίες:

3.2.1. το ολικό διαλυτό άζωτο:

3.2.1.1. απουσία νιτρικών, µε απευθείας προσβολή κατά Kjeldahl,

3.2.1.2. παρουσία νιτρικών, µε προσβολή κατά Kjeldahl σε κατάλληλη ποσότητα του
διαλύµατος, µετά από αναγωγή κατά Ulsch, προσδιοριζόµενης της αµµωνίας και
στις δύο περιπτώσεις σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1·

3.2.2. το ολικό διαλυτό άζωτο, µε εξαίρεση το νιτρικό, µε προσβολή κατά Kjeldahl µετά
από εξάλειψη σε όξινο περιβάλλον του νιτρικού αζώτου µέσω θειικού σιδήρου,
προσδιοριζόµενης της αµµωνίας σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1·
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3.2.3. το νιτρικό άζωτο, εκ διαφοράς:

3.2.3.1. απουσία ασβεστοκυαναµιδίου, µεταξύ των σηµείων 3.2.1.2 και 3.2.2 ή µεταξύ
του ολικού διαλυτού αζώτου (3.2.1.2) και του αθροίσµατος του αµµωνιακού και
του υπό µορφή ουρίας αζώτου (3.2.4 + 3.2.5),

3.2.3.2. παρουσία ασβεστοκυαναµιδίου, µεταξύ των σηµείων 3.2.1.2 και 3.2.2 ή µεταξύ
του σηµείου 3.2.1.2 και του αθροίσµατος των σηµείων 3.2.4 + 3.2.5 + 3.2.6·

3.2.4. το αµµωνιακό άζωτο:

3.2.4.1. παρουσία αποκλειστικά αµµωνιακού αζώτου και αµµωνιακού επιπλέον του
νιτρικού, µε εφαρµογή της µεθόδου 1,

3.2.4.2. παρουσία αζώτου υπό µορφή ουρίας ή/και κυαναµιδίου, µε ελευθέρωση της
αµµωνίας εν ψυχρώ αφού το διάλυµα καταστεί ελαφρώς αλκαλικό, συλλεγόµενης
της αµµωνίας σε ένα πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος και προσδιοριζόµενης
σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1·

3.2.5. το άζωτο υπό µορφή ουρίας:

3.2.5.1. µε µετατροπή µε ουρέαση σε αµµωνία, που ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα
υδροχλωρικού οξέος,

ή

3.2.5.2. σταθµικά µε ξανθυδρόλη: η διουρία που συγκαταβυθίζεται µπορεί να
συνυπολογιστεί µε το υπό µορφή ουρίας άζωτο χωρίς µεγάλο σφάλµα, επειδή η
περιεκτικότητά της παραµένει γενικά σε χαµηλά απόλυτα επίπεδα στα σύνθετα
λιπάσµατα,

ή

3.2.5.3. εκ διαφοράς σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΙΤΡΙΚΌ
ΑΖΩΤΟ

ΑΜΜΩΝΙΑΚΌ
ΑΖΩΤΟ

ΚΥΑΝΑΜΙ∆ΙΚΌ
ΑΖΩΤΟ ∆ΙΑΦΟΡΆ

1

2

3

4

Απόν

Παρόν

Απόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Απόν

Απόν

(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. το κυαναµιδικό άζωτο, µε καταβύθιση υπό µορφή ενώσεως µε άργυρο και µε
προσδιορισµό του αζώτου στο ίζηµα µε τη µέθοδο Kjeldahl
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4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

4.1. Θειικό κάλιο για ανάλυση

4.2. Κονιοποιηµένος σίδηρος, ανηγµένος µε υδρογόνο (η ποσότητα του σιδήρου πρέπει να
µπορεί να ανάγει τουλάχιστον 50 mg αζώτου υπό µορφή νιτρικών)

4.3. Θειοκυανιούχο κάλιο για ανάλυση

4.4. Νιτρικό κάλιο για ανάλυση

4.5. Θειικό αµµώνιο για ανάλυση

4.6. Ουρία για ανάλυση

4.7. Αραιό θειικό οξύ 1: 1 κατ� όγκο: ένας όγκος θειικού οξέος (d20 = 1,84 g/ml) σε έναν
όγκο νερού

4.8. Πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος: 0,2 mol/l

4.9. Πυκνό διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου. Υδατικό διάλυµα περιεκτικότητας 30 % (κ.ό.)
περίπου σε NaOH, απαλλαγµένο αµµωνιακών

4.10. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου: 0,2 mol/l, απαλλαγµένο
ανθρακικών

4.11. ∆ιάλυµα χλωριούχου κασσιτέρου

∆ιαλύονται 120 g SnCl2 . 2H2O σε 400 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος
(d20 = 1,18 g/ml) και συµπληρώνονται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. Το διάλυµα
πρέπει να είναι τελείως διαυγές και να έχει παρασκευαστεί αµέσως πριν από την
χρησιµοποίησή του.

Σηµε ίωση

Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η αναγωγική ισχύς του χλωριούχου κασσιτέρου:
διαλύονται 0,5 g SnCl2 . 2H2O σε 2 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml)
και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 50 ml µε νερό. Προστίθενται στη
συνέχεια 5 g άλατος του Seignette (τρυγικό καλιονάτριο), και κατόπιν επαρκής
ποσότητα διττανθρακικού νατρίου για να είναι το διάλυµα αλκαλικό σε χάρτη
ηλιοτροπίου.
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Τιτλοδοτείται µε διάλυµα ιωδίου 0,1 mol/l παρουσία διαλύµατος αµύλου ως δείκτη.

1 ml διαλύµατος ιωδίου 0,1 mol/l αντιστοιχεί σε 0,01128 g SnCl2 . 2H2O.

Το 80 % τουλάχιστον του ολικού κασσιτέρου που υπάρχει στο διάλυµα αυτό πρέπει να
βρίσκεται υπό δισθενή µορφή. Για την τιτλοδότηση, πρέπει λοιπόν να χρησιµοποιηθούν
τουλάχιστον 35 ml διαλύµατος ιωδίου 0,1 mol/l.

4.12. Θειικό οξύ (d20 = 1,84 g/ml)

4.13. Αραιό υδροχλωρικό οξύ: ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) µε έναν
όγκο νερού

4.14. Οξικό οξύ: 96 έως 100 %

4.15. ∆ιάλυµα θειικού οξέος περιεκτικότητας 30 % περίπου σε H2SO4 (κ.ό.)

4.16. Θειικός σίδηρος: κρυσταλλικός, FeSO4 . 7H2O

4.17. Πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος: 0,1 mol/l

4.18. Οκτυλική αλκοόλη

4.19. Κορεσµένο διάλυµα ανθρακικού καλίου

4.20. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου: 0,1 mol/l (απαλλαγµένο
ανθρακικών)

4.21. Κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του βαρίου

4.22. ∆ιάλυµα ανθρακικού νατρίου: 10 % (κ.ό.)

4.23. Υδροχλωρικό οξύ: 2 mol/l

4.24. Πρότυπο διάλυµα υδροχλωρικού οξέος: 0,1 mol/l

4.25. ∆ιάλυµα ουρέασης

Φέρονται 0,5 g ενεργού ουρέασης σε 100 ml απεσταγµένου νερού. Με τη βοήθεια
υδροχλωρικού οξέος 0,1 mol/l (4.24), το pH ρυθµίζεται στο 5,4 µετρούµενο µε
πεχάµετρο.
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4.26. Ξανθυδρόλη

∆ιάλυµα 5 % σε αιθανόλη ή µεθανόλη (4.31) (δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται
προϊόντα που παρουσιάζουν µεγάλη αναλογία αδιαλύτων). Το διάλυµα
διατηρείται τρεις µήνες σε φιαλίδιο βουλωµένο καλά και προφυλαγµένο από το
φως.

4.27. Οξείδιο του χαλκού (CuO): 0,3 έως 0,4 g κατά προσδιορισµό ή ισοδύναµη
ποσότητα πεντενύδρου θειικού χαλκού 0,95 έως 1,25 g κατά προσδιορισµό

4.28. Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι

4.29. ∆ιαλύµατα δείκτη

4.29.1. ∆ιάλυµα A: ∆ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος
υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1
λίτρου µε νερό.

∆ιάλυµα B: ∆ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται
µέχρις όγκου 1 λίτρου.

Αναµειγνύεται ένας όγκος διαλύµατος Α µε δύο όγκους διαλύµατος Β.

Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος
σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του
δείκτη.

4.29.2. ∆ιάλυµα δείκτη ερυθρού του µεθυλίου

∆ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %. Συµπληρώνεται
µέχρις όγκου 100 ml µε νερό και αν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί
να χρησιµοποιηθεί (4 ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου.

4.30. ∆είκτες-χαρτιά

Ηλιοτροπίου, κυανού της βρωµοθυµόλης (ή άλλα χαρτιά ευαίσθητα σε pH 6
έως 8).

4.31. Αιθανόλη ή µεθανόλη: διάλυµα 95 %

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Συσκευή αποστάξεως

Βλέπε µέθοδο 2.1.
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5.2. Συσκευή για τον προσδιορισµό του αµµωνιακού αζώτου σύµφωνα µε την αναλυτική
τεχνική 7.2.5.3 (βλέπε σχήµα 6)

Η συσκευή αποτελείται από ένα δοχείο ειδικού σχήµατος µε εσµυρισµένο λαιµό,
εφοδιασµένο στα πλάγια µε λαιµό που µπορεί να φράσσεται, ένα σωλήνα συνδέσεως µε
σφαίρα ασφαλείας και ένα κάθετο σωλήνα που χρησιµεύει για την εισαγωγή του αέρα.
Οι σωλήνες µπορούν να συνδεθούν µε το δοχείο µε ένα µικρό τρυπηµένο πώµα από
καουτσούκ. Είναι σηµαντικό να δοθεί κατάλληλο σχήµα στο τελικό τµήµα των
σωλήνων εισαγωγής του αέρα γιατί οι φυσαλλίδες του αέρα πρέπει να διαχωρίζονται
πλήρως µέσα στα διαλύµατα που περιέχονται στο δοχείο και στον απορροφητήρα. Η
καλύτερη διάταξη συνίσταται από µικρά µυκητόµορφα τεµάχια εξωτερικής διαµέτρου
20 mm, που φέρουν στο άκρο τους 6 τρύπες διαµέτρου 1 mm.

5.3. Συσκευή για τον προσδιορισµό του υπό µορφή ουρίας αζώτου σύµφωνα µε την τεχνική
της ουρέασης (7.2.6.1)

Αποτελείται από φιάλη Erlenmeyer των 300 ml εφοδιασµένη µε χοάνη µε στρόφιγγα
και µικρό απορροφητήρα (βλέπε σχήµα 7).

5.4. Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας 35-40 στροφών ανά λεπτό)

5.5. Πεχάµετρο

5.6. Ρυθµιζόµενο πυριατήριο

5.7. Γυάλινα σκεύη:

σιφώνια ακριβείας των 2, 5, 10, 20, 25, 50 και 100 ml,

µακρύλαιµες φιάλες Kjeldahl των 300 και 500 ml,

ογκοµετρικές φιάλες των 100, 250, 500 και 1000 ml,

ηθµοί από πορώδες γυαλί µε διάµετρο πόρων 5 έως 15 µ,

ιγδία.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.
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7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

7.1. Ολικό διαλυτό και αδιάλυτο άζωτο

7.1.1. Απουσία νιτρικών

7.1.1.1. Προσβολή

Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,001 g, ποσότητα δείγµατος περιέχουσα 100 mg
αζώτου κατ� ανώτατο όριο. Εισάγεται στη φιάλη της συσκευής αποστάξεως (5.1).
Προστίθενται 10 έως 15 g θειικού καλίου (4.1), ο καταλύτης (4.27) και µερικοί
κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Προστίθενται στη συνέχεια 50 ml αραιού θειικού
οξέος (4.7) και το διάλυµα αναδεύεται προσεκτικά. Στην αρχή θερµαίνεται µέτρια
αναµειγνύοντας από καιρό σε καιρό µέχρις ότου να µη σχηµατίζεται πια αφρός.
Στη συνέχεια θερµαίνεται κατά τρόπο ώστε το υγρό να βράζει κανονικά και ο
βρασµός διατηρείται επί µία ώρα αφού γίνει διαυγές το διάλυµα, αποφεύγοντας
την πρόσφυση οργανικής ύλης στα τοιχώµατα της φιάλης. Το διάλυµα αφήνεται
να ψυχθεί. Προστίθενται προσεκτικά και υπό ανάδευση περίπου 350 ml νερού.
Αναδεύεται ξανά ούτως ώστε η διάλυση να γίνει όσο το δυνατό πιο τέλεια.
Αφήνεται να ψυχθεί και η φιάλη συνδέεται µε τη συσκευή αποστάξεως (5.1).

7.1.1.2. Απόσταξη της αµµωνίας

Φέρονται στη φιάλη συλλογής του αποστάγµατος, µε τη βοήθεια σιφωνίου
ακριβείας, 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8). Προστίθεται
ο δείκτης (4.29.1 ή 4.29.2). ∆ιασφαλίζεται ότι το άκρο του ψυκτήρα να βρίσκεται
1 cm τουλάχιστον κάτω από την επιφάνεια του διαλύµατος.

Αφού ληφθούν όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή απώλειας της
αµµωνίας, προστίθεται προσεκτικά στη φιάλη αποστάξεως ποσότητα πυκνού
διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.9) ικανή να καταστήσει το υγρό ισχυρά
αλκαλικό (120 ml γενικά επαρκούν· ελέγχεται προσθέτοντας µερικές σταγόνες
φαινολοφθαλεΐνης. Στο τέλος της αποστάξεως, το διάλυµα µέσα στη φιάλη πρέπει
να είναι ακόµη σαφώς αλκαλικό). Η θέρµανση της φιάλης ρυθµίζεται ούτως ώστε
να αποστάζουν 150 ml σε µισή ώρα. Ελέγχεται µε χάρτη του ηλιοτροπίου (4.30)
αν είναι πλήρης η απόσταξη. Αν όχι, αποστάζονται 50 ml ακόµη και ο έλεγχος
επαναλαµβάνεται µέχρις ότου το επιπρόσθετο απόσταγµα να δίνει αντίδραση
ουδέτερη απέναντι στο χάρτη ηλιοτροπίου (4.30). Χαµηλώνεται τότε ο
υποδοχέας, αποστάζονται ακόµη λίγα χιλιοστόλιτρα και εκπλύνεται το άκρο του
ψυκτήρα. Ογκοµετρείται η περίσσεια του οξέος µε πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου
του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l (4.10) µέχρις αλλαγής του χρώµατος του δείκτη.

7.1.1.3. Τυφλός προσδιορισµός

Πραγµατοποιείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες
συνθήκες, το οποίο λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού
αποτελέσµατος.
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7.1.1.4. Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N =
M

28.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον
υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου
διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8),

A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος σε γραµµάρια.

7.1.2. Παρουσία νιτρικών

7.1.2.1. ∆είγµα ελέγχου

Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,001 g, ποσότητα δείγµατος που να µην περιέχει
περισσότερα από 40 mg νιτρικού αζώτου.

7.1.2.2. Αναγωγή των νιτρικών

∆ιαβρέχεται το δείγµα ελέγχου σε µικρό ιγδίο µε 50 ml νερού. Μεταγγίζεται µε το
ελάχιστο δυνατό απεσταγµένο νερό σε φιάλη Kjeldahl των 500 ml. Προστίθενται
5 g ανηγµένου σιδήρου (4.2) και 50 ml διαλύµατος χλωριούχου κασσιτέρου
(4.11). Το διάλυµα αναδεύεται και αφήνεται σε ηρεµία επί µισή ώρα. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου ηρεµίας αναδεύεται ξανά µετά 10 και 20 λεπτά.

7.1.2.3. Προσβολή κατά Kjeldahl

Προστίθενται 30 ml θειικού οξέος (4.12), 5 g θειικού καλίου (4.1), η καθορισµένη
ποσότητα καταλύτη (4.27) και λίγοι κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη,
ελαφρά γυρτή, θερµαίνεται ήπια. Αυξάνεται αργά η θέρµανση και το διάλυµα
αναδεύεται συχνά για να ξαναδιαλυθεί ενδεχόµενο ίζηµα: το υγρό σκουραίνει και
στη συνέχεια ξανοίγει µε σχηµατισµό κιτρινοπράσινου εναιωρήµατος άνυδρου
θειικού σιδήρου. Η θέρµανση συνεχίζεται επί µία ώρα µετά τη λήψη διαυγούς
διαλύµατος, διατηρώντας ελαφρό βρασµό. Αφήνεται να ψυχθεί. Προστίθεται µε
προσοχή λίγο νερό και προστίθενται λίγα-λίγα, 100 ml. Αναδεύεται και το
περιεχόµενο της φιάλης µεταγγίζεται σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml.
Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναµειγνύεται και διηθείται επί ξηρού
ηθµού σε ξηρό δοχείο.
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7.1.2.4. Ανάλυση του διαλύµατος

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, µεταγγίζεται στη φιάλη της συσκευής
αποστάξεως (5.1) κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος που να περιέχει το πολύ
100 mg αζώτου. Αραιώνεται µέχρι τα 350 ml περίπου µε απεσταγµένο νερό,
προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28), συνδέεται η φιάλη µε τη
συσκευή αποστάξεως και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό
7.1.1.2.

7.1.2.5. Τυφλός προσδιορισµός

Βλέπε 7.1.1.3.

7.1.2.6.  Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N =
M

28.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον
υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου
διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8),

A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος σε γραµµάρια, που περιέχεται στην κατάλληλη ποσότητα
δειγµατοληψίας υπό 7.1.2.4.

7.2. Μορφές διαλυτού αζώτου

7.2.1. Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση

Ζυγίζονται, µε προσέγγιση 0,001 g, 10 g δείγµατος και εισάγονται σε
ογκοµετρική φιάλη των 500 ml.

7.2.1.1. Περίπτωση λιπασµάτων που δεν περιέχουν κυαναµιδικό άζωτο

Προστίθενται στη φιάλη 50 ml νερού και στη συνέχεια 20 ml αραιού
υδροχλωρικού οξέος (4.13). Το διάλυµα αναδεύεται και αφήνεται σε ηρεµία µέχρι
παύσεως ενδεχοµένης εκλύσεως διοξειδίου του άνθρακα. Προστίθενται κατόπιν
400 ml νερού και αναδεύεται επί µισή ώρα µε το µηχανικό περιστροφικό
αναδευτήρα (5.4). Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναµειγνύεται και
διηθείται µε ξηρό ηθµό σε ξηρό δοχείο.
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7.2.1.2. Περίπτωση λιπασµάτων που περιέχουν κυαναµιδικό άζωτο

Προστίθενται στη φιάλη 400 ml νερού και µερικές σταγόνες ερυθρού του εθυλίου
(4.29.2). Αν χρειάζεται το διάλυµα οξινίζεται µε οξικό οξύ (4.14). Προστίθενται 15 ml
οξικού οξέος (4.14). Το διάλυµα αναδεύεται στον περιστροφικό αναδευτήρα επί δύο
ώρες (5.4). Αν είναι ανάγκη το διάλυµα επανοξινίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, µε
οξικό οξύ (4.14). Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναµειγνύεται χωρίς
καθυστέρηση και διηθείται επί ξηρού ηθµού σε ξηρό δοχείο και πραγµατοποιείται
αµέσως ο προσδιορισµός του κυαναµιδικού αζώτου.

Και στις δύο περιπτώσεις οι διάφορες µορφές διαλυτού αζώτου προσδιορίζονται την ίδια
ακόµη µέρα της διαλύσεως αρχίζοντας από το κυαναµιδικό άζωτο και το άζωτο υπό
µορφή ουρίας, εφόσον υπάρχουν.

7.2.2. Ολικό διαλυτό άζωτο

7.2.2.1. Απουσία νιτρικών

Με τη βοήθεια σιφωνίου φέρεται σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml κατάλληλη ποσότητα
του διηθήµατος (7.2.1.1 ή 7.2.1.2), που να περιέχει το πολύ 100 mg αζώτου.
Προστίθενται 15 ml πυκνού θειικού οξέος (4.12), 0,4 g οξειδίου του χαλκού ή 1,25 g
θειικού χαλκού (4.27) και µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη θερµαίνεται
αρχικά ήπια για να αρχίσει η αντίδραση και στη συνέχεια πιο ζωηρά µέχρις ότου το υγρό
αποχρωµατιστεί ή γίνει ελαφρά πρασινωπό και εµφανιστούν σαφώς λευκοί ατµοί. Αφού
ψυχθεί, το διάλυµα µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως, αραιώνεται µέχρι
500 ml περίπου µε νερό και προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη
προσαρµόζεται στη συσκευή αποστάξεως (5.1) και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως
περιγράφεται υπό 7.1.1.2.

7.2.2.2. Παρουσία νιτρικών

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας φέρεται σε φιάλη Erlenmeyer των 500 ml κατάλληλη
ποσότητα του διηθήµατος (7.2.1.1 ή 7.2.1.2) που να µην περιέχει πάνω από 40 mg
νιτρικού αζώτου. Στο στάδιο αυτό της αναλύσεως, η ολική ποσότητα του αζώτου δεν έχει
σηµασία. Προστίθενται 10 ml θειικού οξέος 30 % (4.15), 5 g ανηγµένου σιδήρου (4.2)
και η φιάλη Erlenmeyer σκεπάζεται αµέσως µε γυαλί ωρολογίου. Θερµαίνεται ήπια
µέχρις ότου ζωηρέψει η αντίδραση, αλλά όχι µέχρι σηµείου ταραχής. Τη στιγµή αυτή,
σταµατά η θέρµανση και αφήνεται σε ηρεµία τουλάχιστον 3 ώρες σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια νερού, το υγρό µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική
φιάλη των 250 ml χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο µη διαλυµένος σίδηρος. Συµπληρώνεται
µέχρι τη χαραγή µε νερό. Αναµειγνύεται προσεκτικά. Με τη βοήθεια σιφωνίου
ακριβείας, φέρεται σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml κατάλληλη ποσότητα που να περιέχει
κατ� ανώτατο όριο 100 mg αζώτου. Προστίθενται 15 ml πυκνού θειικού οξέος (4.12),
0,4 g οξειδίου του χαλκού ή 1,25 g θειικού χαλκού (4.27) και µερικοί κόκκοι
ελαφρόπετρας (4.28). Θερµαίνεται αρχικά ήπια για να αρχίσει η αντίδραση και στη
συνέχεια πιο ζωηρά µέχρις ότου το υγρό γίνει άχρουν ή ελαφρά πρασινωπό και
εµφανιστούν σαφώς λευκοί ατµοί. Αφού ψυχθεί, το διάλυµα µεταγγίζεται ποσοτικά στη
φιάλη αποστάξεως, αραιώνεται µέχρι τα 500 ml περίπου µε νερό και προστίθενται
µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη προσαρµόζεται στη συσκευή αποστάξεως
(5.1) και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό 7.1.1.2.
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7.2.2.3. Τυφλός προσδιορισµός

Βλέπε 7.1.1.3.

7.2.2.4. Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N =
M

28.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέροντας στον
υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου
διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8),

A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που περιέχεται στην κατάλληλη
ποσότητα δειγµατοληψίας υπό 7.2.2.1 ή 7.2.2.2.

7.2.3. Ολικό διαλυτό άζωτο εκτός από το υπάρχον νιτρικό άζωτο

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml
κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος (7.2.1.1 ή 7.2.1.2) που να µην περιέχει
πάνω από 50 mg αζώτου για προσδιορισµό. Το διάλυµα αραιώνεται µέχρις όγκου
100 ml µε νερό, προστίθενται 5 g θειικού σιδήρου (4.16), 20 ml πυκνού θειικού
οξέος (4.12) και µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Αρχικά θερµαίνεται ήπια
και στη συνέχεια η θέρµανση αυξάνεται µέχρι εµφανίσεως λευκών ατµών. Η
προσβολή συνεχίζεται επί 15 λεπτά. Η θέρµανση σταµατά, προστίθεται το οξείδιο
του χαλκού (4.27) ως καταλύτης και διατηρείται ακόµη σε θερµοκρασία τέτοια
που να οδηγεί σε έκλυση λευκών ατµών για 10-15 λεπτά. Μετά από ψύξη, το
περιεχόµενο της φιάλης Kjeldahl µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως
της συσκευής (5.1). Αραιώνεται µέχρις όγκου 500 ml περίπου µε νερό και
προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη προσαρµόζεται στη
συσκευή αποστάξεως και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό
7.1.1.2.

7.2.3.1. Τυφλός προσδιορισµός

Βλέπε 7.1.1.3.
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7.2.3.2 Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N = 
M

28.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον
υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου
διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8),

A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη ποσότητα
δειγµατοληψίας για τον προσδιορισµό.

7.2.4. Νιτρικό άζωτο

7.2.4.1. Απουσία ασβεστοκυαναµιδίου

Λαµβάνεται εκ διαφοράς µεταξύ των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπό
7.2.2.4 και 7.2.3.2 ή/και του αποτελέσµατος που λαµβάνεται υπό 7.2.2.4 και του
αθροίσµατος των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπό (7.2.5.2 ή 7.2.5.5) και
(7.2.6.3 ή 7.2.6.5 ή 7.2.6.6).

7.2.4.2. Παρουσία ασβεστοκυαναµιδίου

Λαµβάνεται εκ διαφοράς µεταξύ των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπό
7.2.2.4 και 7.2.3.2 και µεταξύ του αποτελέσµατος που λαµβάνεται υπό 7.2.2.4 και
του αθροίσµατος των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπό (7.2.5.5), (7.2.6.3 ή
7.2.6.5 ή 7.2.6.6) και (7.2.7).

7.2.5. Αµµωνιακό άζωτο

7.2.5.1. Παρουσία αποκλειστικά αµµωνιακού αζώτου και αµµωνιακού επιπλέον του
νιτρικού

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται στη φιάλη της συσκευής αποστάξεως
(5.1) κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος (7.2.1.1) που περιέχει το πολύ 100 mg
αµµωνιακού αζώτου. Προστίθενται νερό µέχρις όγκου 350 ml περίπου και
µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28) για τη διευκόλυνση του βρασµού.
Προσαρµόζεται η φιάλη στη συσκευή αποστάξεως, προστίθενται 20 ml
διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.9) και αποστάζεται όπως περιγράφεται
υπό 7.1.1.2.
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7.2.5.2. Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N (αµµωνιακό) =
M

28.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον
υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου
διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8),

A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη ποσότητα
δειγµατοληψίας για τον προσδιορισµό.

7.2.5.3. Παρουσία αζώτου υπό µορφή ουρίας ή/και κυαναµιδίου

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται στην ξηρανθείσα φιάλη της
συσκευής (5.2), κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος (7.2.1.1 ή 7.2.1.2) που
περιέχει το πολύ 20 mg αµµωνιακού αζώτου. Συναρµολογείται στη συνέχεια η
συσκευή. Με τη βοήθεια σιφωνίου, φέρεται στη φιάλη Erlenmeyer των 300 ml
ποσότητα 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.17) και
απεσταγµένο νερό επαρκές ώστε η επιφάνεια του υγρού να κείται 5 cm περίπου
πάνω από το άνοιγµα του σωλήνα εισαγωγής. Εισάγεται από τον πλευρικό λαιµό
του δοχείου της αντιδράσεως απεσταγµένο νερό ούτως ώστε να φθάσει ο όγκος
στα 50 ml περίπου. Αναµειγνύεται. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός αφρού
κατά την εισαγωγή του αερίου ρεύµατος, προστίθενται µερικές σταγόνες
οκτυλικής αλκοόλης (4.18). Στη συνέχεια το διάλυµα καθίσταται αλκαλικό µε
προσθήκη 50 ml κορεσµένου διαλύµατος ανθρακικού καλίου (4.19) και αρχίζει
αµέσως να εκδιώκεται από το ψυχρό εναιώρηµα η αµµωνία που
απελευθερώνεται. Το έντονο ρεύµα του αέρα που είναι αναγκαίο για το σκοπό
αυτό (3 λίτρα ανά λεπτό περίπου) καθαρίζεται προηγουµένως διερχόµενο από τις
πλυντρίδες που περιέχουν αραιό θειικό οξύ και αραιό υδροξείδιο του νατρίου.
Αντί να χρησιµοποιηθεί αέρας υπό πίεση, µπορεί επίσης η εργασία να διεξαχθεί
µε τη βοήθεια κενού (αντλία νερού), υπό την προϋπόθεση να πραγµατοποιηθεί
επαρκώς στεγανή σύνδεση του δοχείου συλλογής της αµµωνίας µε το σωλήνα
εισαγωγής. Η έκλυση της αµµωνίας ολοκληρώνεται γενικά µέσα σε τρεις ώρες.
Χρήσιµο είναι πάντως αυτό να εξασφαλίζεται αλλάζοντας τη φιάλη υποδοχής.
Όταν η εργασία αυτή τελειώσει, η φιάλη αποχωρίζεται από τη συσκευή,
εκπλύνονται το άκρο του σωλήνα εισαγωγής και οι παρειές της φιάλης µε λίγο
απεσταγµένο νερό. Η περίσσεια του οξέος ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα
υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l (4.20) µέχρις αλλαγής του χρώµατος του
δείκτη σε γκρίζο (4.29.1).
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7.2.5.4. Τυφλός προσδιορισµός

Βλέπε 7.1.1.3.

7.2.5.5. Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N (αµµωνιακό) =
M

14.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,1 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στη φιάλη
Erlenmeyer των 300 ml της συσκευής (5.2), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml
πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.17),

A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,1 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη ποσότητα
δειγµατοληψίας για την ανάλυση.

7.2.6. Ουρικό άζωτο

7.2.6.1. Μέθοδος µε ουρέαση

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml
κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος (7.2.1.1 ή 7.2.1.2) που να µην περιέχει
πάνω από 250 mg αζώτου υπό µορφή ουρίας. Για να καταβυθιστούν τα
φωσφορικά, προστίθεται κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του βαρίου (4.21)
µέχρις ότου η προσθήκη να µην επιφέρει καταβύθιση ιζήµατος. Η περίσσεια των
ιόντων βαρίου (και των ιόντων ασβεστίου που βρίσκονται ενδεχοµένως
διαλυµένα), αποµακρύνεται στη συνέχεια µε τη βοήθεια του διαλύµατος 10 %
ανθρακικού νατρίου (4.22).

Αφήνεται το ίζηµα να κατακαθίσει και ελέγχεται αν η καταβύθιση είναι πλήρης.
Το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή, αναµειγνύεται και διηθείται µε
πτυχωτό ηθµό. Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, λαµβάνονται 50 ml
διηθήµατος και φέρονται στη φιάλη Erlenmeyer των 300 ml της συσκευής (5.3).
Το διάλυµα οξινίζεται µε υδροχλωρικό οξύ 2 mol/l (4.23) µέχρι pH 3, µετρούµενο
µε πεχάµετρο (5.5). Το pH φέρεται στη συνέχεια στο 5,4 µε τη βοήθεια
υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l (4.20).
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Για να αποφευχθούν απώλειες αµµωνίας κατά τη διάσπαση µε την ουρέαση, η
φιάλη Erlenmeyer φράσσεται µε πώµα εφοδιασµένο µε χοάνη µε στρόφιγγα και
µικρή πλυντρίδα που περιέχει ακριβώς 2 ml πρότυπου διαλύµατος υδροχλωρικού
οξέος 0,1 mol/l (4.24). Εισάγονται µε τη χοάνη 20 ml διαλύµατος ουρέασης
(4.25) και αφήνεται σε ηρεµία επί µία ώρα στους 20 έως 25 °C. Με τη βοήθεια
σιφωνίου ακριβείας εισάγονται στη συνέχεια 25 ml του πρότυπου διαλύµατος
υδροχλωρικού οξέος 0,1 mol/l (4.24) στη χοάνη µε τη στρόφιγγα, αφήνονται να
ρεύσουν µέσα στο διάλυµα και η χοάνη εκπλύνεται στη συνέχεια µε λίγο νερό. Το
περιεχόµενο του δοχείου προστασίας µεταγγίζεται επίσης ποσοτικά στο διάλυµα
που περιέχεται στη φιάλη Erlenmeyer. Η περίσσεια του οξέος ογκοµετρείται µε
πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l (4.20) µέχρι λήψεως pH 5,4
µετρουµένου µε πεχάµετρο.

7.2.6.2. Τυφλός προσδιορισµός

Βλέπε 7.1.1.3.

7.2.6.3.  Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N (ουρικό) =
M

14.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,1 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο πραγµατοποιείται ακριβώς
υπό τις ίδιες συνθήκες όπως και η ανάλυση,

A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,1 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη ποσότητα
δειγµατοληψίας για την ανάλυση.

Παρατήρηση

(1) Μετά την καταβύθιση µε τα διαλύµατα υδροξειδίου του βαρίου και
ανθρακικού νατρίου, το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή, διηθείται
και εξουδετερώνεται όσο το δυνατό ταχύτερα.

(2) Το πείραµα τιτλοδότησης µπορεί να γίνει επίσης και µε το δείκτη (4.29.2),
αλλά το τέλος της τιτλοδότησης παρατηρείται τότε πιο δύσκολα.
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7.2.6.4. Σταθµική µέθοδος µε ξανθυδρόλη

Σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml φέρεται µε τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας
κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος (7.2.1.1 ή 7.2.1.2) που να µην περιέχει
πάνω από 20 mg ουρίας. Προστίθενται 40 ml οξικού οξέος (4.14). Το διάλυµα
αναδεύεται µε γυάλινη ράβδο επί 1 λεπτό. Το ενδεχόµενο ίζηµα αφήνεται να
κατακαθίσει επί 5 λεπτά. ∆ιηθείται µε επίπεδο ηθµό σε ποτήρι ζέσεως των
100 ml, εκπλύνεται µε µερικά χιλιοστόλιτρα οξικού οξέος (4.14), κατόπιν
προστίθενται στο διήθηµα στάγδην 10 ml ξανθυδρόλης (4.26) αναδεύοντας
συνεχώς µε γυάλινη ράβδο. Το διάλυµα αφήνεται σε ηρεµία µέχρι της
εµφανίσεως του ιζήµατος. Κατά τη στιγµή αυτή αναδεύεται ξανά για 1 ή 2 λεπτά.
Αφήνεται σε ηρεµία επί µία ώρα και µισή. ∆ιηθείται σε γυάλινο ηθµό, ο οποίος
έχει προηγουµένως ξηρανθεί και ζυγιστεί βοηθώντας και µε µια µικρή πίεση.
Εκπλύνεται τρεις φορές µε 5 ml αιθανόλης (4.31) χωρίς να χρειάζεται να
αποµακρυνθεί όλο το οξικό οξύ. Φέρεται στο πυριατήριο και κρατείται µία ώρα
στους 130 °C (η θερµοκρασία να µην υπερβεί τους 145 °C). Αφήνεται να ψυχθεί
µέσα σε ξηραντήρα και ζυγίζεται.

7.2.6.5. Έκφραση των αποτελεσµάτων

% ουρικό N + διουρία =
2

1

M
m67.6 ×

όπου

m1 = µάζα του ληφθέντος ιζήµατος, σε γραµµάρια,

M2 = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη ποσότητα
δειγµατοληψίας για τον προσδιορισµό.

Πραγµατοποιούνται οι διορθώσεις για το τυφλό. Η διουρία µπορεί γενικά να
συνυπολογίζεται στο υπό µορφή ουρίας άζωτο χωρίς µεγάλο σφάλµα, επειδή η
περιεκτικότητά της στα σύνθετα λιπάσµατα παραµένει σε απόλυτη τιµή χαµηλή.

7.2.6.6. Μέθοδος εκ διαφοράς

Το ουρικό άζωτο µπορεί επίσης να υπολογιστεί σύµφωνα µε τον παρακάτω
πίνακα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΙΤΡΙΚΟN ΑΜΜΩΝΙΑΚΟN ΚΥΑΝΑΜΙ∆ΙΚΟ N ΟΥΡΙΚΌN

1

2

3

4

Απόν

Παρόν

Απόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

Απόν

Απόν

(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.Κυαναµιδικό άζωτο

Λαµβάνεται κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος (7.2.1.2), που να περιέχει 10 έως
30 m l  κυαναµιδικού αζώτου και φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml. Η ανάλυση
συνεχίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.4.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8.1. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να προκύψει διαφορά µεταξύ του ολικού αζώτου που
λαµβάνεται απευθείας από τη ζύγιση του δείγµατος (7.1) και του ολικού διαλυτού
αζώτου (7.2.2). Εντούτοις, η διαφορά αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 0,5 %.
Σε αντίθετη περίπτωση, το λίπασµα περιέχει µορφές αδιάλυτου αζώτου που δεν
περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος I.

8.2. Πριν από κάθε ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή
εφαρµογή της µεθόδου µε ένα πρότυπο διάλυµα που περιέχει τις διάφορες µορφές
αζώτου σε αναλογίες παραπλήσιες µε εκείνες του δείγµατος ελέγχου. Το πρότυπο αυτό
διάλυµα παρασκευάζεται από πρότυπα διαλύµατα θειοκυανιούχου καλίου (4.3),
νιτρικού καλίου (4.4), θειικού αµµωνίου (4.5) και ουρίας (4.6).
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Σχήµα 6
Συσκευή για τον προσδιορισµό του αµµωνιακού αζώτου

(7.2.5.3)
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Σχήµα 7
Συσκευή για τον προσδιορισµό του ουρικού αζώτου

(7.2.6.1)
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ΜΈΘΟ∆ΟΣ 2.6.2

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΖΩΤΟΥ
ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΖΩΤΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΤΡΙΚΗ, ΑΜΜΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΥΡΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται απλοποιηµένη µέθοδος προσδιορισµού των διαφόρων
µορφών αζώτου στα λιπάσµατα τα οποία δεν περιέχουν αυτό παρά µόνο υπό µορφή
νιτρική, αµµωνιακή και ουρίας.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε όλα τα λιπάσµατα του παραρτήµατος I, τα οποία
περιέχουν άζωτο αποκλειστικά υπό µορφή νιτρική, αµµωνιακή και ουρίας.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Από ένα και το αυτό διάλυµα του δείγµατος, προσδιορίζεται σε διαφορετικά κατάλληλα
τµήµατα:

3.1. το ολικό διαλυτό άζωτο:

3.1.1.απουσία νιτρικών, µε απευθείας προσβολή κατά Kjeldahl του διαλύµατος,

3.1.2.παρουσία νιτρικών, µε προσβολή κατά Kjeldahl ενός κατάλληλου τµήµατος του
διαλύµατος, µετά από αναγωγή κατά Ulsch, προσδιοριζόµενης της αµµωνίας και στις
δύο περιπτώσεις σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1·

3.2. το ολικό διαλυτό άζωτο, εκτός από το νιτρικό άζωτο, µε προσβολή κατά Kjeldahl, µετά
από εξάλειψη σε όξινο περιβάλλον του νιτρικού αζώτου µε τη βοήθεια θειικού σιδήρου,
προσδιοριζόµενης της αµµωνίας σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1·

3.3. το νιτρικό άζωτο, εκ διαφοράς µεταξύ των σηµείων 3.1.2 και 3.2 ή µεταξύ του ολικού
διαλυτού αζώτου (3.1.2) και του αθροίσµατος του αµµωνιακού και ουρικού αζώτου
(3.4 + 3.5)·

3.4. το αµµωνιακό άζωτο, µε ελευθέρωση της αµµωνίας εν ψυχρώ σε αλκαλικό ελαφρώς
περιβάλλον· η αµµωνία δεσµεύεται από γνωστό όγκο διαλύµατος θειικού οξέος και
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1·

3.5. το ουρικό άζωτο, είτε:
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3.5.1.µε µετατροπή, µε ουρέαση, σε αµµωνία που ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα
υδροχλωρικού οξέος,

3.5.2.µε ξανθυδρόλη σταθµικά: η διουρία που συγκαταβυθίζεται µπορεί να συνυπολογιστεί
µε το ουρικό άζωτο χωρίς µεγάλο σφάλµα, επειδή η περιεκτικότητα των συνθέτων
λιπασµάτων σε διουρία παραµένει γενικά, σε απόλυτη τιµή, χαµηλή,

3.5.3.εκ διαφοράς, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΙΤΡΙΚΌ
ΑΖΩΤΟ

ΑΜΜΩΝΙΑΚΌ
ΑΖΩΤΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ

1

2

Απόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

(3.1.1) � (3.4)

(3.2) � (3.4)

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

4.1. Θειικό κάλιο για ανάλυση

4.2. Σίδηρος για ανάλυση, ανηγµένος µε υδρογόνο (η καθορισµένη ποσότητα σιδήρου
πρέπει να µπορεί να ανάγει τουλάχιστον 50 mg νιτρικού αζώτου)

4.3. Νιτρικό κάλιο για ανάλυση

4.4. Θειικό αµµώνιο για ανάλυση

4.5. Ουρία για ανάλυση

4.6. ∆ιάλυµα θειικού οξέος: 0,2 mol/l

4.7. Πυκνό διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου: υδατικό διάλυµα περίπου 30 % (κ.ό.) σε
NaOH, απαλλαγµένο αµµωνιακών

4.8. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου: 0,2 mol/l, απαλλαγµένο ανθρακικών

4.9. Θειικό οξύ (d20 = 1,84 g/ml)

4.10. Αραιό υδροχλωρικό οξύ: ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) µε έναν
όγκο νερού
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4.11. Οξικό οξύ: 96 έως 100 %

4.12. ∆ιάλυµα θειικού οξέος, 30 % περίπου H2SO4 (κ.ό.), απαλλαγµένο αµµωνιακών

4.13. Θειικός σίδηρος: κρυσταλλικός, FeSO4 . 7H2O

4.14. Τιτλοδοτηµένο διάλυµα θειικού οξέος: 0,1 mol/l

4.15. Οκτυλική αλκοόλη

4.16. Κορεσµένο διάλυµα ανθρακικού καλίου

4.17. Υδροξείδιο του νατρίου ή καλίου: 0,1 mol/l

4.18. Κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του βαρίου

4.19. ∆ιάλυµα ανθρακικού νατρίου: 10 % (κ.ό.)

4.20. Υδροχλωρικό οξύ: 2 mol/l

4.21. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος: 0,1 mol/l

4.22. ∆ιάλυµα ουρέασης

Προστίθενται 0,5 g ενεργού ουρέασης σε 100 ml απεσταγµένου νερού. Με τη βοήθεια
υδροχλωρικού οξέος 0,1 mol/l (4.21), το pH ρυθµίζεται στο 5,4, µετρούµενο µε
πεχάµετρο.

4.23. Ξανθυδρόλη

∆ιάλυµα 5 % σε αιθανόλη ή µεθανόλη (4.28) (δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται
προϊόντα που παρουσιάζουν ικανή αναλογία αδιαλύτων). Το διάλυµα διατηρείται τρεις
µήνες σε καλά πωµατισµένο φιαλίδιο, προφυλαγµένο από το φως.

4.24. Καταλύτης

Οξείδιο του χαλκού (CuO): 0,3 έως 0,4 g κατά προσδιορισµό ή ισοδύναµη ποσότητα
πενταϋδρίτη θειικού χαλκού (CuSO4 . 5H2O) δηλαδή 0,95 έως 1,25 g κατά
προσδιορισµό.

4.25. Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι



12733/2/02 REV 2 GA/sa 78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV DG C II   EL

4.26. ∆ιαλύµατα δείκτη

4.26.1. Μικτός δείκτης

∆ιάλυµα A: ∆ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος
υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1
λίτρου µε νερό.

∆ιάλυµα B: ∆ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται
µέχρις όγκου 1 λίτρου.

Αναµειγνύεται ένας όγκος διαλύµατος Α µε δύο όγκους διαλύµατος Β.

Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος
σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του
δείκτη.

4.26.2. ∆ιάλυµα δείκτη ερυθρού του µεθυλίου

∆ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %. Συµπληρώνεται
µέχρις όγκου 100 ml µε νερό και αν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί
να χρησιµοποιηθεί (4 ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου.

4.27. ∆είκτες-χαρτιά

Ηλιοτροπίου, κυανού της βρωµοθυµόλης (ή άλλα ευαίσθητα σε pH 6 έως 8).

4.28. Αιθανόλη ή µεθανόλη: 95 % (κ.ό.)

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Συσκευή αποστάξεως

Βλέπε µέθοδο 2.1.

5.2. Συσκευή για τον προσδιορισµό του αµµωνιακού αζώτου (7.5.1)

Βλέπε µέθοδο 2.6.1 και σχήµα 6.

5.3. Συσκευή για τον προσδιορισµό του ουρικού αζώτου σύµφωνα µε την τεχνική της
ουρέασης (7.6.1)

Βλέπε µέθοδο 2.6.1 και σχήµα 7.

5.4. Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας 35-40 στροφών ανά λεπτό)
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5.5. Πεχάµετρο

5.6. Γυάλινα σκεύη:

σιφώνια ακριβείας των 2, 5, 10, 20, 25, 50 και 100 ml,

µακρύλαιµες φιάλες Kjeldahl των 300 και 500 ml,

ογκοµετρικές φιάλες των 100, 250, 500 και 1 000 ml,

ηθµοί από πορώδες γυαλί µε διάµετρο πόρων 5 έως 15 µm,

ιγδία.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση

Ζυγίζονται, µε προσέγγιση 1 mg, 10 g δείγµατος και φέρονται σε ογκοµετρική φιάλη
των 500 ml. Προστίθενται στη φιάλη 50 ml νερού και κατόπιν 20 ml αραιού
υδροχλωρικού οξέος (4.10). Αναδεύεται. Αφήνεται σε ηρεµία µέχρι να παύσει
ενδεχόµενη έκλυση CO2. Προστίθενται 400 ml νερού. Αναδεύεται επί µισή ώρα.
Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, οµογενοποιείται και διηθείται µε ξηρό ηθµό
σε ξηρό δοχείο.

7.2. Ολικό άζωτο

7.2.1.Απουσία νιτρικών
Με τη βοήθεια σιφωνίου φέρεται σε φιάλη Kjeldahl κατάλληλη ποσότητα διηθήµατος
(7.1), που να µην περιέχει πάνω από 100 mg N. Προστίθενται 15 ml πυκνού θειικού
οξέος (4.9), 0,4 g οξειδίου του χαλκού ή 1,25 g θειικού χαλκού (4.24) και µερικά
τεµάχια γυαλιού για τη ρύθµιση του βρασµού. Αρχικά θερµαίνεται ήπια για να αρχίσει
η αντίδραση και κατόπιν ζωηρότερα µέχρις ότου το υγρό καταστεί άχρουν ή ελαφρώς
πρασινωπό και εµφανιστούν σαφώς λευκοί ατµοί. Μετά από ψύξη, το διάλυµα
µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως, αραιώνεται µέχρι περίπου τα 500 ml µε
νερό και προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.25). Συνδέεται η φιάλη µε τη
συσκευή αποστάξεως (5.1) και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό
7.1.1.2, µέθοδος 2.6.1.
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7.2.2.Παρουσία νιτρικών

Σε φιάλη Erlenmeyer των 500 ml φέρεται µε σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα διηθήµατος
(7.1) που να µην περιέχει πάνω από 40 mg νιτρικού αζώτου. Στο στάδιο αυτό της
ανάλυσης, η ολική ποσότητα του αζώτου δεν έχει σηµασία. Προστίθενται 10 ml θειικού
οξέος 30 % (4.12), 5 g ανηγµένου σιδήρου (4.2) και η φιάλη Erlenmeyer σκεπάζεται
αµέσως µε γυαλί ωρολογίου. Θερµαίνεται ήπια µέχρις ότου η αντίδραση γίνει ζωηρή
αλλά όχι και ταραχώδης. Τη στιγµή αυτή, η θέρµανση σταµατά και αφήνεται σε ηρεµία
τουλάχιστον 3 ώρες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Το υγρό µεταγγίζεται ποσοτικά σε
ογκοµετρική φιάλη των 250 ml, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο σίδηρος που δεν διαλύθηκε.
Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό. Οµογενοποιείται προσεκτικά. Σε φιάλη
Kjeldahl των 300 ml φέρεται µε σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα που να περιέχει το πολύ
100 mg αζώτου. Προστίθενται 15 ml πυκνού θειικού οξέος (4.9), 0,4 g οξειδίου του
χαλκού ή 1,25 g θειικού χαλκού (4.24) και µερικά τεµάχια γυαλιού για τη ρύθµιση του
βρασµού. Αρχικά θερµαίνεται ήπια για να αρχίσει η αντίδραση και κατόπιν ζωηρότερα
µέχρις ότου το υγρό καταστεί άχρουν ή ελαφρώς πρασινωπό και εµφανιστούν σαφώς
λευκοί ατµοί. Αφού ψυχθεί, το διάλυµα µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως,
αραιώνεται µέχρι περίπου τα 500 ml µε νερό και προστίθενται µερικοί κόκκοι
ελαφρόπετρας (4.25). Συνδέεται η φιάλη µε τη συσκευή αποστάξεως (5.1) και ο
προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό 7.1.1.2, µέθοδος 2.6.1.

7.2.3.Τυφλός προσδιορισµός

Πραγµατοποιείται τυφλός προσδιορισµός (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες
συνθήκες και το αποτέλεσµα λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού
αποτελέσµατος.

7.2.4.Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N (ολικό) =
M

28.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l (4.8) που καταναλίσκονται στον τυφλό προσδιορισµό, ο οποίος
πραγµατοποιείται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής 50 ml τιτλοδοτηµένου
διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.6),

A = χιλιοστόλιτρα τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l (4.8) που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος ελέγχου, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη
ποσότητα δειγµατοληψίας (7.2.1 ή 7.2.2).
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7.3. Ολικό άζωτο εκτός από το νιτρικό άζωτο

7.3.1.Ανάλυση

Σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml φέρεται µε σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα του
διηθήµατος (7.1) που δεν περιέχει πάνω από 50 mg αζώτου για προσδιορισµό.
Αραιώνεται µέχρι τα 100 ml µε νερό, προστίθενται 5 g θειικού σιδήρου (4.13), 20 ml
πυκνού θειικού οξέος (4.9) και µερικά τεµάχια γυαλιού για τη ρύθµιση του βρασµού.
Αρχικά θερµαίνεται ήπια και στη συνέχεια η θέρµανση αυξάνεται µέχρις εµφανίσεως
λευκών ατµών. Η αντίδραση συνεχίζεται επί 15 λεπτά. Η θέρµανση σταµατά και
εισάγονται 0,4 g οξειδίου του χαλκού ή 1,25 g θειικού χαλκού (4.24) ως καταλύτη.
Θερµαίνεται ξανά και διατηρείται µε λευκούς ατµούς επί 10-15 λεπτά. Αφού ψυχθεί, το
περιεχόµενο της φιάλης Kjeldahl µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως (5.1).
Αραιώνεται µέχρι τα 500 ml περίπου µε νερό και προστίθενται µερικοί κόκκοι
ελαφρόπετρας (4.2). Συνδέεται η φιάλη στη συνέχεια στη συσκευή αποστάξεως και ο
προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό 7.1.1.2, µέθοδος 2.6.1.

7.3.2.Τυφλός προσδιορισµός

Βλέπε 7.2.3.

7.3.3.Έκφραση των αποτελεσµάτων

Ολικό - % N =
M

28.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l (4.8) που καταναλίσκονται στον τυφλό προσδιορισµό, ο οποίος
πραγµατοποιείται φέρνοντας, µε σιφώνιο, στον υποδοχέα της συσκευής 50 ml
τιτλοδοτηµένου διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.6),

A = χιλιοστόλιτρα τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,2 mol/l (4.8) που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που περιέχεται στην κατάλληλη ποσότητα που
λαµβάνεται για τον προσδιορισµό.
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7.4. Νιτρικό άζωτο

Λαµβάνεται εκ διαφοράς µεταξύ:

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.3)

ή

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.5)

ή

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.6)

7.5. Αµµωνιακό άζωτο

7.5.1.Ανάλυση

Φέρεται µε σιφώνιο στην ξηρανθείσα φιάλη της συσκευής (5.2) κατάλληλη ποσότητα
του διηθήµατος (7.1) που περιέχει το πολύ 20 mg αµµωνιακού αζώτου. Συνδέεται στη
συσκευή. Σε φιάλη Erlenmeyer των 300 ml φέρονται µε σιφώνιο ακριβώς 50 ml
τιτλοδοτηµένου διαλύµατος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.14) και επαρκής ποσότητα
απεσταγµένου νερού ώστε η επιφάνεια του υγρού να βρίσκεται 5 cm περίπου πάνω από
την τρύπα του σωλήνα εισαγωγής. Εισάγεται από τον πλευρικό λαιµό του δοχείου της
αντιδράσεως απεσταγµένο νερό ούτως ώστε να φθάσει ο όγκος στα 50 ml περίπου.
Αναδεύεται. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός αφρού κατά την εισαγωγή του αερίου
ρεύµατος, προστίθενται µερικές σταγόνες οκτυλικής αλκοόλης (4.15). Προστίθενται
50 ml κορεσµένου διαλύµατος ανθρακικού καλίου (4.16) και αρχίζει αµέσως να
εκδιώκεται από το ψυχρό εναιώρηµα η αµµωνία που απελευθερώνεται. Το έντονο
ρεύµα αέρα που απαιτείται για το σκοπό αυτό (3 λίτρα ανά λεπτό περίπου) καθαρίζεται
προηγουµένως περνώντας µέσα από πλυντρίδες που περιέχουν αραιό θειικό οξύ και
αραιό υδροξείδιο του νατρίου. Αντί να χρησιµοποιηθεί αέρας υπό πίεση, µπορεί η
εργασία να συντελεστεί επίσης χρησιµοποιώντας κενό (αντλία αναρρόφησης νερού),
υπό την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις της συσκευής είναι στεγανές.

Η εκδίωξη της αµµωνίας ολοκληρώνεται γενικά µετά από 3 ώρες.

Εντούτοις είναι χρήσιµο να διασφαλιστεί τούτο αλλάζοντας φιάλη Erlenmeyer. Αφού
τελειώσει η εργασία, αποχωρίζεται η Erlenmeyer από τη συσκευή, εκπλύνονται το άκρο
του σωλήνα εισαγωγής και οι παρειές της Erlenmeyer µε λίγο απεσταγµένο νερό και η
περίσσεια του οξέος ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου
0,1 mol/l (4.17).
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7.5.2.Τυφλός προσδιορισµός

Βλέπε 7.2.3.

7.5.3.Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N (αµµωνιακό) =
M

14.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,1 mol/l (4.17) που καταναλίσκονται στον τυφλό προσδιορισµό, ο οποίος
πραγµατοποιείται φέρνοντας µε σιφώνιο στη φιάλη Erlenmeyer των 300 ml της
συσκευής (5.2) 50 ml τιτλοδοτηµένου διαλύµατος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.14),

A = χιλιοστόλιτρα τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,1 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση (4.17),

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη ποσότητα που
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση.

7.6. Ουρικό άζωτο

7.6.1.Μέθοδος µε ουρέαση

Σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml φέρεται µε σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα του
διηθήµατος (7.1) που να µην περιέχει πάνω από 250 mg ουρικού αζώτου. Για την
καταβύθιση των φωσφορικών προστίθεται κατάλληλη ποσότητα κορεσµένου
διαλύµατος υδροξειδίου του βαρίου (4.18) µέχρις ότου να µην καταβυθίζεται πια ίζηµα.
Η περίσσεια των ιόντων βαρίου (και ενδεχοµένως των διαλυµένων ιόντων ασβεστίου)
εξαλείφεται στη συνέχεια µε προσθήκη διαλύµατος 10 % ανθρακικού νατρίου (4.19).
Αφήνεται να κατακαθίσει και ελέγχεται αν η καταβύθιση είναι πλήρης. Συµπληρώνεται
µέχρι τη χαραγή, οµογενοποιείται και διηθείται µε πτυχωτό ηθµό. Φέρονται µε σιφώνιο
50 ml του διηθήµατος στη φιάλη Erlenmeyer των 300 ml της συσκευής (5.3).
Οξινίζεται µε υδροχλωρικό οξύ 2 mol/l (4.20) µέχρι pH 3, που µετράται µε πεχάµετρο.
Το pH φέρεται κατόπιν στο 5,4 µε προσθήκη υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l (4.17).
Για να αποφευχθούν απώλειες αµµωνίας κατά την υδρόλυση µε την ουρέαση, η φιάλη
Erlenmeyer φράσσεται µε πώµα εφοδιασµένο µε στροφιγγοφόρο χωνί και µικρό δοχείο
προστασίας που περιέχει 2 ml ακριβώς διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος 0,1 mol/l
(4.21). Προστίθενται µε το στροφιγγοφόρο χωνί 20 ml διαλύµατος ουρέασης (4.22).
Αφήνεται σε ηρεµία επί µία ώρα στους 20 έως 25 °C. Φέρονται µε σιφώνιο 25 ml
διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος 0,1 mol/l (4.21) στο στροφιγγοφόρο χωνί, αφήνονται
να ρεύσουν µέσα στο διάλυµα και το χωνί εκπλύνεται µε λίγο νερό. Το περιεχόµενο του
δοχείου προστασίας µεταφέρεται ποσοτικά στο διάλυµα της Erlenmeyer. Η περίσσεια
του οξέος ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l (4.17)
µέχρις επιτεύξεως pH ίσου µε 5,4 µετρουµένου µε πεχάµετρο.
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Παρατηρήσεις

1. Μετά την καταβύθιση µε τα διαλύµατα υδροξειδίου του βαρίου και ανθρακικού
νατρίου, συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή, διηθείται και εξουδετερώνεται το
ταχύτερο δυνατό.

2. Η τιτλοδότηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί επίσης και µε το δείκτη (4.26), αλλά
το σηµείο αλλαγής του χρώµατος είναι τότε δυσκολότερο να παρατηρηθεί.

7.6.2.Τυφλός προσδιορισµός

Βλέπε 7.2.3.

7.6.3.Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N (ουρικό) = 
M

14.0)Aa( ×−

όπου

a = χιλιοστόλιτρα τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,1 mol/l (4.17) που καταναλίσκονται στον τυφλό προσδιορισµό, ο οποίος εκτελείται
ακριβώς υπό τις ίδιες συνθήκες όπως και η ανάλυση,

A = χιλιοστόλιτρα τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου
0,1 mol/l (4.17) που καταναλίσκονται στην ανάλυση,

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που περιέχεται στην κατάλληλη ποσότητα που
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση.

7.6.4.Σταθµική µέθοδος µε ξανθυδρόλη

Σε ποτήρι ζέσεως των 100 ml φέρεται µε σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος
(7.1) που δεν περιέχει περισσότερο από 20 mg ουρίας. Προστίθενται 40 ml οξικού
οξέος (4.11). Αναδεύεται µε γυάλινη ράβδο επί ένα λεπτό. Το ενδεχόµενο ίζηµα
αφήνεται να κατακαθίσει για πέντε λεπτά. ∆ιηθείται, εκπλύνεται µε
µερικά χιλιοστόλιτρα οξικού οξέος (4.11). Προστίθενται στο διήθηµα, στάγδην, 10 ml
ξανθυδρόλης (4.23), αναδεύοντας συνεχώς µε γυάλινη ράβδο. Αφήνεται να
κατακαθίσει µέχρι να εµφανιστεί ίζηµα. Αναδεύεται ξανά για ένα ή δύο λεπτά.
Αφήνεται σε ηρεµία επί µιάµιση ώρα. ∆ιηθείται µε γυάλινο ηθµό, που έχει ξηρανθεί και
προζυγιστεί, βοηθώντας µε µία ελαφρά πίεση. Εκπλύνεται τρεις φορές µε 5 ml
αιθανόλης (4.28), χωρίς να είναι απαραίτητο να αποµακρυνθεί όλο το οξικό οξύ.
Φέρεται στο πυριατήριο και διατηρείται µία ώρα στους 130 °C (χωρίς να υπερβεί τους
145 °C). Αφήνεται να ψυχθεί µέσα σε ξηραντήρα και ζυγίζεται.
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7.6.5.Έκφραση των αποτελεσµάτων

% N ουρικό =
M

m67.6 ×

όπου

m = µάζα του ληφθέντος ιζήµατος, σε γραµµάρια,

M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που περιέχεται στην κατάλληλη ποσότητα που
χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό.

Πραγµατοποιούνται οι διορθώσεις λόγω τυφλού. Η διουρία µπορεί γενικά να
συνυπολογιστεί µε το ουρικό άζωτο χωρίς µεγάλο σφάλµα, επειδή η περιεκτικότητα
των συνθέτων λιπασµάτων σ� αυτή παραµένει σε απόλυτη τιµή χαµηλή.

7.6.6.Μέθοδος εκ διαφοράς

Το ουρικό άζωτο µπορεί επίσης να υπολογιστεί σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΙΤΡΙΚΟN ΑΜΜΩΝΙΑΚΟN ΟΥΡΙΚΟN

1

2

Απόν

Παρόν

Παρόν

Παρόν

(7.2.4) � (7.5.3)

(7.3.3) � (7.5.3)

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πριν από κάθε ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή
εφαρµογή των µεθόδων µε πρότυπο διάλυµα που περιέχει τις διάφορες µορφές αζώτου
σε αναλογίες παραπλήσιες µε εκείνες του δείγµατος. Το πρότυπο αυτό διάλυµα
παρασκευάζεται από τιτλοδοτηµένα διαλύµατα νιτρικού καλίου (4.3), θειικού
αµµωνίου (4.4) και ουρίας (4.5).
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ 3
ΦΩΣΦΟΡΟΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 3.1
ΕΚΧΥΛΙΣΕΙΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3.1.1
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχυλίσεως του διαλυτού φωσφόρου σε
ανόργανα οξέα.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στα φωσφορικά λιπάσµατα που
απαριθµούνται στο παράρτηµα I.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Εκχύλιση του φωσφόρου του λιπάσµατος µε µείγµα νιτρικού και θειικού οξέος.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

4.1. Θειικό οξύ (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Νιτρικό οξύ (d20 = 1,40 g/ml).

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισµός.

5.1. Φιάλη Kjeldahl χωρητικότητας τουλάχιστον 500 ml ή φιάλη των 250 ml µε στρογγυλό
πυθµένα εφοδιασµένη µε γυάλινο σωλήνα που σχηµατίζει κάθετο ψυκτήρα.
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5.2. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Ζυγίζονται 2,5 g προπαρασκευασθέντος δείγµατος, µε προσέγγιση 0,001 g, και
εισάγονται σε ξηρή φιάλη Kjeldahl.

7.2. Εκχύλιση

Προστίθενται 15 ml νερού και αναδεύεται για να δηµιουργηθεί εναιώρηµα της ουσίας
στο νερό. Προστίθενται 20 ml νιτρικού οξέος (4.2) και µε προσοχή 30 ml θειικού οξέος
(4.1).

Μόλις παύσει η ισχυρή αρχική αντίδραση, το περιεχόµενο της φιάλης φέρεται αργά σε
βρασµό όπου και διατηρείται επί 30 λεπτά. Αφήνεται να ψυχθεί και προστίθενται στη
συνέχεια, µε προσοχή και υπό ανάδευση, 150 ml νερού. Φέρεται ξανά σε βρασµό επί 15
λεπτά.

Ψύχεται τελείως και το υγρό µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml.
Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή, αναµειγνύεται και διηθείται επί ξηρού πτυχωτού
ηθµού απαλλαγµένου φωσφορικών, απορρίπτοντας το πρώτο µέρος του διηθήµατος.

7.3. Προσδιορισµός

Ο προσδιορισµός του εκχυλισθέντος φωσφόρου πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο 3.2 σε
κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος που λαµβάνεται κατ� αυτόν τον τρόπο.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3.1.2
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΣΤΟ ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ 2 %

(20 G ανά λίτρο)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχυλίσεως του φωσφόρου του διαλυτού στο
µυρµηκικό οξύ 2 % (20 g/l).

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στα φυσικά µαλακά φωσφορικά.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Για να διαφοροποιηθούν τα σκληρά φυσικά φωσφορικά από τα µαλακά φυσικά
φωσφορικά, η εκχύλιση του φωσφόρου του διαλυτού στο µυρµηκικό οξύ γίνεται υπό
καθορισµένες συνθήκες.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Μυρµηκικό οξύ, 2 % (20 g ανά λίτρο)

Σηµε ίωση

82 ml µυρµηκικού οξέος (συγκεντρώσεως 98 έως 100 %· d20 = 1,22g/ml) αραιώνονται
µέχρις όγκου 5 l µε απεσταγµένο νερό.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισµός.

5.1. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml (π.χ. Stohmann)

5.2. Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας 35-40 στροφών ανά λεπτό)

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Ζυγίζονται 5 g του προπαρασκευασθέντος δείγµατος, µε προσέγγιση 0,001 g, και
εισάγονται σε ξηρή ογκοµετρική φιάλη Stohmann των 500 ml (5.1) πλατύλαιµη.

7.2. Εκχύλιση

∆ίνοντας µε το χέρι µια συνεχή περιστροφική κίνηση στη φιάλη, προστίθεται
µυρµηκικό οξύ (4.1) σε θερµοκρασία 20 ± 1 °C µέχρι περίπου 1 cm κάτω από τη
χαραγή και στη συνέχεια ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή. Η φιάλη
πωµατίζεται µε τη βοήθεια πώµατος από καουτσούκ και αναδεύεται επί 30 λεπτά µε
περιστροφικό αναδευτήρα (5.2) κρατώντας τη θερµοκρασία στους 20 (± 2) °C.

Το διάλυµα διηθείται µε ξηρό πτυχωτό ηθµό, απαλλαγµένο φωσφορικών, µέσα σε ξηρό
γυάλινο δοχείο. Η πρώτη ποσότητα του διηθήµατος απορρίπτεται.

7.3. Προσδιορισµός

Ο φωσφόρος προσδιορίζεται κατά τη µέθοδο 3.2 σε κατάλληλη ποσότητα του
διηθήµατος τελείως διαυγούς.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3.1.3
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 2 %

(20 G ανά λίτρο)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχυλίσεως του φωσφόρου του διαλυτού στο
κιτρικό οξύ 2 % (20 g/l).

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά σε σκωρίες αποφωσφατώσεως (βλέπε
παράρτηµα I A).

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Εκχύλιση του φωσφόρου του λιπάσµατος µε διάλυµα κιτρικού οξέος 2 % (20 g/l) υπό
καθορισµένες συνθήκες.
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4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

4.1. ∆ιάλυµα κιτρικού οξέος 2 % (20 g/l), που παρασκευάζεται µε κιτρικό οξύ, κρυσταλλικό
(C6H8O7 . H2O)

Σηµε ίωση

Η περιεκτικότητα του διαλύµατος αυτού σε κιτρικό οξύ ελέγχεται µε τιτλοδότηση
10 ml αυτού µε πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l, χρησιµοποιώντας
ως δείκτη φαινολοφθαλεΐνη.

Εάν το διάλυµα είναι σωστό, πρέπει να καταναλωθούν 28,55 ml του πρότυπου
διαλύµατος.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας 35-40 στροφών ανά λεπτό)

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η ανάλυση εκτελείται επί προϊόντος που προέρχεται από αρχικό δείγµα που έχει
αναµειχθεί προσεκτικά για να εξασφαλιστεί η οµοιογένειά του. Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Ζυγίζονται 5 g του προπαρασκευασθέντος δείγµατος, µε προσέγγιση 0,001 g, και
εισάγονται σε αρκετά πλατύλαιµο ξηρό φιαλίδιο, χωρητικότητας τουλάχιστον 600 ml,
που επιτρέπει τέλεια ανάδευση.

7.2. Εκχύλιση

Προστίθενται 500 ± 1 ml διαλύµατος κιτρικού οξέος σε θερµοκρασία 20 (± 1) °C. Κατά
την εισαγωγή των πρώτων χιλιοστόλιτρων του αντιδραστηρίου, αναδεύεται ισχυρά µε
το χέρι για να σταµατήσει ο σχηµατισµός θρόµβων και να αποφευχθεί οποιαδήποτε
πρόσφυση της ουσίας στα τοιχώµατα. Η φιάλη πωµατίζεται µε ένα πώµα από
καουτσούκ και αναδεύεται µε περιστροφικό αναδευτήρα (5.1) επί 30 λεπτά ακριβώς σε
θερµοκρασία 20 (± 2) °C.
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∆ιηθείται αµέσως µε ξηρό πτυχωτό ηθµό, απαλλαγµένο φωσφορικών, σε ξηρό γυάλινο
δοχείο και τα πρώτα 20 ml του διηθήµατος απορρίπτονται. Η διήθηση συνεχίζεται
µέχρι να ληφθεί επαρκής ποσότητα διηθήµατος για τον προσδιορισµό του φωσφόρου.

7.3. Προσδιορισµός

Ο προσδιορισµός του εκχυλισθέντος φωσφόρου πραγµατοποιείται κατά τη µέθοδο 3.2
σε κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος που λαµβάνεται κατ� αυτόν τον τρόπο.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3.1.4
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΣΤΟ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχυλίσεως του φωσφόρου του διαλυτού στο
ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε όλα τα λιπάσµατα για τα οποία προβλέπεται η
διαλυτότητα στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο (βλέπε παράρτηµα I).

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Εκχύλιση του φωσφόρου σε θερµοκρασία 65 °C µε διάλυµα ουδετέρου κιτρικού
αµµωνίου (pH 7) υπό καθορισµένες συνθήκες.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

4.1. Ουδέτερο διάλυµα κιτρικού αµµωνίου (pH 7.0)

Το διάλυµα αυτό πρέπει να περιέχει ανά λίτρο 185 g κρυσταλλικού κιτρικού οξέος και
πρέπει να έχει ειδικό βάρος 1,09 στους 20 °C και pH 7.0
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Το αντιδραστήριο παρασκευάζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

∆ιαλύονται 370 g κρυσταλλικού κιτρικού οξέος (C6H8O7 . H2O) σε 1,5 λίτρο νερού
περίπου και εξουδετερώνεται σχεδόν µε προσθήκη 345 ml διαλύµατος υδροξειδίου του
αµµωνίου (28 έως 29 % NH3). Εάν η συγκέντρωση της NH3 είναι κατώτερη από 28 %,
προστίθεται η αντίστοιχη µεγαλύτερη ποσότητα διαλύµατος υδροξειδίου του αµµωνίου
και το κιτρικό οξύ αραιώνεται µε αντίστοιχες µικρότερες ποσότητες νερού.

Ψύχεται και εξουδετερώνεται επακριβώς, κρατώντας βυθισµένα µέσα στο διάλυµα τα
ηλεκτρόδια ενός πεχαµέτρου. Προστίθεται στάγδην και υπό συνεχή ανάδευση (µε
µηχανικό αναδευτήρα) το διάλυµα αµµωνίας 28 έως 29 % NH3 µέχρι να επιτευχθεί
pH 7.0 σε θερµοκρασία 20 °C. Στο σηµείο αυτό ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 2
λίτρα και ελέγχεται ξανά το pH. Το αντιδραστήριο διατηρείται σε κλειστό δοχείο και το
pH ελέγχεται περιοδικά.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Ποτήρι ζέσεως των 2 λίτρων

5.2. Πεχάµετρο

5.3. Φιάλη Erlenmeyer των 200 ή 250 ml

5.4. Ογκοµετρικές φιάλες των 500 ml και ογκοµετρική φιάλη των 2 000 ml

5.5. Υδατόλουτρο ρυθµιζόµενο µε θερµοστάτη στους 65 °C, εφοδιασµένο µε κατάλληλο
αναδευτήρα (βλέπε σχήµα 8)

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Σε φιάλη Erlenmeyer των 200 ή 250 ml που περιέχει 100 ml διαλύµατος κιτρικού
αµµωνίου που έχει προθερµανθεί στους 65 °C, µεταφέρονται 1 ή 3 g του λιπάσµατος
για ανάλυση (βλέπε παράρτηµα I A και B του κανονισµού).
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7.2. Ανάλυση του διαλύµατος

Η φιάλη Erlenmeyer πωµατίζεται ερµητικά και αναδεύεται για να διατηρηθεί σε
αιώρηση το λίπασµα χωρίς σχηµατισµό θρόµβων. Αφαιρείται για µια στιγµή το πώµα
για να εξισωθεί η πίεση και η φιάλη Erlenmeyer πωµατίζεται ξανά. Φέρεται η φιάλη σε
υδατόλουτρο για να διατηρείται η θερµοκρασία του περιεχοµένου της φιάλης ακριβώς
στους 65 °C και προσαρµόζεται στον αναδευτήρα (βλέπε σχήµα 8). Κατά την
ανάδευση, η επιφάνεια του εναιωρήµατος στη φιάλη πρέπει να βρίσκεται συνεχώς κάτω
από την επιφάνεια του νερού στο υδατόλουτρο1. Ρυθµίζεται η µηχανική ανάδευση ώστε
να εξασφαλίζεται πλήρης εναιώρηση.

Μετά από ανάδευση µίας ώρας ακριβώς, η Erlenmeyer αποσύρεται από το
υδατόλουτρο.

Ψύχεται αµέσως µε τρεχούµενο νερό µέχρι θερµοκρασίας περιβάλλοντος και, χωρίς
καθυστέρηση, το περιεχόµενο της φιάλης Erlenmeyer µεταγγίζεται ποσοτικά σε
ογκοµετρική φιάλη των 500 ml µε τη βοήθεια νερού (υδροβολέας). Συµπληρώνεται
µέχρι τη χαραγή µε νερό. Το διήθηµα αναµειγνύεται. ∆ιηθείται µε ξηρό πτυχωτό ηθµό
µε µέση ταχύτητα διηθήσεως, απαλλαγµένο φωσφορικών, µέσα σε ξηρό δοχείο,
απορρίπτοντας την πρώτη ποσότητα του διηθήµατος (50 ml περίπου).

Συλλέγονται στη συνέχεια 100 ml περίπου διαυγούς διηθήµατος.

7.3. Προσδιορισµός

Στο εκχύλισµα που λαµβάνεται κατ� αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται ο φωσφόρος κατά
τη µέθοδο 3.2.

                                                
1 Ελλείψει µηχανικού αναδευτήρα, η φιάλη µπορεί να κουνιέται µε το χέρι κάθε πέντε

λεπτά.
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Μέθοδοι 3.1.5
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3.1.5.1
Εκχύλιση του διαλυτου φωσφόρου κατά Petermann στους 65 °C

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχυλίσεως του φωσφόρου του διαλυτού στο
αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στο διένυδρο όξινο φωσφορικό
ασβέστιο εκ καθιζήσεως (CaHPO4 . 2H2O).

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Εκχύλιση του φωσφόρου σε θερµοκρασία 65 °C µε αλκαλικό διάλυµα κιτρικού
αµµωνίου (Petermann) υπό καθορισµένες συνθήκες.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο νερό ή απιονισµένο νερό µε τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και το
απεσταγµένο.

4.1. ∆ιάλυµα Petermann.

4.2. Χαρακτηριστικά

Κιτρικό οξύ (C6H8O7 . H2O): 173 g ανά λίτρο.

Αµµωνία: 42 g ανά λίτρο αµµωνιακού αζώτου.

pH µεταξύ 9.4 και 9.7.
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Παρασκευή από κιτρικό διαµµώνιο

Σε φιάλη των 5 λίτρων διαλύονται 931 g κιτρικού διαµµωνίου (µοριακή µάζα 226,19)
σε περίπου 3 500 ml νερού. Τοποθετείται σε υδατόλουτρο µε τρεχούµενο νερό,
αναµειγνύεται, ψύχεται και προστίθεται η αµµωνία σε µικρές ποσότητες.
Παραδείγµατος χάριν, για d20 = 906 g/ml που αντιστοιχεί σε επίπεδο 20,81 % κατά
µάζα του αµµωνιακού αζώτου, είναι ανάγκη να χρησιµοποιηθούν 502 ml διαλύµατος
αµµωνίας. Ρυθµίζεται η θερµοκρασία στους 20 °C, συµπληρώνεται ο όγκος µε
απεσταγµένο νερό. Αναµειγνύεται.

Παρασκευή από κιτρικό οξύ και αµµωνία

Σε δοχείο περιεκτικότητας των 5 λίτρων περίπου διαλύονται 865 g µονοενύδρου
κιτρικού οξέος σε περίπου 2 500 ml απεσταγµένου νερού. Τοποθετείται το δοχείο σε
παγόλουτρο και µε τη βοήθεια χωνιού, το στέλεχος του οποίου είναι βυθισµένο στο
διάλυµα κιτρικού οξέος, προστίθεται το διάλυµα αµµωνίας σε µικρές ποσότητες,
αναδεύοντας συνεχώς. Παραδείγµατος χάριν, για d20 = 906 g/ml που αντιστοιχεί σε
επίπεδο 20,81 % κατά µάζα του αµµωνιακού αζώτου, είναι ανάγκη να χρησιµοποιηθούν
1 114 ml διαλύµατος αµµωνίας. Ρυθµίζεται η θερµοκρασία στους 20 °C, µεταγγίζεται
το περιεχόµενο σε φιάλη των 5 λίτρων, συµπληρώνεται ο όγκος µε απεσταγµένο νερό
µέχρι τη χαραγή και αναµειγνύεται.

Έλεγχος της περιεκτικότητας σε αµµωνιακό άζωτο

Λαµβάνονται 25 ml του διαλύµατος, εισάγονται σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml και
το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε απεσταγµένο νερό. Αναµειγνύεται.
Προσδιορίζεται το αµµωνιακό περιεχόµενο σε 25 ml του διαλύµατος αυτού κατά τη
µέθοδο 2.1. Εάν το διάλυµα είναι σωστό πρέπει να χρησιµοποιηθούν 15 ml H2SO4 0,5
N.

Εάν η περιεκτικότητα σε αµµωνιακό άζωτο είναι µεγαλύτερη των 42 g/l, η NH3 µπορεί
να εκδιωχθεί µε ένα ρεύµα αδρανούς αερίου ή µε µέτρια θέρµανση για να έλθει το pH
στα 9,7. Πραγµατοποιείται δεύτερος προσδιορισµός.

Εάν η περιεκτικότητα σε αµµωνιακό άζωτο είναι µικρότερη από 42 g/l, θα πρέπει να
προστεθεί µία µάζα M αµµωνιακού διαλύµατος:

M = (42 � n × 2,8) ×
81.20

500
g

ή ένας όγκος V =
906.0
M

στους 20 °C.
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Εάν V είναι µικρότερος από 25 ml, προστίθεται απευθείας στη φιάλη των 5 λίτρων µε
µία µάζα V x 0,173 g κονιοποιηµένου κιτρικού οξέος.

Εάν V είναι µεγαλύτερος από 25 ml, πρέπει να παρασκευαστεί ένα καινούργιο λίτρο
αντιδραστηρίου µε τον ακόλουθο τρόπο.

Ζυγίζονται 173 g κιτρικού οξέος. ∆ιαλύονται σε 500 ml νερού. Προστίθενται µε τις
προαναφερθείσες προφυλάξεις το πολύ 225 + V × 1206 ml αµµωνιακού διαλύµατος
που χρησίµευσε για την παρασκευή των 5 λίτρων αντιδραστηρίου. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό. Αναµειγνύεται.

Το λίτρο αυτό αναµειγνύεται µε τα 4 975 ml που παρασκευάσθηκαν προηγουµένως.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Υδατόλουτρο που επιτρέπει τη διατήρηση της θερµοκρασίας στους 65 (± 1) °C

5.2. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml (π.χ. Stohmann)

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Ζυγίζεται 1 g του προπαρασκευασθέντος δείγµατος, µε προσέγγιση 0,001 g, και
εισάγεται στην ογκοµετρική φιάλη των 500 ml (5.2).

7.2. Εκχύλιση

Προστίθενται 200 ml αλκαλικού διαλύµατος κιτρικού αµµωνίου (4.1). Η φιάλη
πωµατίζεται και αναδεύεται ισχυρά µε το χέρι για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός
θρόµβων και για να παρεµποδιστεί τυχόν πρόσφυση της ουσίας στα τοιχώµατα.
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Η φιάλη τοποθετείται στο υδατόλουτρο που είναι ρυθµισµένο στους 65 °C και
αναδεύεται κάθε 5 λεπτά κατά τη διάρκεια της πρώτης µισής ώρας. Μετά από κάθε
ανάδευση αφαιρείται το πώµα για να εξισωθεί η πίεση. Η επιφάνεια του νερού στο
υδατόλουτρο πρέπει να βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του διαλύµατος στη φιάλη.
Η φιάλη αφήνεται µία ώρα ακόµη στο υδατόλουτρο στους 65 °C και αναδεύεται κάθε
10 λεπτά. Αποσύρεται η φιάλη από το υδατόλουτρο, ψύχεται µέχρι θερµοκρασίας
περίπου 20 °C, συµπληρώνεται ο όγκος µέχρι τα 500 ml µε απεσταγµένο νερό.
Αναµειγνύεται και διηθείται επί ξηρού πτυχωτού ηθµού απαλλαγµένου φωσφορικών,
απορρίπτοντας την πρώτη ποσότητα του διηθήµατος.

7.3. Προσδιορισµός

Ο προσδιορισµός του εκχυλισθέντος φωσφόρου πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο 3.2 σε
κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος που λαµβάνεται κατ� αυτόν τον τρόπο.

Mέθοδος 3.1.5.2
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

ΚΑΤΑ PETERMANN ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχυλίσεως εν ψυχρώ του φωσφόρου του
διαλυτού στο αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στα διασπασµένα φωσφορικά.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Εκχύλιση του φωσφόρου σε θερµοκρασία περίπου 20 °C µε αλκαλικό διάλυµα κιτρικού
αµµωνίου (Petermann) υπό καθορισµένες συνθήκες.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ

Βλέπε µέθοδο 3.1.5.1.
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5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισµός και µια ογκοµετρική φιάλη των 250 ml (π.χ.
Stohmann)

5.2. Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας 35-40 στροφών ανά λεπτό)

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Ζυγίζονται 2,5 g του προπαρασκευασθέντος δείγµατος, µε προσέγγιση 0,001 g, και
εισάγονται σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml (5.1).

7.2. Εκχύλιση

Προστίθεται λίγο διάλυµα Petermann στους 20 °C, αναδεύεται πολύ ισχυρά για να
αποφευχθεί ο σχηµατισµός θρόµβων και για να παρεµποδιστεί κάθε πρόσφυση της
ουσίας στα τοιχώµατα. Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε διάλυµα Petermann και η
φιάλη πωµατίζεται µε πώµα από καουτσούκ.

Αναδεύεται επί δύο ώρες µε περιστροφικό αναδευτήρα (5.2). ∆ιηθείται αµέσως µε ξηρό
πτυχωτό ηθµό, απαλλαγµένο φωσφορικών, µέσα σε ξηρό δοχείο, απορρίπτοντας την
πρώτη ποσότητα του διηθήµατος.

7.3. Προσδιορισµός

Ο προσδιορισµός του εκχυλισθέντος φωσφόρου πραγµατοποιείται µε την µέθοδο 3.2 σε
κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος που λαµβάνεται κατ� αυτόν τον τρόπο.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3.1.5.3
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ
ΣΤΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ JOULIE

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται διαδικασία για τον προσδιορισµό του φωσφόρου του
διαλυτού στο αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο Joulie.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε όλα τα απλά ή σύνθετα φωσφορικά λιπάσµατα στα
οποία ο φωσφορικός ανυδρίτης βρίσκεται υπό αργιλοασβεστούχο µορφή.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Εκχύλιση µε ισχυρή ανάδευση µε αλκαλικό διάλυµα κιτρικού αµµωνίου καθορισµένου
τύπου (και, ενδεχοµένως, παρουσία οξίνης) σε θερµοκρασία πλησίον των 20 °C.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

4.1. Αλκαλικό διάλυµα κιτρικού αµµωνίου κατά Joulie.

Το διάλυµα αυτό περιέχει 400 g κιτρικού οξέος και 153 g NH3 ανά λίτρο. Η
περιεκτικότητά του σε ελεύθερη αµµωνία είναι περίπου 55 g/l. Μπορεί να
παρασκευαστεί µε µία από τις παρακάτω τεχνικές.

4.1.1.Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου, διαλύονται 400 g κιτρικού οξέος (C6H8O7 . H2O)
σε περίπου 600 ml αµµωνίας (d20 = 0,925g/ml, ήτοι 200 g NH3 ανά λίτρο). Το κιτρικό
οξύ προστίθεται µε διαδοχικές προσθήκες 50 έως 80 g φροντίζοντας ταυτόχρονα να µην
υπερβεί η θερµοκρασία τους 50 °C. Συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε αµµωνία.

4.1.2.Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου, διαλύονται 432 g κιτρικού διαµµωνίου καθαρού
(C6H14N2O7) σε 300 ml νερού. Προστίθενται 440 ml αµµωνίας (d20 = 0,925 g/ml).
Συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό.
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Σηµε ίωση

Έλεγχος της περιεκτικότητας σε ολική αµµωνία.

Λαµβάνονται 10 ml από το κιτρικό διάλυµα και φέρονται σε φιάλη των 250 ml.
Συµπληρώνεται µε απεσταγµένο νερό µέχρι τη χαραγή. Λαµβάνονται 25 ml και το
αµµωνιακό άζωτο προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1.

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

Στις συνθήκες αυτές, το αντιδραστήριο θεωρείται σωστό όταν ο αριθµός
των χιλιοσόλιτρων που βρίσκεται κατά την ογκοµέτρηση είναι µεταξύ 17,7 και 18 ml.

Αν όχι, πρέπει να προστεθούν 4,25 ml διαλύµατος αµµωνίας (d20 = 0,925g/l) ανά 0,1 ml
κάτω των 18 ml που αναφέρονται παραπάνω.

4.2. Κονιοποιηµένη υδροξυ-8-κινολίνη (οξίνη)

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισµός και µικρό ιγδίο από γυαλί ή πορσελάνη και ύπερος

5.2. Ογκοµετρικές φιάλες των 500 ml

5.3. Ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml

5.4. Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας 35-40 στροφών ανά λεπτό)

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Ζυγίζεται 1 g προπαρασκευασθέντος λιπάσµατος, µε προσέγγιση 0,0005 g, και φέρεται
σε µικρό ιγδίο. Προστίθενται περίπου 10 σταγόνες κιτρικού διαλύµατος (4.1) για να
διαβραχεί και λειοτριβείται πολύ προσεκτικά µε τον ύπερο.

7.2. Εκχύλιση

Προστίθενται 20 ml κιτρικού αµµωνίου (4.1) και διαλύεται η πάστα αυτή στο υγρό.
Αφήνεται σε ηρεµία ένα λεπτό περίπου.

Το υγρό αποχέεται µέσα σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml, αποφεύγοντας να
παρασυρθούν τα µέρη που θα µπορούσαν να έχουν ξεφύγει από την προηγούµενη υγρή
λειοτρίβηση. Προστίθενται 20 ml κιτρικού διαλύµατος (4.1) στο υπόλοιπο,
λειοτριβείται ξανά και το υγρό αποχέεται µέσα στην ογκοµετρική φιάλη. Η εργασία
επαναλαµβάνεται τέσσερις φορές ούτως ώστε όλο το υλικό να έχει µεταφερθεί στη
φιάλη µε την πέµπτη φορά. Η ολική ποσότητα του κιτρικού διαλύµατος που
χρησιµοποιείται για τις εργασίες αυτές πρέπει να είναι περίπου 100 ml.

Το ιγδίο και ο ύπερος εκπλύνονται πάνω από την ογκοµετρική φιάλη µε 40 ml
απεσταγµένου νερού.

Η πωµατισµένη φιάλη αναδεύεται µε περιστροφικό αναδευτήρα (5.4) επί 3 ώρες.

Αφήνεται σε ηρεµία για 15 έως 16 ώρες και η ανάδευση επαναλαµβάνεται µε τις αυτές
συνθήκες επί 3 ώρες. Η θερµοκρασία καθόλη τη διάρκεια της εργασίας διατηρείται
στους 20 (± 2) °C.

Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε απεσταγµένο νερό. ∆ιηθείται µε ξηρό ηθµό,
απορρίπτονται τα πρώτα χιλιοστόλιτρα του διηθήµατος και το διαυγές διήθηµα
συλλέγεται σε ξηρή φιάλη.

7.3. Προσδιορισµός

Ο προσδιορισµός του εκχυλισθέντος φωσφόρου πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο 3.2 σε
κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος που λαµβάνεται κατ� αυτόν τον τρόπο.
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8. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Η χρήση οξίνης καθιστά δυνατή την εφαρµογή της µεθόδου αυτής στα λιπάσµατα που
περιέχουν µαγνήσιο. Συνιστάται να χρησιµοποιείται όταν η σχέση των περιεκτικοτήτων
σε µαγνήσιο και σε φωσφορικό ανυδρίτη είναι µεγαλύτερη του 0,03 (Mg/P2O5 > 0,03).
Στην περίπτωση αυτή, προστίθενται 3 g οξίνης στο διαβραχέν δείγµα ανάλυσης. Η
χρήση οξίνης απουσία µαγνησίου δεν µπορεί εξάλλου να διαταράξει µεταγενέστερα τον
προσδιορισµό. Σε περίπτωση που είναι γνωστή η απουσία µαγνησίου, είναι εντούτοις
δυνατό να µη χρησιµοποιηθεί οξίνη.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3.1.6
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχυλίσεως του υδατοδιαλυτού φωσφόρου.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε όλα τα λιπάσµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των
συνθέτων λιπασµάτων, για τα οποία προβλέπεται ο προσδιορισµός του υδατοδιαλυτού
φωσφόρου.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Εκχύλιση στο νερό µε ανάδευση υπό καθορισµένες συνθήκες.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml (π.χ. Stohmann)

5.2. Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας 35-40 στροφών ανά λεπτό)
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6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Ζυγίζονται 5 g του προπαρασκευασθέντος δείγµατος, µε προσέγγιση 0,001 g, και
εισάγονται σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml (5.1).

7.2. Εκχύλιση

Προστίθενται στη φιάλη 450 ml νερού θερµοκρασίας µεταξύ 20 και 25 °C.

Αναδεύεται µε τον περιστροφικό αναδευτήρα (5.2) επί 30 λεπτά.

Συµπληρώνεται στη συνέχεια µέχρι τη χαραγή µε νερό. Αναµειγνύεται προσεκτικά µε
ανάδευση και διηθείται µε πτυχωτό ξηρό ηθµό, απαλλαγµένο φωσφορικών, µέσα σε
ξηρό δοχείο.

7.3. Προσδιορισµός

Ο προσδιορισµός του εκχυλισθέντος φωσφόρου πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο 3.2 σε
κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος που λαµβάνεται κατ� αυτόν τον τρόπο.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3.2
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΘΕΝΤΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

(σταθµική µέθοδος µε φωσφοροµολυβδαινική κινολίνη)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του φωσφόρου στα
εκχυλίσµατα λιπασµάτων.
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2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε όλα τα εκχυλίσµατα λιπασµάτων1 που
χρησιµεύουν στον προσδιορισµό των διαφόρων µορφών φωσφόρου.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από ενδεχόµενη υδρόλυση, το φωσφόρο καθιζάνει σε όξινο περιβάλλον υπό
µορφή φωσφοροµολυβδαινικής κινολίνης.

Μετά από διήθηση και έκπλυση, το ίζηµα ξηραίνεται στους 250 °C και ζυγίζεται.

Υπό τις καθορισµένες συνθήκες, καµία παρενοχλητική δράση δεν αναπτύσσεται από τις
ενώσεις που µπορούν να παρευρίσκονται στο διάλυµα (ανόργανα οξέα και οργανικά
οξέα, ιόντα αµµωνίου, διαλυτά πυριτικά κ.λπ.), εάν χρησιµοποιείται για την
καταβύθιση αντιδραστήριο µε βάση µολυβδαινικό νάτριο ή µολυβδαινικό αµµώνιο.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

4.1. Πυκνό νιτρικό οξύ (d20 = 1,40 g/ml)

4.2. Παρασκευή του αντιδραστηρίου

4.2.1.Παρασκευή του αντιδραστηρίου µε βάση µολυβδαινικό νάτριο

∆ιάλυµα A: ∆ιαλύονται 70 g µολυβδαινικού νατρίου διενύδρου σε 100 ml
απεσταγµένου νερού.

∆ιάλυµα B: ∆ιαλύονται 60 g κιτρικού οξέος µονοενύδρου σε 100 ml νερού
απεσταγµένου και προστίθενται 85 ml πυκνού νιτρικού οξέος (4.1).

∆ιάλυµα Γ: Προστίθεται υπό ανάδευση το διάλυµα Α στο διάλυµα Β για να ληφθεί το
διάλυµα Γ.

∆ιάλυµα ∆: Σε 50 ml απεσταγµένου νερού, προστίθενται 35 ml πυκνού νιτρικού οξέος
(4.1), κατόπιν 5 ml κινολίνης προσφάτως απεσταγµένης. Προστίθεται το διάλυµα αυτό
στο διάλυµα Γ, αναµειγνύεται προσεκτικά και αφήνεται σε ηρεµία επί µία νύκτα στο
σκοτάδι. Κατόπιν συµπληρώνεται µέχρι τα 500 ml µε απεσταγµένο νερό, αναµειγνύεται
ξανά και διηθείται µε διηθητικό χωνί από πορώδες γυαλί (5.6).

                                                
1 Φωσφόρος διαλυτός στα ανόργανα οξέα, υδατοδιαλυτός φωσφόρος, φωσφόρος

διαλυτός σε διαλύµατα κιτρικού αµµωνίου, φωσφόρος διαλυτός στο κιτρικό οξύ 2 %
και φωσφόρος διαλυτός στο µυρµηκικό οξύ 2 %.
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4.2.2.Παρασκευή του αντιδραστηρίου µε βάση µολυβδαινικό αµµώνιο

∆ιάλυµα Α: Σε 300 ml απεσταγµένου νερού, διαλύονται 100 g µολυβδαινικού
αµµωνίου θερµαίνοντας ήπια και αναδεύοντας από καιρού σε καιρό.

∆ιάλυµα Β: ∆ιαλύονται 120 g µονοενύδρου κιτρικού οξέος σε 200 ml νερού
απεσταγµένου και προστίθενται 170 ml πυκνού νιτρικού οξέος (4.1).

∆ιάλυµα Γ: Σε 70 ml πυκνού νιτρικού οξέος (4.1) προστίθενται 10 ml κινολίνης
προσφάτως απεσταγµένης.

∆ιάλυµα ∆: Προστίθεται αργά, αναδεύοντας καλά, το διάλυµα Α στο διάλυµα Β. Αφού
το προκύπτον διάλυµα οµογενοποιηθεί προσεκτικά, προστίθεται στο µείγµα αυτό το
διάλυµα Γ και συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου. Αφήνεται σε ηρεµία επί δύο
ηµέρες στο σκοτάδι και διηθείται επί διηθητικού χωνιού από πορώδες γυαλί (5.6).

Τα αντιδραστήρια 4.2.1 και 4.2.2 είναι ισοδύναµης εφαρµογής· και τα δύο πρέπει να
διατηρούνται στο σκοτάδι µέσα σε φιάλες από πολυαιθυλένιο κλεισµένες ερµητικά.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισµός και φιάλη Erlenmeyer των 500 ml πλατύλαιµη

5.2. Σιφώνια ακριβείας των 10, 25 και 50 ml

5.3. Γυάλινος ηθµός µε διάµετρο πόρων 5 έως 20 µm

5.4. Φιάλη διηθήσεως υπό κενό (Buchner)

5.5. Πυριατήριο ρυθµισµένο στους 250 (± 10) °C

5.6. ∆ιηθητικό χωνί από φρυγµένο γυαλί µε διάµετρο πόρων 5 έως 20 µm

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. Επεξεργασία του διαλύµατος

Λαµβάνεται µε τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας κατάλληλη ποσότητα του εκχυλίσµατος
του λιπάσµατος (βλέπε πίνακα 2) που περιέχει περίπου 0,01 g P2O5 και εισάγεται σε
φιάλη Erlenmeyer των 500 ml. Προστίθενται 15 ml πυκνού νιτρικού οξέος1 (4.1) και
αραιώνεται µε νερό µέχρι τα 100 ml περίπου.

                                                
1 21 ml όταν το διάλυµα για καταβύθιση περιέχει άνω των 15 ml κιτρικού διαλύµατος

(ουδέτερου, αλκαλικού Petermann ή Joulie).
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Πίνακας 2
Προσδιορισµός των κατάλληλων ποσοτήτων των διαλυµάτων φωσφορικών

% P2O5

ΣΤΟ
ΛΙΠΑΣΜΑ

% P
ΣΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

∆ΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

(G)

ΑΡΑΙΩΣΗ

(ΣΕ ML)

∆ΕΙΓΜΑ

(ML)

ΑΡΑΙΩΣΗ

(ΣΕ ML)

∆ΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ

(ML)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (F) ΤΗΣ

ΦΩΣΦΟΡΟΜΟΛΥΒ∆ΑΙΝΙΚΗΣ
ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ, ΣΕ % P2O5

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (F�) ΤΗΣ

ΦΩΣΦΟΡΟΜΟΛΥΒ∆ΑΙΝΙΚΗΣ
ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ, ΣΕ % 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. Υδρόλυση

Εάν υπάρχει φόβος για την παρουσία µεταφωσφορικών, πυροφωσφορικών ή
πολυφωσφορικών στο διάλυµα, πραγµατοποιείται υδρόλυση κατά τον ακόλουθο τρόπο.

Το περιεχόµενο της φιάλης Erlenmeyer φέρεται σε ήπιο βρασµό και διατηρείται µέχρι η
υδρόλυση να είναι πλήρης (συνήθως µία ώρα). ∆ίνεται προσοχή στην αποφυγή
απωλειών από εκτινάξεις καθώς επίσης και στην υπερβολική εξάτµιση που θα µείωνε
τον αρχικό όγκο πάνω από το µισό, µε τη χρησιµοποίηση συστήµατος καθέτου
ψυκτήρα. Μετά το τέλος της υδρολύσεως, ο όγκος επαναφέρεται στον αρχικό µε
απεσταγµένο νερό.

6.3. Προζύγιση του ηθµού

Ξηραίνεται ο ηθµός (5.3) επί 15 λεπτά τουλάχιστον µέσα στο πυριατήριο σε
θερµοκρασία 250 (± 10) °C. Προζυγίζεται µετά από ψύξη µέσα σε ξηραντήρα.

6.4. Καταβύθιση

Το όξινο διάλυµα που περιέχεται στη φιάλη Erlenmeyer θερµαίνεται µέχρις ενάρξεως
βρασµού, και κατόπιν αρχίζει η καταβύθιση της φωσφοροµολυβδαινικής κινολίνης
προσθέτοντας, στάγδην και υπό συνεχή ανάδευση, 40 ml αντιδραστηρίου (4.2.1 ή
4.2.2)1. Τοποθετείται η Erlenmeyer σε ατµόλουτρο επί 15 λεπτά, αναδεύοντας από
καιρού σε καιρό. Μπορεί να διηθηθεί αµέσως ή µετά από ψύξη.

6.5. ∆ιήθηση και έκπλυση

∆ιηθείται το διάλυµα µεταγγίζοντας υπό κενό. Εκπλύνεται το ίζηµα στην Erlenmeyer
µε 30 ml νερού. Το διάλυµα µεταγγίζεται και διηθείται. Η εργασία αυτή
επαναλαµβάνεται πέντε φορές. Το υπόλοιπο του διηθήµατος µεταφέρεται ποσοτικά
στον ηθµό µε έκπλυση µε νερό. Πλένεται τέσσερις φορές µε 20 ml νερού,
προσθέτοντας το νερό της εκπλύσεως µόνο µετά από πλήρη πρακτικώς διήθηση. Το
ίζηµα στεγνώνεται καλά.

                                                
1 Για καταβύθιση από διαλύµατα φωσφορικών που περιέχουν άνω των 15 ml κιτρικού

διαλύµατος (ουδέτερου, Petermann ή Joulie) και που έχουν οξινιστεί µε 21 ml πυκνού
νιτρικού οξέος (βλέπε υποσηµείωση υπό 6.1), χρησιµοποιούνται 80 ml αντιδραστηρίου.
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6.6. Ξήρανση και ζύγιση

Σκουπίζεται το εξωτερικό του ηθµού µε διηθητικό χαρτί. Τοποθετείται ο ηθµός αυτός
σε πυριατήριο και διατηρείται µέχρις επιτεύξεως σταθερής µάζας σε θερµοκρασία
250 °C (5.5) (συνήθως 15 λεπτά). Αφήνεται να ψυχθεί µέσα στον ξηραντήρα σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος και ζυγίζεται γρήγορα.

6.7. Τυφλός προσδιορισµός

Για κάθε σειρά προσδιορισµών, εκτελείται και ένας τυφλός προσδιορισµός
χρησιµοποιώντας µόνο τα αντιδραστήρια και τους διαλύτες στις αναλογίες που
χρησιµοποιούνται και για την εκχύλιση (κιτρικό διάλυµα κ.λπ.) και λαµβάνεται υπόψη
κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος.

6.8. Έλεγχος

Εκτελείται ο προσδιορισµός σε κατάλληλη ποσότητα ενός διαλύµατος δισόξινου
φωσφορικού καλίου που να περιέχει 0,01 g P2O5.

7. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εάν χρησιµοποιούνται τα δείγµατα και οι αραιώσεις που υποδεικνύονται στον πίνακα 2,
εφαρµόζεται ο ακόλουθος τύπος:

% P στο λίπασµα = (A � a) × F�

ή

% P2O5 στο λίπασµα = (A � a) × F

όπου

A = µάζα, σε γραµµάρια, της φωσφοροµολυβδαινικής κινολίνης,

a = µάζα, σε γραµµάρια, της φωσφοροµολυβδαινικής κινολίνης, που ευρίσκεται στον
τυφλό προσδιορισµό,

F και F� = συντελεστές των δύο τελευταίων στηλών του πίνακα 2.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 110
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II   EL

Με δείγµατα για ανάλυση και αραιώσεις διαφορετικές από εκείνες του πίνακα 2,
εφαρµόζεται ο ακόλουθος τύπος:

% P στο λίπασµα = 
M

100xD'f)aA( ××−

ή

% P2O5 στο λίπασµα = 
M

100Df)aA( ×××−

όπου

f και f� = συντελεστές µετατροπής της φωσφοροµολυβδαινικής κινολίνης σε
P2O5 = 0,032074 (f) ή σε P = 0,013984 (f�),

D = συντελεστής αραίωσης,

M = µάζα, σε γραµµάρια, του αναλυοµένου δείγµατος.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 4
ΚΑΛΙΟ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 4.1
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε
υδατοδιαλυτό κάλιο.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε όλα τα καλιούχα λιπάσµατα που απαριθµούνται
στο παράρτηµα I.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Το κάλιο του δείγµατος για ανάλυση φέρεται για διάλυση στο νερό. Μετά από
αποµάκρυνση ή δέσµευση των ουσιών που µπορούν να παρενοχλήσουν τον ποσοτικό
προσδιορισµό, το κάλιο καθιζάνει σε ασθενώς αλκαλικό περιβάλλον, υπό µορφή
τετραφαινυλοβορικού καλίου.
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4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό.

4.1. Φορµαλδεΰδη

∆ιαυγές διάλυµα περιεκτικότητας 25 έως 35 % σε φορµαλδεΰδη.

4.2. Χλωριούχο κάλιο για ανάλυση

4.3. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου: 10 mol/l

Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο υδροξείδιο του νατρίου, απαλλαγµένο καλίου.

4.4. ∆ιάλυµα δείκτη

∆ιαλύονται 0,5 g φαινολοφθαλεΐνης σε αιθανόλη 90 % και συµπληρώνεται µέχρις
όγκου 100 ml.

4.5. ∆ιάλυµα EDTA

Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml, διαλύονται 4 g διενύδρου δινατρίου άλατος του
αιθυλενοδιαµινοτετραοξικού οξέος σε νερό. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή
και αναµειγνύεται.

Το αντιδραστήριο αυτό διατηρείται σε πλαστικό δοχείο.

4.6. ∆ιάλυµα STPB

∆ιαλύονται σε 480 ml νερού 32,5 g τετραφαινυλοβορικού νατρίου, προστίθενται 2 ml
διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.3) και 20 ml διαλύµατος χλωριούχου µαγνησίου
(100 g Mg Cl2 . 6H2O ανά λίτρο).

Αναδεύεται για 15 λεπτά και διηθείται µε ηθµό χωρίς τέφρα.

Το αντιδραστήριο αυτό διατηρείται σε πλαστικό δοχείο.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 112
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II   EL

4.7. Υγρό εκπλύσεως

Αραιώνονται 20 ml του διαλύµατος STPB (4.6) µέχρι 1 000 ml µε νερό.

4.8. Βρωµιούχο νερό

Κορεσµένο διάλυµα βρωµίου σε νερό.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Ογκοµετρικές φιάλες των 1 000 ml

5.2. Ποτήρι ζέσεως των 250 ml

5.3. Γυάλινοι ηθµοί µε διάµετρο πόρων 5 έως 20 µ

5.4. Πυριατήριο ρυθµισµένο στους 120 (± 10) °C

5.5. Ξηραντήρας

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

Στην περίπτωση των καλιούχων αλάτων, ο βαθµός λεπτότητας του δείγµατος πρέπει να
είναι τέτοιος ώστε να λαµβάνεται δείγµα αντιπροσωπευτικό για ανάλυση. Συνιστάται
για τα προϊόντα αυτά να εφαρµόζεται η µέθοδος 1, σηµείο 6, υπό α).

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα

Ζυγίζονται, µε προσέγγιση 0,001 g, 10 g του προπαρασκευασθέντος δείγµατος (5 g για
τα άλατα καλίου που περιέχουν περισσότερο από 50 % οξείδιο του καλίου). Η
ποσότητα αυτή φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml µε περίπου 400 ml νερού.

Φέρεται µέχρι βρασµού και αφήνεται να βράζει επί 30 λεπτά. Ψύχεται, µεταγγίζεται
ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml, συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή,
αναµειγνύεται και διηθείται σε ξηρό δοχείο. Τα πρώτα 50 ml του διηθήµατος
απορρίπτονται (βλέπε σηµείο 7.6, σηµείωση για τον τρόπο εργασίας).
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7.2. Παρασκευή της κατάλληλης ποσότητας για καταβύθιση

Λαµβάνεται µε σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος που να περιέχει 25 έως
50 mg καλίου (βλέπε πίνακα 3) και φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml.
Συµπληρώνεται ενδεχοµένως µε νερό µέχρι τα 50 ml.

Για να αποφευχθούν ενδεχόµενες παρενέργειες, προστίθενται 10 ml διαλύµατος EDTA
(4.5), µερικές σταγόνες διαλύµατος φαινολοφθαλεΐνης (4.4) και, στάγδην και υπό
ανάδευση, διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου (4.3) µέχρις ερυθρού χρώµατος, και τελικά
µερικές σταγόνες επιπλέον υδροξειδίου του νατρίου για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη
περίσσειας (συνήθως 1 ml υδροξειδίου του νατρίου αρκεί για την εξουδετέρωση και
την ύπαρξη περίσσειας).

Για την εκδίωξη του µεγαλύτερου µέρους της αµµωνίας [βλέπε σηµείο 7.6, υπό β),
σηµείωση για τον τρόπο εργασίας], φέρεται σε ήπιο βρασµό επί 15 λεπτά.

Προστίθεται, αν χρειάζεται, νερό µέχρις όγκου 60 ml.

Φέρεται το διάλυµα σε βρασµό, αποµακρύνεται το ποτήρι ζέσεως από τη φωτιά και
προστίθενται 10 ml φορµαλδεΰδης (4.1). Προστίθενται µερικές σταγόνες
φαινολοφθαλεΐνης και, αν χρειάζεται, µερικές ακόµη σταγόνες υδροξειδίου του νατρίου
µέχρι σαφώς ερυθρού χρώµατος. Φέρεται το ποτήρι σκεπασµένο µε γυαλί ωρολογίου
σε ατµόλουτρο επί 15 λεπτά.

7.3. Προζύγιση του ηθµού

Ο ηθµός ξηραίνεται µέχρι σταθερής µάζας (βλέπε σηµείο 5 «Εργαστηριακά σκεύη και
όργανα») (για 15 λεπτά περίπου) µέσα στο πυριατήριο (5.4) στους 120 °C.

Ο ηθµός αφήνεται να ψυχθεί µέσα σε ξηραντήρα και ζυγίζεται.

7.4. Καταβύθιση

Αποµακρύνεται το ποτήρι από το ατµόλουτρο και υπό συνεχή ανάδευση προστίθενται
στάγδην 10 ml διαλύµατος STPB (4.6). Η προσθήκη αυτή πραγµατοποιείται σε 2 λεπτά
περίπου. Αναµένουµε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν διηθήσουµε.

7.5. ∆ιήθηση και έκπλυση

∆ιηθείται υπό κενό επί του γυάλινου ηθµού, εκπλύνεται το ποτήρι µε το υγρό
εκπλύσεως (4.7), εκπλύνεται το ίζηµα τρεις φορές µε το υγρό εκπλύσεως (περίπου
60 ml συνολικά) και δύο φορές µε 5 έως 10 ml νερού.

Το ίζηµα στεγνώνεται καλά.
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7.6. Ξήρανση και ζύγιση

Σκουπίζεται το εξωτερικό του ηθµού µε διηθητικό χαρτί. Τοποθετείται ο ηθµός µε το
περιεχόµενό του στο πυριατήριο επί µιάµιση ώρα σε θερµοκρασία 120 °C. Ο ηθµός
αφήνεται να ψυχθεί µέσα σε ξηραντήρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και ζυγίζεται
γρήγορα.

Σηµείωση για τον τρόπο εργασίας

α) Αν το διήθηµα είναι σκοτεινού χρώµατος, λαµβάνεται µε σιφώνιο κατάλληλη
ποσότητα περιέχουσα το ανώτερο 100 mg K2O και εισάγεται σε ογκοµετρική
φιάλη των 100 ml, προστίθεται βρωµιούχο νερό και φέρεται σε βρασµό για να
εκδιωχθεί η περίσσεια βρωµίου. Μετά από ψύξη, συµπληρώνεται µέχρι τη
χαραγή, διηθείται και το κάλιο προσδιορίζεται σε κατάλληλη ποσότητα του
διηθήµατος.

β) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αµµωνιακό άζωτο ή υπάρχει σε χαµηλή
ποσότητα, µπορεί να αποφευχθεί το βράσιµο των 15 λεπτών.

7.7. Κατάλληλες ποσότητες για δειγµατοληψία και συντελεστές µετατροπής

Πίνακας 3
Για τη µέθοδο 4

% K2O
στο

λίπασµα

% K
στο λίπασµα

∆είγµα
για

ανάλυση
(g)

∆είγµα του
εκχυλί-
σµατος για
αραίωση

(ml)

Αραίωση
(σε ml)

Κατάλληλη
ποσότητα
δείγµατος για
καταβύθιση

(ml)

Συντελεστής
µετατροπής (F),

TPBKg
OK% 2

Συντελεστής
µετατροπής (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{ είτε �
ή 50 250

10
50

131,400
131,400

109,060
109,060

άνω του
50

άνω του
41,5 5{ είτε �

ή 50
-
250

10
50

262,800
262,800

218,120
218,120

7.8. Τυφλός προσδιορισµός

Για κάθε σειρά προσδιορισµών, πραγµατοποιείται τυφλός προσδιορισµός
χρησιµοποιώντας µόνο τα αντιδραστήρια στις αναλογίες που χρησιµοποιούνται στην
ανάλυση και λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος.
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7.9. ∆οκιµή ελέγχου

Πραγµατοποιείται προς έλεγχο της αναλυτικής τεχνικής, προσδιορισµός σε κατάλληλη
ποσότητα υδατικού διαλύµατος χλωριούχου καλίου, που να περιέχει το πολύ 40 mg
K2O.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εάν χρησιµοποιούνται τα δείγµατα ανάλυσης και οι αραιώσεις που υποδεικνύονται
στον πίνακα 3, εφαρµόζεται ο ακόλουθος τύπος:

% K2O στο λίπασµα = (A � a) × F

ή

% K στο λίπασµα = (A � a) × F�

όπου

A = µάζα, σε γραµµάρια, του ιζήµατος από το δείγµα,

a = µάζα, σε γραµµάρια, του ιζήµατος από το τυφλό,

F και F� = συντελεστές (βλέπε πίνακα 3).

Με δείγµατα και αραιώσεις διαφορετικές από εκείνες του πίνακα 3, εφαρµόζεται ο
ακόλουθος τύπος:

K2O στο λίπασµα =
M

100Df)aA( ×××−

ή

K στο λίπασµα =
M

100D'f)aA( ×××−

όπου

f = συντελεστής µετατροπής του KTPB σε K2O = 0,1314,

f� = συντελεστής µετατροπής του KTPB σε K = 0,109,

D = συντελεστής αραίωσης,

M = µάζα, σε γραµµάρια, του δείγµατος για ανάλυση.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 5

Άνευ αντικειµένου

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 6
ΧΛΩΡΙΟ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 6.1
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού των χλωριδίων, απουσία
οργανικών υλών.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε όλα τα λιπάσµατα που είναι απαλλαγµένα
οργανικών υλών.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Τα χλωρίδια, έπειτα από διάλυση σε νερό, καθιζάνουν σε όξινο περιβάλλον µε τη
βοήθεια περίσσειας πρότυπου διαλύµατος νιτρικού αργύρου. Η περίσσεια
ογκοµετρείται µε διάλυµα θειοκυανικού αµµωνίου παρουσία σιδηρικού θειικού
αµµωνίου (µέθοδος Volhard).

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο από χλωρίδια.

4.1. Νιτροβενζόλιο ή διαιθυλικός αιθέρας

4.2. Nιτρικό οξύ: 10 mol/l
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4.3. ∆ιάλυµα δείκτη

∆ιαλύονται 40 g σιδηρικού θειικού αµµωνίου Fe2(SO4)3 . (NH4)2SO4 . 24H2O σε νερό
και συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου.

4.4. Πρότυπο διάλυµα νιτρικού αργύρου: 0,1 mol/l

Παρασκευή

Καθώς το άλας αυτό είναι υγροσκοπικό και δεν µπορεί να ξηρανθεί χωρίς κίνδυνο
αποσύνθεσης, συνιστάται να ζυγίζεται ποσότητα 9 g περίπου, να διαλύεται στο νερό
και να συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου. Ρυθµίζεται ο τίτλος σε 0,1 mol/l µε
ογκοµέτρηση AgNO3 0,1 mol/l.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας 35-40 στροφών ανά λεπτό)

5.2. Προχοΐδες

5.3. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml

5.4. Κωνική φιάλη (Erlenmeyer) των 250 ml

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα και παρασκευή του διαλύµατος

Ζυγίζονται 5 g του δείγµατος, µε ακρίβεια 0,001 g, φέρονται σε ογκοµετρική φιάλη των
500 ml και προστίθενται 450 ml νερού. Αναµειγνύονται επί µισή ώρα µε τον
αναδευτήρα (5.1)· ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι 500 ml µε απεσταγµένο νερό· το
σύνολο αναµειγνύεται και διηθείται σε ποτήρι ζέσεως.
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7.2. Προσδιορισµός

Λαµβάνεται κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος που περιέχει το πολύ 0,150 g
χλωριδίων. Παραδείγµατος χάριν 25 ml (0,25 g), 50 ml (0,5 g) ή 100 ml (1 g). Εάν
ληφθεί δείγµα µικρότερο από 50 ml, είναι ανάγκη να συµπληρωθεί µέχρις όγκου 50 ml
µε απεσταγµένο νερό.

Προστίθενται 5 ml νιτρικού οξέος 10 mol/l (4.2), 20 ml διαλύµατος δείκτη (4.3) και δύο
σταγόνες πρότυπου διαλύµατος θειοκυανικού αµµωνίου (δείγµα του τελευταίου αυτού
αντιδραστηρίου λαµβάνεται µε τη βοήθεια προχοΐδας ρυθµιζόµενης στο µηδέν για το
σκοπό αυτό).

Με τη βοήθεια προχοΐδας προστίθεται στη συνέχεια πρότυπο διάλυµα νιτρικού
αργύρου (4.4) µέχρις επίτευξης περίσσειας 2 έως 5 ml. Προστίθενται 5 ml
νιτροβενζολίου ή 5 ml διαιθυλικού αιθέρα (4.1) και αναδεύεται προσεκτικά για να
συσσωµατωθεί το ίζηµα. Ογκοµετρείται η περίσσεια νιτρικού αργύρου µε θειοκυανικό
αµµώνιο 0,1 mol/l (4.5) µέχρις εµφανίσεως ερυθρού-καφέ χρώµατος, το οποίο
παραµένει µετά από ήπια ανάδευση της φιάλης.

Σηµείωση

Το νιτροβενζόλιο ή ο διαιθυλικός αιθέρας (αλλά κυρίως το νιτροβενζόλιο)
παρεµποδίζει την αντίδραση του αργυροχλωριδίου µε θειοκυανικά ιόντα. Εποµένως
πραγµατοποιείται σαφής αλλαγή χρώµατος.

7.3. Τυφλός προσδιορισµός

Πραγµατοποιείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες, το
οποίο λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος.

7.4. ∆οκιµή ελέγχου

Πριν από τον προσδιορισµό, ελέγχεται η ακρίβεια της µεθόδου χρησιµοποιώντας
κατάλληλη ποσότητα προσφάτως παρασκευασθέντος διαλύµατος χλωριούχου καλίου,
κατά τρόπο ώστε να περιέχεται γνωστή ποσότητα της τάξεως των 100 mg χλωριδίων.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης εκφράζεται ως επί τοις εκατό περιεκτικότητα του
δείγµατος σε χλώριο, όπως έχει ληφθεί για ανάλυση.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 119
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II   EL

Η περιεκτικότητα σε χλώριο (Cl), σε ποσοστό επί τοις εκατό, υπολογίζεται από τον
τύπο:

% χλωρίου = 0,003546 ×
M

100)VV()VV( caaczz ×−−−

όπου

Vz = αριθµός των χιλιοστόλιτρων νιτρικού αργύρου 0,1 mol/l,

Vcz = αριθµός των χιλιοστόλιτρων νιτρικού αργύρου 0,1 mol/l, που καταναλίσκονται
στον τυφλό προσδιορισµό,

Va = αριθµός των χιλιοστόλιτρων θειοκυανικού αµµωνίου 0,1 mol/l,

Vca = αριθµός των χιλιοστόλιτρων θειοκυανικού αµµωνίου 0,1 mol/l, που
καταναλίσκονται στον τυφλό προσδιορισµό,

M = µάζα, σε γραµµάρια, του αναλυόµενου δείγµατος (7.2).

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 7
ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 7.1
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

(ξηρά διαδικασία)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται ξηρά διαδικασία για τον προσδιορισµό της λεπτότητας
αλέσµατος.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλα τα λιπάσµατα τύπου ΕΚ για τα οποία προβλέπονται απαιτήσεις όσον αφορά τη
λεπτότητα αλέσµατος χρησιµοποιώντας κόσκινα µε διάµετρο οπών 0,63 και 0,160 mm.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Με τη βοήθεια µηχανικού δονούµενου κόσκινου, προσδιορίζονται οι ποσότητες
προϊόντος µε µέγεθος κόκκων µεγαλύτερο από 0,63 mm και οι ποσότητες προϊόντος µε
µέγεθος κόκκων µεταξύ 0,16 και 0,63 mm, και υπολογίζεται το επί τοις εκατό ποσοστό
της λεπτότητας αλέσµατος.
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4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

4.1. Μηχανικός αναδευτήρας εφοδιασµένος µε κόσκινο

4.2. Κόσκινα µε οπές 0,16 και 0,63 mm αντίστοιχα, πρότυπου µεγέθους (διάµετρος 20 cm
και ύψος 5 cm)

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζυγίζονται 50 g ουσίας µε προσέγγιση 0,05 g. Συναρµολογούνται τα δύο κόσκινα και
το δοχείο συλλογής στον αναδευτήρα (4.1), τοποθετώντας στο επάνω µέρος το κόσκινο
µε τις µεγαλύτερες οπές. Τοποθετείται το δείγµα για ανάλυση στην κορυφή.
Κοσκινίζεται επί 10 λεπτά και αποµακρύνεται το µέρος που συλλέχθηκε στη βάση. Η
συσκευή τίθεται πάλι σε λειτουργία και µετά από 1 λεπτό ελέγχεται ότι η ποσότητα που
συλλέχθηκε στη βάση κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν είναι ανώτερη από 250 mg.
Η εργασία επαναλαµβάνεται (επί 1 λεπτό κάθε φορά) µέχρις ότου συλλεχθεί ποσότητα
µικρότερη από 250 mg. Ζυγίζεται το υπολειµµατικό υλικό και στα δύο κόσκινα
χωριστά.

6. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

% λεπτότητας του δείγµατος στο κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,63 mm = (50 � M1) × 2

% λεπτότητας του δείγµατος στο κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,16 mm = [50 � (M1 +
M2)] × 2

όπου

M1 = µάζα, σε γραµµάρια, του υπολείµµατος στο κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,63 mm,

M2 = µάζα, σε γραµµάρια, του υπολείµµατος στο κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,16 mm.

Αφού έχει ήδη αποµακρυνθεί το υπόλειµµα από το κόσκινο µε διάµετρο οπών
0,63 mm.

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών αυτών στρογγυλεύονται στην αµέσως επόµενη
µονάδα.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 7.2
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα µέθοδος αφορά τον προσδιορισµό της λεπτότητας αλέσµατος των µαλακών
φυσικών φωσφορικών.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στα φυσικά µαλακά φωσφορικά.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Στην περίπτωση των δειγµάτων λεπτής κοκκοµετρικής τάξης µπορεί να συµβεί
συσσωµάτωση, πράγµα που δυσχεραίνει την ξηρά διαδικασία κοσκινίσµατος. Για το
λόγο αυτό χρησιµοποιείται συνήθως το υγρό κοσκίνισµα.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

∆ιάλυµα εξαµεταφωσφορικού του νατρίου: 1 %.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Κόσκινα µε οπές 0,063 και 0,125 mm αντίστοιχα πρότυπου µεγέθους (διάµετρος 20 cm
και ύψος 5 cm)· δοχεία συλλογής

5.2. Γυάλινο χωνί µε διάµετρο 20 cm στερεωµένο σε βάση

5.3. Ποτήρια ζέσεως των 250 ml

5.4. Πυριατήριο
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6. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

6.1. ∆ειγµατοληψία

Ζυγίζονται 50 g ουσίας µε προσέγγιση 0,05 g. Εκπλύνονται και οι δύο παρειές του
κόσκινου µε νερό και το κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,125 mm τοποθετείται επάνω στο
κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,063 mm.

6.2. Τρόπος εργασίας

Τοποθετείται το δείγµα για ανάλυση στο επάνω κόσκινο. Κοσκινίζεται κάτω από λίγο
ρέον κρύο νερό (µπορεί να χρησιµοποιηθεί νερό του δικτύου διανοµής) µέχρις ότου το
νερό να είναι σχεδόν διαυγές όταν διέρχεται από το κόσκινο. Λαµβάνεται φροντίδα να
εξασφαλιστεί ότι η ροή του νερού να είναι τέτοια ώστε το κάτω κόσκινο να µη γεµίζει
ποτέ µε νερό.

Όταν το υπόλειµµα του επάνω κόσκινου φαίνεται να παραµένει περίπου σταθερό,
αποσύρεται το κόσκινο και τοποθετείται εν τω µεταξύ σε ένα δοχείο συλλογής.

Συνεχίζεται το υγρό κοσκίνισµα µε το κάτω κόσκινο για µερικά λεπτά, µέχρις ότου το
νερό που διέρχεται να είναι σχεδόν διαυγές.

Ανατοποθετείται το κόσκινο 0,125 mm πάνω στο κόσκινο 0,063 mm. Το τυχόν στερεό
υπόλειµµα του δοχείου συλλογής µεταγγίζεται στο επάνω κόσκινο και συνεχίζεται το
κοσκίνισµα κάτω από λίγο ρέον νερό µέχρις ότου το νερό αυτό καταστεί και πάλι
σχεδόν διαυγές.

Καθένα από τα ενδεχόµενα στερεά υπολείµµατα µεταφέρεται ποσοτικά σε ένα
διαφορετικό ποτήρι ζέσεως µε τη βοήθεια του χωνιού. ∆ηµιουργείται εναιώρηµα µε το
κάθε υπόλειµµα γεµίζοντας τα ποτήρια ζέσεως µε νερό. Αφήνεται σε ηρεµία επί 1
λεπτό περίπου, αποχέεται όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.

Τα ποτήρια ζέσεως τοποθετούνται στο πυριατήριο σε θερµοκρασία 150 °C για δύο
ώρες.

Αφήνονται να ψυχθούν, αποσπώνται τα στερεά υπολείµµατα µε πινέλο και ζυγίζονται.

7. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών αυτών στρογγυλεύονται στην αµέσως επόµενη
µονάδα.

% λεπτότητας του στερεού υπολείµµατος στο κόσκινο µε διάµετρο οπών
0,125 mm = (50 � M1) × 2
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% λεπτότητας του στερεού υπολείµµατος στο κόσκινο µε διάµετρο οπών
0,063 mm = [50 � (M1 + M2)] × 2

όπου

M1 = µάζα, σε γραµµάρια, του υπολείµµατος στο κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,125 mm,

M2 = µάζα, σε γραµµάρια, του υπολείµµατος στο κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,063 mm.

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εάν µετά το κοσκίνισµα παρατηρείται η παρουσία συσσωµατωµάτων, η ανάλυση
πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου κατά τον ακόλουθο τρόπο.

Εισάγονται σιγά 50 g του δείγµατος σε φιάλη του 1 λίτρου, η οποία περιέχει 500 ml
διαλύµατος εξαµεταφωσφορικού του νατρίου αναδεύοντας συνεχώς. Η φιάλη
πωµατίζεται και αναδεύεται ισχυρά µε το χέρι για να διασπαστούν τα συσσωµατώµατα.
Μεταγγίζεται το σύνολο του αιωρήµατος στο επάνω κόσκινο και η φιάλη εκπλύνεται
εξαντλητικά. Συνεχίζεται η ανάλυση όπως περιγράφεται υπό 6.2.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 8
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.1
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ,

 ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΘΕΙΟΥ
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος για την εκχύλιση του ολικού ασβεστίου, του
ολικού µαγνησίου, του ολικού νατρίου καθώς και για την εκχύλιση του ολικού θείου
που απαντά µε τη µορφή θειικών ιόντων, µε τρόπο ώστε να γίνεται, κατά το δυνατόν,
µία µόνον εκχύλιση προκειµένου να προσδιοριστεί το καθένα από τα θρεπτικά αυτά
συστατικά.
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2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ, για τα οποία ο παρών κανονισµός
προβλέπει ότι πρέπει να δηλώνεται το ολικό ασβέστιο, το ολικό µαγνήσιο, το ολικό
νάτριο και το ολικό θείο σε µορφή θειικών ιόντων.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

∆ιαλυτοποίηση µε βρασµό σε αραιό υδροχλωρικό οξύ.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Αραιό υδροχλωρικό οξύ

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) µε έναν όγκο νερού.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρική θερµαντική εστία µε ρυθµιζόµενη θερµοκρασία.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

Το ασβέστιο, το µαγνήσιο, το νάτριο και το θείο υπό µορφή θειικών ιόντων
εκχυλίζονται από δείγµα ελέγχου 5 g, που ζυγίζεται µε ακρίβεια 1 mg.

Όταν ωστόσο το λίπασµα περιέχει περισσότερο από 15 % θείου (S), δηλαδή 37,5 %
SO3 και περισσότερο από 18,8 % ασβεστίου (Ca), δηλαδή 26,3 % CaO, η εκχύλιση του
ασβεστίου και του θείου επιτελείται σε δείγµα ελέγχου 1 g, που ζυγίζεται µε ακρίβεια
1 mg. Το δείγµα ελέγχου φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml.
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7.2. Παρασκευή του διαλύµατος

Προστίθενται περίπου 400 ml νερού και 50 ml αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.1), κατά
µικρές δόσεις και µε προσοχή, εάν το προϊόν εµπεριέχει σηµαντική ποσότητα
ανθρακικών ιόντων. Το µείγµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται για 30
λεπτά. Αφήνεται να ψυχθεί ενώ ανακινείται κατά διαστήµατα. Μεταγγίζεται ποσοτικά
σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το διάλυµα
αναµειγνύεται. ∆ιηθείται µε ξηρό ηθµό σε ξηρό υποδοχέα. Οι πρώτες ποσότητες
διηθήµατος απορρίπτονται. Το εκχύλισµα πρέπει να είναι απόλυτα διαυγές. Εάν το
διήθηµα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αµέσως, ο υποδοχέας πωµατίζεται.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.2

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΘΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος για την εκχύλιση του ολικού θείου, όταν το
στοιχείο αυτό περιέχεται στο λίπασµα µε στοιχειακή µορφή ή/και µε διάφορες µορφές
χηµικών ενώσεων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ, για τα οποία, όπως προβλέπει ο
παρών κανονισµός, πρέπει να δηλώνεται το ολικό θείο, όταν το στοιχείο αυτό απαντά
µε διάφορες µορφές (στοιχειακό, θειοθειικά ιόντα, θειώδη ιόντα, θειικά ιόντα).

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετατροπή, σε αλκαλικό περιβάλλον, του στοιχειακού θείου σε πολυθειούχα και
θειοθειικά ιόντα, ακολουθούµενη από οξείδωση των ιόντων αυτών καθώς και των
θειωδών ιόντων, που ενδεχοµένως περιέχονται στο δείγµα, µε υπεροξείδιο του
υδρογόνου. Με τον τρόπο αυτό οι διάφορες µορφές θείου µετατρέπονται σε θειικά
ιόντα, που προσδιορίζονται ποσοτικά µε καταβύθιση θειικού βαρίου (µέθοδος 8.9).

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Αραιό υδροχλωρικό οξύ

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d = 1,18) µε έναν όγκο νερού.
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4.2. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, NaOH, συγκεντρώσεως τουλάχιστον 30 %
(d = 1,33)

4.3. ∆ιάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου, συγκεντρώσεως 30 % κατά βάρος

4.4. Υδατικό διάλυµα χλωριούχου βαρίου BaCl2, 2H2O, συγκεντρώσεως 122 g/l

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρική θερµαντική εστία µε ρυθµιζόµενη θερµοκρασία.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

Ζυγίζεται, µε ακρίβεια 1 mg, ποσότητα λιπάσµατος ώστε να περιέχει από 80 έως
350 mg θείου (S), ή 200 έως 875 mg SO3.

Κατά κανόνα (όπου S < 15 %), ζυγίζονται 2,5 g. Το δείγµα ελέγχου φέρεται σε ποτήρι
ζέσεως των 400 ml.

7.2. Οξείδωση

Προστίθενται 20 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.2) και 20 ml νερού. Το
σύνολο καλύπτεται µε γυαλί ωρολογίου. Θερµαίνεται µέχρι βρασµού για 5 λεπτά στη
θερµαντική εστία (5.1). Αποσύρεται από την εστία. Το θείο που έχει προσκολληθεί στα
τοιχώµατα του ποτηριού ζέσεως περισυλλέγεται µε πίδακα βραστού νερού και το
διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται για 20 λεπτά. Αφήνεται να
ψυχθεί.

Προστίθεται υπεροξείδιο του υδρογόνου (4.3) σε ποσότητες των 2 ml κάθε φορά, µέχρι
να µην παρατηρείται πια αντίδραση. Απαιτούνται συνήθως 6 έως 8 ml υπεροξειδίου του
υδρογόνου. Η οξείδωση αφήνεται να συνεχιστεί για µία ώρα και στη συνέχεια το
διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού για µισή ώρα. Αφήνεται να ψυχθεί.
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7.3. Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση

Προστίθενται περίπου 50 ml νερού σε 50 ml διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος (4.1).

- Για δείγµατα περιεκτικότητας σε θείο (S) κάτω των 5 %:
το διάλυµα διηθείται σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml. Το στερεό υπόλειµµα
ξεπλένεται πολλές φορές µε κρύο νερό. Μετά την περάτωση της έκπλυσης
ελέγχονται οι τελευταίες σταγόνες του διηθήµατος µε διάλυµα χλωριούχου
βαρίου (4.4) για την ύπαρξη θειικών ιόντων. Το διάλυµα, πρέπει να παραµένει
τελείως διαυγές. Ο προσδιορισµός των θειικών ιόντων πραγµατοποιείται σε
ολόκληρη την ποσότητα του διηθήµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο 8.9.

- Για δείγµατα περιεκτικότητας σε θείο (S) άνω των 5 %:
το δείγµα φέρεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml, πληρούται µέχρι
τη χαραγή µε νερό και αναµειγνύεται. ∆ιηθείται µε ξηρό ηθµό σε δοχείο χωρίς
υγρασία. Το διήθηµα πρέπει να είναι τελείως διαυγές. Αν το διάλυµα δεν
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αµέσως, ο υποδοχέας πωµατίζεται. Ο
προσδιορισµός των θειικών ιόντων πραγµατοποιείται σε κατάλληλη ποσότητα
του διηθήµατος διά καταβυθίσεως αυτών υπό τη µορφή θειικού βαρίου σύµφωνα
µε τη µέθοδο 8.9.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.3
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ,

ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ, ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ
(σε µορφή θειικών ιόντων)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος για την εκχύλιση του υδατοδιαλυτού νατρίου,
ασβεστίου, µαγνησίου και θείου σε µορφή θειικών ιόντων, ώστε να γίνεται µία µόνον
εκχύλιση προκειµένου να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε καθένα
από τα θρεπτικά αυτά συστατικά.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στα λιπάσµατα για τα οποία
προβλέπεται στο παράρτηµα I ότι πρέπει να δηλώνεται το υδατοδιαλυτό ασβέστιο,
µαγνήσιο, νάτριο και θείο υπό µορφή θειικών ιόντων.
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3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Τα θρεπτικά συστατικά διαλυτοποιούνται µε ζέον νερό.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό ανάλογης ποιότητας.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρική θερµαντική εστία µε ρυθµιζόµενη θερµοκρασία.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

α) Για τα λιπάσµατα που δεν περιέχουν θείο ή λιπάσµατα που περιέχουν ταυτόχρονα
το πολύ 3 % θείου (S), ήτοι 7,5% SO3, και το πολύ 4 % ασβεστίου (Ca), ήτοι
5,6 % CaO, ζυγίζονται 5 g λιπάσµατος µε ακρίβεια 1 mg.

β) Για τα λιπάσµατα που περιέχουν περισσότερο από 3 % θείου (S) και περισσότερο
από 4 % ασβεστίου (Ca), ζυγίζεται 1 g λιπάσµατος µε ακρίβεια 1 mg.

Το δείγµα ελέγχου φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml.

7.2. Παρασκευή του διαλύµατος

Προστίθενται περίπου 400 ml νερού. Το µείγµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού, ο οποίος
διατηρείται για µισή ώρα. Αφήνεται να ψυχθεί ενώ αναδεύεται κατά διαστήµατα και
µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µε
νερό και το διάλυµα αναµειγνύεται.
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Το διάλυµα διηθείται µε ξηρό ηθµό σε ξηρό υποδοχέα. Οι πρώτες ποσότητες
διηθήµατος απορρίπτονται. Το διήθηµα πρέπει να είναι απόλυτα διαυγές.

Αν το διάλυµα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αµέσως, ο υποδοχέας πωµατίζεται.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.4
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΕΙΟ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος για την εκχύλιση του υδατοδιαλυτού θείου,
όταν το στοιχείο αυτό απαντά στο λίπασµα µε διάφορες µορφές.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα, για τα οποία, όπως προβλέπει το
παράρτηµα I, πρέπει να δηλώνεται το υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του θείου.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Το θείο διαλυτοποιείται µε κρύο νερό και έπειτα µετατρέπεται σε θειικά ιόντα µε
οξείδωση µε υπεροξείδιο του υδρογόνου σε αλκαλικό περιβάλλον.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Αραιό υδροχλωρικό οξύ

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) µε έναν όγκο νερού.

4.2. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου περιεκτικότητας κατ� ελάχιστον 30 % σε NaOH
(d20 = 1,33 g/ml)

4.3. ∆ιάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου, συγκεντρώσεως 30 % κατά βάρος
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5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Ογκοµετρική φιάλη Stohmann των 500 ml

5.2. Περιστρεφόµενος αναδευτήρας ρυθµισµένος στις 30 έως 40 στροφές το λεπτό

5.3. Ηλεκτρική θερµαντική εστία µε ρυθµιζόµενη θερµοκρασία

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

α) Για τα λιπάσµατα που περιέχουν ταυτόχρονα το πολύ 3 % θείου (S), ήτοι 7,5 %
SO3, και το πολύ 4 % ασβεστίου (Ca), ήτοι 5,6 % CaO, ζυγίζονται 5 g
λιπάσµατος µε ακρίβεια 1 mg.

β) Για τα λιπάσµατα που περιέχουν περισσότερο από 3 % θείου (S) και περισσότερο
από 4 % ασβεστίου (Ca), ζυγίζεται 1 g λιπάσµατος µε ακρίβεια 1 mg.

Το δείγµα ελέγχου φέρεται σε φιάλη των 500 ml (5.1).

7.2. Παρασκευή του διαλύµατος

Προστίθενται περίπου 400 ml νερού. Η φιάλη πωµατίζεται. Ανακινείται (5.2) για 30
λεπτά. Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το διάλυµα αναµειγνύεται. ∆ιηθείται µε
ξηρό ηθµό σε ξηρό υποδοχέα. Αν το διάλυµα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αµέσως,
ο υποδοχέας πωµατίζεται.

7.3. Οξείδωση της κατάλληλης ποσότητας του διαλύµατος για ανάλυση

Λαµβάνεται κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος της εκχύλισης όχι µεγαλύτερη από
50 ml και τόση ώστε κατά το δυνατόν να περιέχει από 20 έως 100 mg θείου (S).
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Ο όγκος συµπληρώνεται, αν είναι απαραίτητο, µέχρι τα 50 ml µε νερό. Προστίθενται
3 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.2) και 2 ml διαλύµατος υπεροξειδίου του
υδρογόνου (4.3). Καλύπτεται µε γυαλί ωρολογίου και το σύνολο θερµαίνεται στη
θερµαντική εστία (5.3) µέχρι ήπιου βρασµού, που διατηρείται µία ώρα. Για όσο χρόνο
συνεχίζεται η αντίδραση, προστίθεται διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου σε
ποσότητες του 1 ml (5 ml κατ� ανώτατο όριο).

Το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί και το γυαλί ωρολογίου αποσύρεται και εκπλύνεται
µέσα στο ποτήρι. Το διάλυµα οξινίζεται µε 20 ml περίπου αραιού υδροχλωρικού οξέος
(4.1). Ο όγκος του συµπληρώνεται µε νερό µέχρι τα 300 ml περίπου.

Τα θειικά ιόντα προσδιορίζονται ποσοτικά στο σύνολο του διαλύµατος που προκύπτει
από την οξείδωση σύµφωνα µε τη µέθοδο 8.9.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.5

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΘΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την ανάλυση χρησιµοποιείται διθειάνθρακας (CS2). Αυτό απαιτεί ειδικά µέτρα
ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά:

− τη διαφύλαξη του CS2,

− τον εξοπλισµό για προστασία προσωπικού,

− την υγιεινή του χώρου εργασίας,

− την προστασία από πυρκαγιές και εκρήξεις,

− την αποβολή των αντιδραστηρίων.

Η εφαρµογή της παρούσας µεθόδου απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό καθώς επίσης και
αντίστοιχα κατάλληλο εξοπλισµένο εργαστήριο.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 132
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II   EL

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος για την εκχύλιση και τον ποσοτικό
προσδιορισµό του στοιχειακού θείου που περιέχεται στα λιπάσµατα.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ, για τα οποία, όπως προβλέπει το
παράρτηµα I, πρέπει να δηλώνεται το ολικό θείο σε στοιχειακή µορφή.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά την αποµάκρυνση των ευδιάλυτων ενώσεων, εκχύλιση του στοιχειακού θείου µε
διθειάνθρακα. Στη συνέχεια, σταθµική ανάλυση του εκχυλιζόµενου θείου.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

∆ιθειάνθρακας.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Σφαιρική φιάλη εκχύλισης των 100 ml µε σµυρισµένο στόµιο

5.2. Συσκευή Soxhlet µε τις αντίστοιχες διηθητικές φύσιγγες

5.3. Περιστρεφόµενος εξατµιστήρας µε διάταξη κενού

5.4. Ηλεκτρικός κλίβανος µε εξαερισµό, ρυθµισµένος στους 90( ± 2) °C

5.5. Τριβλία Petri από πορσελάνη, διαµέτρου 5 έως 7 cm, µε τοιχώµατα όχι υψηλότερα από
5 cm

5.6. Ηλεκτρική θερµαντική εστία µε ρυθµιζόµενη θερµοκρασία

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

Στη φύσιγγα της συσκευής Soxhlet (5.2) φέρονται 5 έως 10 g δείγµατος, που έχουν
ζυγιστεί µε ακρίβεια 1 mg.

7.2. Εκχύλιση του θείου

Το περιεχόµενο της φύσιγγας εκπλύνεται εξαντλητικά µε θερµό νερό, ώστε να
αποµακρυνθούν όλες οι ευδιάλυτες ενώσεις. Το σύνολο ξηραίνεται στον κλίβανο στους
90 °C (5.4) επί µία ώρα τουλάχιστον. Η φύσιγγα εισάγεται στη συσκευή Soxhlet (5.2).

Προζυγίζεται (P0) η σφαιρική φιάλη της συσκευής (5.1) και φέρονται σ� αυτή 50 ml
διθειάνθρακα (4.1) αφού προηγουµένως προστεθούν µερικά γυάλινα σφαιρίδια.

Μετά τη σύνδεση µε τη συσκευή, το στοιχειακό θείο εκχυλίζεται για 6 ώρες. Η
θέρµανση διακόπτεται και, αφού το σύνολο ψυχθεί, αποσυνδέεται η σφαιρική φιάλη
από τη συσκευή. Η φιάλη προσαρµόζεται στον περιστρεφόµενο εξατµιστήρα (5.3). Η
εξάτµιση σταµατά όταν το περιεχόµενο της σφαιρικής φιάλης στερεοποιηθεί σε
σπογγώδη µάζα.

Η φιάλη ξηραίνεται στον κλίβανο στους 90 °C (5.4) µέχρι σταθερού βάρους (P1).
Συνήθως αρκεί µία ώρα.

7.3. Προσδιορισµός της καθαρότητας του στοιχειακού θείου

Είναι δυνατόν, ταυτόχρονα µε το στοιχειακό θείο, να εκχυλιστούν µε το διθειάνθρακα
και ορισµένες άλλες ουσίες. Για να προσδιοριστεί η καθαρότητα του στοιχειακού θείου
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

µετά από όσο το δυνατόν µεγαλύτερη οµογενοποίηση του περιεχοµένου της σφαιρικής
φιάλης, λαµβάνονται από αυτό 2 έως 3 g ουσίας, που ζυγίζονται µε ακρίβεια 1 mg (n).
Φέρονται σε τριβλίο Petri (5.5). Το σύνολο ζυγίζεται (P2). Τοποθετείται πάνω στη
θερµαντική εστία (5.6), που έχει ρυθµιστεί µε τρόπο ώστε η θερµοκρασία να µην
υπερβαίνει τους 220 °C για να µη γίνει καύση του θείου. Η εξάχνωση συνεχίζεται για 3
έως 4 ώρες µέχρι σταθερής µάζας (P3).

Σηµείωση

Για ορισµένα λιπάσµατα µπορεί να µην ενδιαφέρει ο βαθµός καθαρότητας του θείου.
Στην περίπτωση αυτή η εργασία τερµατίζεται στο τέλος του σηµείου 7.2.
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8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε στοιχειακό θείο (S) είναι ίση µε:

Ακάθαρτο S (%) στο λίπασµα =
m

PP 01 − × 100

Καθαρότητα του εκχυλιζόµενου θείου (%) =
n

PP 12 −
× 100

Καθαρό S (%) στο λίπασµα =
nm

)PP()PP( 3201

×
−−

×100

όπου

m = µάζα του δείγµατος ελέγχου του λιπάσµατος, σε γραµµάρια,

P0 = µάζα της φιάλης Soxhlet, σε γραµµάρια,

P1 = µάζα της φιάλης Soxhlet flask µαζί µε το ακάθαρτο θείο µετά την ξήρανση,

n = µάζα του ακάθαρτου θείου που υποβάλλεται σε καθαρισµό, σε γραµµάρια,

P2 = µάζα του τριβλίου Petri,

P3 = µάζα του τριβλίου Petri µετά την εξάχνωση του θείου σε γραµµάρια.
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