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2. SOVELTAMISALA

Ainoastaan kalsiumsyanamidi (nitraatiton).

3. PERIAATE

Kjeldahlpolton jälkeen muodostunut ammoniumtyppi vapautetaan natriumhydroksidilla. Se
kerätään ja mitataan rikkihapon standardiliuoksessa.

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi, joka ei sisällä hiilidioksidia eikä typpiyhdisteitä.

4.1 Laimennettu rikkihappo (tiheys 20°C:ssa = 1,54 g/ml): yksi tilavuusosa rikkihappoa (tiheys
20°C:ssa = 1,84 g/ml) sekä yksi tilavuusosa vettä

4.2 Kaliumsulfaatti, analyysia varten

4.3 Kuparioksidi (CuO): 0,3–0,4 g jokaista määritystä varten, tai vastaava määrä
kuparisulfaattipentahydraattia (CuSO4 · 5 H2O), noin 0,95–1,25 g jokaista määritystä varten

4.4 Natriumhydroksidiliuos, noin 30-prosenttinen NaOH (tiheys 20°C:ssa = 1,33 g/ml),
ammoniakkivapaa

4.5 Rikkihappo: 0,1 mol/l

4.6 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos,
karbonaatiton: 0,1 mol/l

} Muunnokseen a
(ks. Menetelmä 2.1)

4.7 Rikkihappo: 0,2 mol/l

4.8 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos,
karbonaatiton: 0,2 mol/l

} Muunnokseen b
(ks. Menetelmän 2.1
huomautus 2)

4.9 Rikkihappo: 0,5 mol/l

4.10 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos,
karbonaatiton: 0,5 mol/l

} Muunnokseen c
(ks. Menetelmän 2.1
huomautus 2)
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4.11 Indikaattoriliuokset

4.11.1 Seosindikaattori

Liuos A: Liuotetaan 1 g metyylipunaa 37 ml:aan 0,1-molaarista natriumhydroksidiliuosta
ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Liuos B: Liuotetaan 1 g metyleenisineä veteen ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Sekoitetaan yksi tilavuusosa liuosta A kahteen tilavuusosaan liuosta B.

Tämä indikaattori on violetti happamassa liuoksessa, harmaa neutraalissa liuoksessa ja
vihreä emäksisessä liuoksessa. Indikaattoria käytetään 0,5 ml (10 tippaa).

4.11.2 Metyylipunaindikaattori

Liuotetaan 0,1 g metyylipunaa 50 ml:aan 95-prosenttista etanolia ja lisätään vettä, kunnes
liuosta on 100 ml. Suodatetaan tarvittaessa. Tätä indikaattoria voidaan käyttää (4–5 tippaa)
edellisessä kohdassa mainitun indikaattorin sijasta.

4.12 Kuohumisen estämiseksi kiehumakiviä, jotka on pesty suolahapossa ja kalsinoitu

4.13 Kaliumtiosyanaatti, analyysia varten

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Tislauslaitteisto, ks. menetelmä 2.1 "Ammoniumtypen määritys".

5.2 Pitkäkaulainen sopivan suuruinen kjeldahlkolvi

5.3 50, 100 ja 200 ml:n pipetit

5.4 250 ml:n mittalasi
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6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Liuoksen valmistaminen analyysia varten

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 1 g näytettä kjeldahlkolviin. Lisätään 50 ml laimennettua
rikkihappoa (4.1), 10–15 g kaliumsulfaattia (4.2) ja katalysaattori (4.3). Kuumennetaan
hitaasti, jotta vesi haihtuisi, keitetään hiljaisella lämmöllä kaksi tuntia, annetaan jäähtyä ja
laimennetaan 100–150 ml:lla vettä. Jäähdytetään uudelleen, suspensio siirretään
kvantitatiivisesti 250 ml:n mittapulloon, lisätään vettä, sekoitetaan ja suodatetaan kuivan
suodattimen läpi kuivaan pulloon.

7.2 Liuoksen analysoiminen

Pipetoidaan valitun muunnoksen mukaisesti (ks. menetelmä 2.1) 50, 100 tai 200 ml edellä
saatua liuosta, tislataan ammoniakki menetelmässä 2.1 kuvatulla tavalla ja lisätään niin paljon
NaOH-liuosta (4.4), että sitä on runsas ylimäärä.

7.3 Nollakoe

Nollakoe tehdään (ilman näytettä) samoissa olosuhteissa ja se otetaan huomioon lopullista
tulosta laskettaessa.

7.4 Tarkistusmittaus

Ennen analyysin suorittamista tarkistetaan, että laitteisto toimii kunnolla ja että menetelmää
sovelletaan oikein, analysoimalla sellainen määrä kaliumtiosyanaatin standardiliuosta (4.13),
joka sisältää suunnilleen saman verran typpeä kuin analyysiin pipetoitu näyte.
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8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Analyysin tuloksena saatu lannoitteen sisältämän typen (N) määrä ilmoitetaan prosentteina.

Muunnos a:

% N = (50 - A) × 0,7

Muunnos b:

% N = (50 - A) × 0,7

Muunnos c:

% N = (35 - A) × 0,875

MENETELMÄ 2.3.2

KOKONAISTYPPIPITOISUUDEN MÄÄRITYS
NITRAATTEJA SISÄLTÄVÄSSÄ KALSIUMSYANAMIDISSA

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä typen kokonaismäärän analysoimiseksi
kalsiumsyanamidissa.

2. SOVELTAMISALA

Menetelmää voidaan soveltaa nitraatteja sisältäviin kalsiumsyanamideihin.

3. PERIAATE

Kjeldahl-menetelmää ei voida suoraan soveltaa nitraatteja sisältäviin kalsiumsyanamideihin.
Tämän vuoksi nitraattityppi pelkistetään ammoniakiksi metallisella raudalla ja tinakloridilla
ennen kjeldahlpolttoa.
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4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi, joka ei sisällä hiilidioksidia eikä typpiyhdisteitä.

4.1 Rikkihappo (tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml)

4.2 Vedyssä pelkistetty rautajauhe

4.3 Hienoksi jauhettu kaliumsulfaatti, analyysia varten

4.4 Rikkihappo: 0,1 mol/l

4.5 Natrium- tai kaliumhydroksidin
standardiliuos, karbonaatiton: 0,1 mol/l

} Muunnokseen a
(ks. Menetelmä 2.1)

4.6 Rikkihappo: 0,2 mol/l

4.7 Natrium- tai kaliumhydroksidin
standardiliuos, karbonaatiton: 0,2 mol/l

} Muunnokseen b
(ks. Menetelmän 2.1
huomautus 2)

4.8 Rikkihappo: 0,5 mol/l

4.9 Natrium- tai kaliumhydroksidin
standardiliuos, karbonaatiton: 0,5 mol/l

} Muunnokseen c
(ks. Menetelmän 2.1
huomautus 2)

4.10 Indikaattoriliuokset

4.10.1 Seosindikaattori

Liuos A: Liuotetaan 1 g metyylipunaa 37 ml:aan 0,1-molaarista natriumhydroksidiliuosta
ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Liuos B: Liuotetaan 1 g metyleenisineä veteen ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.
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Sekoitetaan yksi tilavuusosa liuosta A kahteen tilavuusosaan liuosta B.

Tämä indikaattori on violetti happamassa liuoksessa, harmaa neutraalissa liuoksessa ja
vihreä emäksisessä liuoksessa. Tätä indikaattoriliuosta käytetään 0,5 ml (10 tippaa).

4.10.2 Metyylipunaindikaattori

Liuotetaan 0,1 g metyylipunaa 50 ml:aan 95-prosenttista etanolia ja lisätään vettä, kunnes
liuosta on 100 ml. Suodatetaan tarvittaessa. Tätä indikaattoria voidaan käyttää (4–5 tippaa)
edellisessä kohdassa mainitun indikaattorin sijasta.

4.11 Tinakloridiliuos

Liuotetaan 120 g SnCl2 · 2H2O:a 400 ml:aan väkevää suolahappoa (tiheys
20°C:ssa = 1,18 g/ml) ja lisätään vettä, kunnes liuosta on litra. Liuoksen on oltava täysin
kirkasta ja se on valmistettava välittömästi ennen käyttöä. Tinakloridin pelkistyskyvyn
tarkistaminen on tärkeää.

Huomautus:

Liuotetaan 0,5 g SnCl2 · 2H2O:a 2 ml:aan väkevää suolahappoa (tiheys
20°C:ssa = 1,18 g/ml) ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 50 ml. Sitten lisätään 5 g
Rochellen suolaa (kaliumnatriumtartraattia) ja niin paljon natriumbikarbonaattia, että
lakmuspaperikokeessa havaitaan liuoksessa emäksinen reaktio.

Titrataan 0,1-molaarisella jodiliuoksella tärkkelysliuoksen toimiessa indikaattorina.

1 ml 0,1-molaarista jodiliuosta vastaa 0,01128 g:aa SnCl2 · 2H2O:a.

Näin valmistetussa liuoksessa olevasta tinasta vähintään 80 %:n on oltava kaksiarvoisessa
muodossa. Titrauksessa on käytettävä vähintään 35 ml 0,1-molaarista jodiliuosta.

4.12 Natriumhydroksidiliuos, joka sisältää noin 30-prosenttia NaOH:a (tiheys
20°C:ssa = 1,33 g/ml), ammoniakkivapaa

4.13 Nitraattiammoniakkistandardiliuos

Punnitaan 2,5 g kaliumnitraattia a.p. ja 10,16 g ammoniumsulfaattia a.p. ja pannaan
250 ml:n mittapulloon. Liuotetaan veteen ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 250 ml.
1 ml:ssa tätä liuosta on 0,01 g typpeä.

4.14 Kuohumisen estämiseksi kiehumakiviä, jotka on pesty suolahapossa ja kalsinoitu
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5. VÄLINEISTÖ

Ks. menetelmä 2.3.1.

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Liuoksen valmistaminen

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 1 g näytettä kjeldahlkolviin. Lisätään 0,5 g rautajauhetta
(4.2) ja 50 ml tinakloridiliuosta (4.11), sekoitetaan ja annetaan seistä puoli tuntia. Tänä aikana
liuosta sekoitetaan uudelleen 10 ja 20 minuutin kuluttua. Tämän jälkeen lisätään 10 g
kaliumsulfaattia (4.3) ja 30 ml rikkihappoa (4.1). Liuosta keitetään ja prosessia jatketaan
tunnin ajan valkoisen höyryn ilmestymisen jälkeen. Annetaan jäähtyä ja laimennetaan
100–150 ml:lla vettä. Suspensio siirretään kvantitatiivisesti 250 ml:n mittapulloon,
jäähdytetään ja täytetään vedellä merkkiin asti, sekoitetaan ja suodatetaan kuivan suodattimen
läpi kuivaan astiaan. Suodatus ei ole välttämätöntä, vaan tämän liuoksen ammoniakki voidaan
myös tislata suoraan menetelmän 2.1 muunnoksen a, b tai c mukaan lisäämällä runsas
ylimäärä natriumhydroksidia (4.12).

7.2 Liuoksen analysoiminen

Siirretään pipetillä menetelmän 2.1 muunnoksen a, b tai c mukaan joko 50, 100 tai 200 ml
näin saatua liuosta. Ammoniakki tislataan menetelmässä 2.1 kuvatulla tavalla ja
tislauspulloon lisätään niin paljon NaOH-liuosta (4.12), että sitä on runsas ylimäärä.

7.3 Nollakoe

Nollakoe tehdään (ilman näytettä) samoissa olosuhteissa ja se otetaan huomioon lopullista
tulosta laskettaessa.

7.4 Tarkistusmittaus

Ennen analyysin suorittamista tarkistetaan, että laitteisto toimii kunnolla ja että menetelmää
sovelletaan oikein, käyttämällä standardiliuosta, joka sisältää vastaavan määrän
ammonium- ja nitraattityppeä kuin analysoitava nitraatteja sisältävä kalsiumsyanamidi.
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Tätä varten pipetoidaan 20 ml standardiliuosta (4.13) kjeldahlkolviin.

Analyysi tehdään kohdissa 7.1 ja 7.2 esitetyn menetelmän mukaisesti.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Analyysin tulos on ilmaistava typen (N) kokonaisprosenttiosuutena analysoitavassa
lannoitteessa.

Muunnos a:
% N = (50 - A) × 0,7

Muunnos b:
% N = (50 - A) × 0,7

Muunnos c:

% N = (35 - A) × 0,875

MENETELMÄ 2.3.3

UREAN SISÄLTÄMÄN TYPEN KOKONAISMÄÄRÄN MÄÄRITTÄMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä urean sisältämän typen kokonaismäärän
analysoimiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan ainoastaan niihin urealannoitteisiin, joissa ei ole nitraatteja.

3. PERIAATE

Urea muutetaan kvantitatiivisesti ammoniakiksi keittämällä sitä rikkihapossa. Näin saatu
ammoniakki tislataan emäksisestä liuoksesta ja tisle kerätään ylimäärään
standardirikkihappoa. Happo titrataan emäksisen standardiliuoksen avulla.
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4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi, joka ei sisällä hiilidioksidia eikä typpiyhdisteitä.

4.1 Rikkihappo, väkevä (tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml)

4.2 Natriumhydroksidiliuos, noin 30-prosenttinen NaOH (tiheys 20°C:ssa = 1,33 g/ml),
ammoniakkivapaa

4.3 Rikkihappo: 0,1 mol/l

4.4 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos,
karbonaatiton: 0,1 mol/l

} Muunnokseen a
(ks. Menetelmä 2.1)

4.5 Rikkihappo: 0,2 mol/l

4.6 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos,
karbonaatiton: 0,2 mol/l

} Muunnokseen b
(ks. Menetelmän 2.1
huomautus 2)

4.7 Rikkihappo: 0,5 mol/l

4.8 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos,
karbonaatiton: 0,5 mol/l

} Muunnokseen c
(ks. Menetelmän 2.1
huomautus 2)

4.9 Indikaattoriliuokset

4.9.1 Seosindikaattori

Liuos A: Liuotetaan 1 g metyylipunaa 37 ml:aan 0,1-molaarista natriumhydroksidiliuosta ja
lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Liuos B: Liuotetaan 1 g metyleenisineä veteen ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Sekoitetaan yksi tilavuusosa liuosta A kahteen tilavuusosaan liuosta B.

Tämä indikaattori on violetti happamassa liuoksessa, harmaa neutraalissa liuoksessa ja vihreä
emäksisessä liuoksessa. Indikaattoria käytetään 0,5 ml (10 tippaa).
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4.9.2 Metyylipunaindikaattoriliuos

Liuotetaan 0,1 g metyylipunaa 50 ml:aan 95-prosenttista etanolia ja lisätään vettä, kunnes
liuosta on 100 ml. Suodatetaan tarvittaessa. Tätä indikaattoria voidaan käyttää (4–5 tippaa)
edellisessä kohdassa mainitun indikaattorin sijasta.

4.10 Kuohumisen estämiseksi kiehumakiviä, jotka on pesty suolahapossa ja kalsinoitu

4.11 Urea, analyysia varten

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Tislauslaitteisto, ks. menetelmä 2.1 "Ammoniumtypen määritys"

5.2 500 ml:n mittapullo

5.3 25, 50 ja 100 ml:n pipetit

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Liuoksen valmistaminen

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 2,5 g esikäsiteltyä näytettä 300 ml:n kjeldahlkolviin ja
kostutetaan 20 ml:lla vettä. Joukkoon sekoitetaan 20 ml väkevää rikkihappoa (4.1) ja lisätään
muutama lasikuula kuohumisen estämiseksi. Kolvin kaulaan pannaan pitkävartinen
lasisuppilo roiskumisen estämiseksi. Lämmitetään ensin hitaasti ja lisätään sitten lämpöä,
kunnes näkyy valkoista höyryä (30–40 minuuttia).

Jäähdytetään ja laimennetaan 100–150 ml:lla vettä. Siirretään kvantitatiivisesti 500 ml:n
mittapulloon. Mahdollinen sakka erotetaan. Annetaan jäähtyä huoneen lämpötilaan. Täytetään
vedellä merkkiin, sekoitetaan ja suodatetaan tarvittaessa kuivan suodattimen läpi kuivaan
astiaan.

7.2 Liuoksen analysoiminen

Siirretään näin saatua liuosta tarkkuuspipetillä tislauspulloon joko 25, 50 tai 100 ml sen
mukaan, mikä muunnos on valittu (ks. menetelmä 2.1). Ammoniakki tislataan menetelmässä
2.1 kuvatulla tavalla ja tislauspulloon lisätään niin paljon NaOH:a (tiheys
20°C:ssa = 1,33 g/ml) (4.2), että sitä on runsas ylimäärä.
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7.3 Nollakoe

Nollakoe tehdään (ilman näytettä) samoissa olosuhteissa ja se otetaan huomioon lopullista
tulosta laskettaessa.

7.4 Tarkistusmittaus

Ennen analyysin suorittamista tarkistetaan, että laitteisto toimii kunnolla ja että menetelmää
sovelletaan oikein, analysoimalla sopiva määrä vasta valmistettua urealiuosta (4.11).

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Analyysin tulos ilmaistaan typen (N) kokonaisprosenttiosuutena analysoitavassa
lannoitteessa.

Muunnos a:

% N = (50 - A) × 1,12

Muunnos b:

% N = (50 - A) × 1,12

Muunnos c:

% N = (35 - A) × 1,40

MENETELMÄ 2.4

SYANAMIDITYPEN MÄÄRITTÄMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä syanamiditypen määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Kalsiumsyanamidi ja kalsiumsyanamidin ja nitraatin seokset.
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3. PERIAATE

Syanamidityppi saostetaan hopeayhdisteenä ja arvioidaan sakkana Kjeldahlin menetelmällä.

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi, joka ei sisällä hiilidioksidia eikä typpiyhdisteitä.

4.1 Jääetikka

4.2 Ammoniakkiliuos, joka sisältää 10 massaprosenttia ammoniakkikaasua (tiheys
20°C:ssa = 0,96 g/ml)

4.3 Ammoniakkihopealiuos, Tollensin menetelmällä

Sekoitetaan 500 ml 10-prosenttista hopeanitraatin vesiliuosta (AgNO3) 500 ml:aan
10-prosenttista ammoniakkia (4.2).

Ei saa tarpeettomasti altistaa valolle, lämmölle tai ilmalle. Tavallisesti liuos säilyy vuosia.
Reagenssi on hyvälaatuista niin kauan, kuin liuos pysyy kirkkaana.

4.4 Väkevä rikkihappo (tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml)

4.5 Kaliumsulfaatti, analyysia varten

4.6 Kuparioksidi (CuO), 0,3–0,4 g jokaiseen analyysiin tai vastaava määrä
kuparisulfaattipentahydraattia, 0,95–1,25 g jokaiseen analyysiin

4.7 Natriumhydroksidiliuos, noin 30-prosenttia NaOH:a (tiheys 20°C:ssa = 1,33 g/ml),
ammoniakkivapaa

4.8 Rikkihappo: 0,1 mol/l

4.9 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos: 0,1 mol/l

4.10 Indikaattoriliuokset
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4.10.1 Seosindikaattori

Liuos A: Liuotetaan 1 g metyylipunaa 37 ml:aan 0,1-molaarista natriumhydroksidiliuosta
ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Liuos B: Liuotetaan 1 g metyleenisineä veteen ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Sekoitetaan yksi tilavuusosa liuosta A kahteen tilavuusosaan liuosta B.

Tämä indikaattori on violetti happamassa liuoksessa, harmaa neutraalissa liuoksessa ja
vihreä emäksisessä liuoksessa. Indikaattoria käytetään 0,5 ml (10 tippaa).

4.10.2 Metyylipunaindikaattoriliuos

Liuotetaan 0,1 g metyylipunaa 50 ml:aan 95-prosenttista etanolia ja lisätään vettä, kunnes
liuosta on 100 ml. Suodatetaan tarvittaessa. Tätä indikaattoria voidaan käyttää (4–5 tippaa)
edellisessä kohdassa mainitun indikaattorin sijasta.

4.11 Kuohumisen estämiseksi kiehumakiviä, jotka on pesty suolahapossa ja kalsinoitu

4.12 Kaliumtiosyanaatti, analyysia varten

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Tislauslaitteisto, ks. menetelmä 2.1 "Ammoniumtypen määritys"

5.2 500 ml:n mittapullo (esim. Stohmann)

5.3 Sopivan kokoinen (300–500 ml), pitkäkaulainen kjeldahlkolvi

5.4 50 ml:n pipetti

5.5 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Turvallisuustoimenpide

Käsiteltäessä ammoniakkihopealiuosta on käytettävä suojalaseja. Kun nesteen pinnalle
muodostuu ohut kalvo, voi pienikin täräys aiheuttaa räjähdyksen, joten on noudatettava suurta
varovaisuutta.

7.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 2,5 g esikäsiteltyä näytettä pieneen lasimortteliin. Näytettä
hienonnetaan kolme eri kertaa veden kanssa ja joka jauhamiskerran jälkeen vesi kaadetaan
500 ml:n stohmannpulloon. Näyte siirretään kvantitatiivisesti 500 ml:n stohmannpulloon ja
huhmare, survin ja suppilo pestään vedellä. Lisätään vettä, kunnes nestettä on noin 400 ml.
Lisätään 15 ml etikkahappoa (4.1). Sekoitetaan pyörivällä ravistimella (5.5) kaksi tuntia
(30–40 kierrosta minuutissa).

Lisätään vettä, kunnes nestettä on 500 ml, sekoitetaan ja suodatetaan.

Analyysi on tehtävä mahdollisimman nopeasti.

7.3 Liuoksen analysoiminen

50 ml suodoksesta siirretään 250 ml:n dekantterilasiin.

Lisätään ammoniakkiliuosta (4.2), kunnes liuos on lievästi emäksistä, ja sen jälkeen lisätään
30 ml lämmintä ammoniakkihopeanitraattia (4.3), jotta syanamidin keltainen hopeayhdiste
saostuisi.

Seoksen annetaan seistä yön yli, sakka suodatetaan ja pestään kylmällä vedellä, kunnes siinä
ei enää ole ammoniakkia.

Suodatin ja sakka pannaan vielä kosteina kjeldahlkolviin, lisätään 10–15 g kaliumsulfaattia
(4.5) ja kohdassa 4.6 ilmoitettu määrä katalysaattoria ja sen jälkeen 50 ml vettä ja 25 ml
väkevää rikkihappoa (4.4).

Kolvia lämmitetään hitaasti ja sitä ravistellaan samalla hiljaa, kunnes sisältö kiehuu. Lämpöä
lisätään ja seosta keitetään, kunnes kolvin sisältö muuttuu värittömäksi tai hailakan vihreäksi.

Keittämistä jatketaan tunnin ajan, jonka jälkeen seoksen annetaan jäähtyä.
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Neste siirretään kvantitatiivisesti kjeldahlkolvista tislauspulloon, lisätään muutama
kiehumakivi estämään kuohuntaa (4.11) ja lisätään vettä, kunnes kokonaistilavuus on noin
350 ml. Sekoitetaan ja jäähdytetään.

Ammoniakki tislataan menetelmän 2.1 muunnoksen a mukaan ja NaOH-liuosta (4.7) lisätään
runsas ylimäärä.

7.4 Nollakoe

Nollakoe tehdään (ilman näytettä) samoissa olosuhteissa ja se otetaan huomioon lopullista
tulosta laskettaessa.

7.5 Tarkistusmittaus

Ennen analyysin suorittamista tarkistetaan, että laitteisto toimii kunnolla ja että menetelmää
sovelletaan oikein, analysoimalla sellainen määrä kalsiumtiosyanaatin standardiliuosta (4.12),
joka vastaa 0,05 g:aa typpeä.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Analyysin tulos ilmaistaan syanamiditypen kokonaisprosenttiosuutena analysoitavassa
lannoitteessa.

% N = (50 - A) × 0,56

MENETELMÄ 2.5

UREAN BIUREETIN SPEKTROMETRINEN MÄÄRITYS

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä urean sisältämän biureetin määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan vain ureaan.
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3. PERIAATE

Emäksisessä väliaineessa kaliumnatriumtartraatin kanssa biureetti ja kaksiarvoinen kupari
muodostavat violetin kupariyhdisteen. Liuoksen absorbanssi mitataan noin 546 nm:n
(nanometrin) aallonpituudella.

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi, joka ei sisällä hiilidioksidia eikä ammoniakkia. Veden laatu
on erityisen tärkeä tässä määrityksessä.

4.1 Metanoli

4.2 Rikkihappoliuos, noin 0,1 mol/l

4.3 Natriumhydroksidiliuos, noin 0,1 mol/l

4.4 Kaliumnatriumtartraatin emäksinen liuos

Litran mittapullossa liuotetaan 40 g natriumhydroksidia 500 ml:aan vettä, jonka jälkeen
liuoksen annetaan jäähtyä. Lisätään 50 g kaliumnatriumtartraattia (NaKC4H4O6 · 4H2O).
Täytetään merkkiin asti. Annetaan seistä 24 tuntia ennen käyttöä.

4.5 Kuparisulfaattiliuos

Liuotetaan litran mittapullossa 15 g kuparisulfaattia (CuSO4. 5H2O) 500 ml:aan vettä.
Täytetään merkkiin asti.

4.6 Vasta valmistettu biureetin standardiliuos

Liuotetaan 250 ml:n mittapullossa 0,250 g puhdasta biureettia1 veteen. Lisätään vettä, kunnes
liuosta on 250 ml. 1 ml:ssa tätä liuosta on 0,001 grammaa biureettia.

4.7 Indikaattoriliuos

Liuotetaan 100 ml:n mittapullossa 0,1 g metyylipunaa 50 ml:aan 95-prosenttista etanolia ja
lisätään vettä, kunnes liuosta on 100 ml. Mahdolliset liukenemattomat ainekset suodatetaan.

                                                
1 Biureetti voidaan puhdistaa etukäteen pesemällä se ammoniakkiliuoksessa (10 %), sitten

asetonissa ja kuivattamalla tyhjiössä.
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5. VÄLINEISTÖ

5.1 Spektrometri tai fotometri, jossa on niin herkät tai tarkat suodattimet, että sillä voidaan
toistettavasti mitata alle 0,5 % T:n arvoja1

5.2 100, 250 ja 1 000 ml:n mittapullot

5.3 2, 5, 10, 20, 25 ja 50 ml:n mittapipetit tai 25 ml:n byretti, jonka mitta-asteikossa on 0,05 ml:n
välit

5.4 250 ml:n dekantterilasi

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Kalibrointikäyrän piirtäminen

Siirretään 0, 2, 5, 10, 20, 25 ja 50 ml biureetin standardiliuosta (4.6) seitsemään 100 ml:n
mittapulloon. Täytetään vedellä, kunnes liuosta on noin 50 ml, lisätään yksi tippa
indikaattoria (4.7) ja neutraloidaan tarvittaessa 0,1-molaarisella rikkihapolla (4.2). Joukkoon
sekoitetaan 20 ml emäksistä tartraattiliuosta (4.4) ja sitten 20 ml kuparisulfaattiliuosta (4.5).

Huomautus:

Nämä liuokset on mitattava kahdella tarkkuusbyretillä tai mieluummin pipeteillä.

Lisätään tislattua vettä, kunnes liuosta on 100 ml, sekoitetaan ja annetaan seistä 15 minuuttia
30 ± 2 °C:ssa.

`0`-biureettistandardiliuos vertailuliuoksena mitataan jokaisen liuoksen absorptio noin
546 nm:n aallonpituudella käyttäen aallonpituudeltaan sopivia kyvettejä.

Kalibrointikäyrä piirretään käyttäen ordinaattana absorptiota ja vastaavaa milligrammoina
ilmaistua biureettimäärää abskissana.

                                                
1 Katso kohta 9 "Liite".
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7.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Punnitaan 10 g esikäsiteltyä näytettä 0,001 g:n tarkkuudella; liuotetaan noin 150 ml:aan vettä
250 ml:n mittapullossa ja täytetään merkkiin asti. Suodatetaan tarvittaessa.

Huomautus 1:

Jos analysoitava näyte sisältää yli 0,015 g ammoniumtyppeä, se liuotetaan 250 ml:n
dekantterilasissa 50 ml:aan metanolia (4.1). Nestettä haihdutetaan, kunnes sitä on jäljellä noin
25 ml. Siirretään kvantitatiivisesti 250 ml:n mittapulloon. Täytetään vedellä merkkiin.
Suodatetaan tarvittaessa kuivan poimutetun suodattimen läpi kuivaan astiaan.

Huomautus 2:

Sameuden poistaminen: Jos nesteessä on kolloidisia aineita, voi suodatuksen aikana esiintyä
ongelmia. Analysoitavaksi tarkoitettu liuos on silloin käsiteltävä seuraavasti: Analysoitava
näyte liuotetaan 150 ml:aan vettä, lisätään 2 ml 1-molaarista suolahappoa ja suodatetaan liuos
kahden tasaisen, hyvin hienon suodattimen läpi 250 m:n mittapulloon. Suodattimet pestään
vedellä ja mittapullo täytetään merkkiin. Toimenpidettä jatketaan kohdassa 7.3 "Määritys"
kuvatun menetelmän mukaisesti.

7.3 Määritys

Oletetun biureettipitoisuuden mukaan siirretään 25 tai 50 ml kohdassa 7.2 mainittua liuosta
pipetillä 100 ml:n mittapulloon ja neutraloidaan tarvittaessa 0,1-molaarisella reagenssilla
(joko 4.2 tai 4.3) käyttäen metyylipunaa ja lisätään kalibrointikäyrää laadittaessa käytetyllä
tarkkuudella 20 ml emäksistä kaliumnatriumtartraattiliuosta (4.4) ja 20 ml kupariliuosta (4.5).
Täytetään, sekoitetaan kunnolla ja annetaan seistä 15 minuuttia 30 (± 2) °C:ssa.

Tämän jälkeen suoritetaan fotometriset mittaukset ja lasketaan ureassa olevan biureetin
määrä.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

% biureetti =
V

5.2C ×

jossa

`C` on biureetin massa milligrammoina, joka luetaan kalibrointikäyrältä,

"V" on pipetoidun näyteliuoksen tilavuus.
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9. LIITE

Kun "Jo" monokromaattisten (tiettyä aallonpituutta olevien) säteiden intensiteetti, ennen kuin
ne kulkevat läpinäkyvän kappaleen läpi, ja "J" on säteiden intensiteetti läpikulun jälkeen, niin:

– läpäisykerroin: T =
Jo
J

– läpäisemättömyys: O =
J

Jo

– absorbanssi: E = log O

– absorbanssi valotien yksikköä
kohti: k = s

E

– spesifisen absorbanssin kerroin: K =
SC

E
×

jossa

s = kerroksen paksuus senttimetreissä

c = konsentraatio milligrammoina litrassa

k = aineen spesifinen kerroin Lambert-Beerin laissa.

MENETELMÄT 2.6

ERI TYPPIMUOTOJEN MÄÄRITYS SAMASTA NÄYTTEESTÄ

MENETELMÄ 2.6.1

ERI TYPPIMUOTOJEN SISÄLTÄMÄN TYPEN MÄÄRITYS
SAMASTA LANNOITENÄYTTEESTÄ, JOKA SISÄLTÄÄ TYPPEÄ
NITRAATTI-, AMMONIUM-, UREA- JA SYANAMIDITYPPENÄ

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä eri typpiyhdisteiden määrittämiseksi minkä tahansa
muun typpiyhdisteen läsnäollessa.
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2. SOVELTAMISALA

Kaikki liitteessä I mainitut lannoitteet, jotka sisältävät typpeä eri yhdisteinä.

3. PERIAATE

3.1 Liukoisen ja liukenemattoman typen kokonaismäärä

Standardilannoitteiden luettelon mukaan (liite I) tätä määritystä voidaan soveltaa
kalsiumsyanamidia sisältäviin valmisteisiin.

3.1.1 Jos analyysinäytteessä ei ole nitraatteja, se hajotetaan suoralla kjeldahlpoltolla.

3.1.2 Jos analyysinäytteessä on nitraatteja, se hajotetaan kjeldahlpoltolla, kun se on ensin
pelkistetty metallisen raudan ja tinakloridin avulla.

Molemmissa tapauksissa ammoniakki määritetään menetelmän 2.1 mukaisesti.

Huomautus:

Jos analyysissa todetaan, että liukenemattoman typen pitoisuus on yli 0,5 %, voidaan
päätellä, että lannoite sisältää muita liukenemattoman typen yhdisteitä, joita ei ole liitteen I
luettelossa.

3.2 Liukoisen typen yhdisteet

Samasta näyteliuoksesta määritetään:

3.2.1 Liukoisen typen kokonaismäärä:

3.2.1.1 jos näytteessä ei ole nitraatteja, suoralla kjeldahlpoltolla,

3.2.1.2 jos näytteessä on nitraatteja, kjeldahlpoltolla osasta näyteliuosta sen jälkeen, kun liuos on
pelkistetty Ulschin menetelmällä. Ammoniakki määritetään molemmissa tapauksissa
menetelmässä 2.1 kuvatulla tavalla;

3.2.2 Liukoisen typen kokonaismäärä nitraattityppeä lukuun ottamatta kjeldahlpoltolla sen
jälkeen, kun nitraattityppi on hävitetty happamassa liuoksessa ferrosulfaatilla; ammoniakki
määritetään menetelmässä 2.1 kuvatulla tavalla.
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3.2.3 Nitraattityppi erotusmenetelmällä:

3.2.3.1 jos näytteessä ei ole kalsiumsyanamidia, 3.2.1.2:n ja 3.2.2:n erotuksella tai liukenevan
typen kokonaismäärän (3.2.1.2) ja ammoniumtypen ja orgaanisen ureatypen (3.2.4 + 3.2.5)
summan erotuksella,

3.2.3.2 jos näytteessä on kalsiumsyanamidia, 3.2.1.2:n ja 3.2.2:n erotuksella tai 3.2.1.2:n ja 3.2.4
+ 3.2.5 + 3.2.6:n summan erotuksella.

3.2.4 Ammoniumtyppi:

3.2.4.1 vain, jos näytteessä on ammoniumtyppeä ja ammonium- ja nitraattityppeä, soveltamalla
menetelmää 1,

3.2.4.2 jos näytteessä on ureatyppeä ja/tai syanamidityppeä, kylmätislauksella, kun näytteestä on
ensin tehty hieman emäksinen; ammoniakki absorboidaan rikkihapon standardiliuokseen ja
määritetään menetelmässä 2.1 kuvatulla tavalla.

3.2.5 Ureatyppi:

3.2.5.1 muuttamalla ureaasia käyttäen ammoniakiksi, joka titrataan suolahapon
standardiliuoksella,

tai

3.2.5.2 gravimetrisesti ksanthydrolin kanssa: mukana saostuva biureetti voidaan laskea mukaan
urean typpeen ilman suurempaa virhettä, sillä sen määrä on yleensä pieni moniravinteisissa
lannoitteissa.

tai

3.2.5.3 vähennyslaskulla seuraavan taulukon mukaisesti:

TAPAUS
NITRAATTI-

TYPPI
AMMONIUM-

TYPPI
SYANAMIDI-

TYPPI
UREA-N

1

2

3

4

Ei

On

Ei

On

On

On

On

On

On

On

Ei

Ei

(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 Syanamidityppi saostamalla hopeayhdisteenä; typpi arvioidaan sakasta Kjeldahlin
menetelmällä.
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4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi

4.1 Kaliumsulfaatti, analyysia varten

4.2 Rautajauhe, joka on pelkistetty vedyllä (määrätyn määrän rautaa on pystyttävä pelkistämään
vähintään 50 mg nitraattityppeä)

4.3 Kaliumtiosyanaatti, analyysia varten

4.4 Kaliumnitraatti, analyysia varten

4.5 Ammoniumsulfaatti, analyysia varten

4.6 Urea, analyysia varten

4.7 Laimennettu rikkihappo, tilavuussuhde 1 : 1: yksi tilavuusosa rikkihappoa (tiheys
20°C:ssa = 1,84 g/ml) sekä yksi tilavuusosa vettä

4.8 Rikkihapon standardiliuos: 0,2 mol/l

4.9 Väkevä natriumhydroksidiliuos, noin 30-prosenttinen (paino/tilavuus) NaOH:n vesiliuos,
ammoniakkivapaa

4.10 Natrium- tai kaliumhydroksidin standardiliuos: 0,2 mol/l, karbonaatiton

4.11 Tinakloridiliuos

Liuotetaan 120 g SnCl2 · 2H2O:a 400 ml:aan väkevää suolahappoa (tiheys
20°C:ssa = 1,18 g/ml) ja lisätään vettä, kunnes liuosta on litra. Liuoksen on oltava täysin
kirkasta ja se on valmistettava välittömästi ennen käyttöä.

Huomautus:

Tinakloridin pelkistyskyvyn tarkistaminen on tärkeää: Liuotetaan 0,5 g SnCl2 · 2H2O:a
2 ml:aan väkevää suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) ja lisätään vettä, kunnes liuosta
on 50 ml. Sen jälkeen lisätään 5 g Rochellen suolaa (kaliumnatriumtartraattia) ja niin paljon
natriumbikarbonaattia, että liuoksessa havaitaan emäksinen reaktio lakmuspaperikokeessa.
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Titrataan 0,1-molaarisella jodiliuoksella tärkkelyksen toimiessa indikaattorina.

1 ml 0,1-molaarista jodiliuosta vastaa 0,01128 g:aa SnCl2 · 2H2O:a.

Näin valmistetussa liuoksessa olevasta tinasta vähintään 80 prosentin on oltava
kaksiarvoisessa muodossa. Titrauksessa on siksi käytettävä vähintään 35 ml 0,1-molaarista
jodiliuosta.

4.12 Rikkihappo (tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml)

4.13 Laimennettu suolahappo: yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) sekä
yksi tilavuusosa vettä

4.14 Etikkahappo: 96–100-prosenttinen

4.15 Rikkihappoliuos, joka sisältää noin 30 % H2SO4:a (paino/tilavuus)

4.16 Ferrosulfaatti: kiteinen FeSO4 · 7H2O

4.17 Rikkihapon standardiliuos: 0,1 mol/l

4.18 Oktyylialkoholi

4.19 Kyllästetty kaliumkarbonaattiliuos

4.20 Natrium- tai kaliumhydroksidin standardiliuos: 0,1 mol/l (karbonaatiton)

4.21 Kyllästetty bariumhydroksidiliuos

4.22 Natriumkarbonaattiliuos: 10-prosenttinen (paino/tilavuus)

4.23 Suolahappo: 2 mol/l

4.24 Suolahapon standardiliuos: 0,1 mol/l

4.25 Ureaasiliuos

Suspendoidaan 0,5 g aktiivista ureaasia 100 ml:aan tislattua vettä. Säädetään pH-arvo 5,4:ään
pH-mittarilla mitattuna käyttämällä 0,1-molaarista suolahappoa (4.24).
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4.26 Ksanthydroli

5-prosenttinen liuos, liuotettu etanoliin tai metanoliin (4.31) (ei käytetä aineita, joista jää
paljon liukenematonta ainesta). Liuosta voidaan säilyttää kolme kuukautta pullossa, jossa
on tiivis tulppa ja joka on suojattu valolta.

4.27 Kuparioksidi (CuO): 0,3–0,4 g määritystä kohti tai vastaava määrä
kuparisulfaattipentahydraattia 0,95–1,25 g määritystä kohti

4.28 Kiehumakiviä, jotka on pesty suolahapossa ja kalsinoitu

4.29 Indikaattoriliuokset

4.29.1 Liuos A: Liuotetaan 1 g metyylipunaa 37 ml:aan 0,1-molaarista natriumhydroksidiliuosta
ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Liuos B: Liuotetaan 1 g metyleenisineä veteen ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Sekoitetaan yksi tilavuusosa liuosta A kahteen tilavuusosaan liuosta B.

Tämä indikaattori on violetti happamassa liuoksessa, harmaa neutraalissa liuoksessa ja
vihreä emäksisessä liuoksessa. Indikaattoriliuosta käytetään 0,5 ml (10 tippaa).

4.29.2 Metyylipunaindikaattoriliuos

Liuotetaan 0,1 g metyylipunaa 50 ml:aan 95-prosenttista etanolia. Lisätään vettä, kunnes
liuosta on 100 ml, ja suodatetaan tarvittaessa. Tätä indikaattoria voidaan käyttää
(4–5 tippaa) edellisessä kohdassa mainitun indikaattorin sijasta.

4.30 Indikaattoripapereita

Lakmuspaperi, bromotymolisininen (tai muut paperit, jotka ovat herkkiä pH-arvoilla 6–8)

4.31 Etanoli tai metanoli: 95-prosenttinen liuos

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Tislauslaitteisto

Ks. menetelmä 2.1.
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5.2 Laitteisto, jolla määritetään ammoniumtyppi analyysitekniikan 7.2.5.3 mukaan (katso
kuvio 6)

Laitteisto muodostuu tietyn muotoisesta astiasta, jossa on hiottu lasikaula, sivussa kaula,
liitosputki, jossa on roiskesuoja, sekä pystysuora putki, josta ilma virtaa laitteistoon. Putket
voidaan liittää astiaan yksinkertaisten rei'itettyjen kumitulppien avulla. On tärkeää, että
ilmaputkien päät ovat sopivan muotoiset, sillä kaasukuplien on levittävä tasaisesti astiassa ja
absorptioastiassa oleviin liuoksiin. Paras järjestely on sellainen, että putkissa on pienet sienen
muotoiset osat, joiden ulkohalkaisija on 20 mm ja joiden reunassa on kuusi 1 mm:n aukkoa.

5.3 Laitteisto, jolla määritetään ureatyppi ureaasitekniikan mukaisesti (7.2.6.1)

Laitteistoon kuuluu 300 ml:n erlenmeyerpullo, jossa on erotussuppilo ja pieni absorptioastia
(katso kuvio 7).

5.4 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)

5.5 pH-mittari

5.6 Säädettävä uuni

5.7 Lasivälineet:

2, 5, 10, 20, 25, 50 ja 100 ml:n pipetit,

300 ja 500 ml:n pitkäkaulaiset kjeldahlkolvit,

100, 250, 500 ja 1 000 ml:n mittapullot,

sintratut lasiupokkaat, huokoisuustiheys 5–15 µm,

huhmareet.

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Liukoisen ja liukenemattoman typen kokonaismäärä

7.1.1 Näytteet, joissa ei ole nitraatteja

7.1.1.1 Happohajotus

Näytettä punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella määrä, joka sisältää korkeintaan 100 mg typpeä.
Se pannaan tislauslaitteiston (5.1) pulloon. Lisätään 10–15 g kaliumsulfaattia (4.1),
katalysaattori (4.27) ja muutamia kiehumakiviä (4.28). Sitten lisätään 50 ml laimennettua
rikkihappoa (4.7) ja sekoitetaan kunnolla. Lämmitetään ensin varovasti ja sekoitetaan aina
välillä, kunnes ei enää muodostu vaahtoa. Lämmitetään nestettä niin, että se kiehuu
tasaisesti; liuoksen kirkastuttua sitä keitetään vielä tunti ja estetään orgaanisen aineksen
tarttuminen pullon laitoihin. Annetaan jäähtyä. Lisätään varovasti sekoittaen noin 350 ml
vettä. Varmistetaan sekoittamalla, että liukeneminen on mahdollisimman täydellistä.
Annetaan jäähtyä ja liitetään pullo tislauslaitteistoon (5.1).

7.1.1.2 Ammoniakin tislaus

Laitteiston keräysastiaan pipetoidaan 50 ml 0,2-molaarista rikkihapon standardiliuosta
(4.8). Lisätään indikaattori (4.29.1 tai 4.29.2). Varmistutaan siitä, että jäähdyttimen kärki
on ainakin 1 cm liuoksen pinnan alapuolella.

Huolehtien varotoimista, joiden tarkoituksena on estää ammoniakin häviäminen, lisätään
tislauspulloon varovasti niin paljon väkevää natriumhydroksidiliuosta (4.9), että nesteestä
tulee vahvasti emäksistä (tavallisesti riittää 120 ml; tarkistetaan lisäämällä muutama tippa
fenolftaleiiniä. Tislauksen päätyttyä pullossa olevan liuoksen on yhä oltava selvästi
emäksistä.). Pulloa lämmitetään niin, että puolessa tunnissa tislautuu 150 ml. Tarkistetaan
indikaattoripaperilla (4.30), että tislaus on suoritettu loppuun. Mikäli näin ei ole, tislataan
vielä 50 ml ja koe toistetaan, kunnes lisätislaustuote reagoi neutraalisti indikaattoripaperiin
(4.30). Keräysastia lasketaan alemmas, tislataan vielä muutama millimetri ja huuhdellaan
jäähdyttimen kärki. Loput haposta titrataan 0,2-molaarisella kalium- tai
natriumhydroksidin standardiliuoksella (4.10), kunnes indikaattori muuttaa väriä.

7.1.1.3 Nollakoe

Nollakoe tehdään (ilman näytettä) samoissa olosuhteissa ja se otetaan huomioon lopullista
tulosta laskettaessa.
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7.1.1.4 Tuloksen ilmoittaminen

% N =
M

28.0)Aa( ×−

jossa

a = nollakokeessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä, kun laitteiston keräysastiaan (5.1) pipetoitiin
50 ml 0,2-molaarista rikkihapon standardiliuosta (4.8),

A = millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai kaliumhydroksidin
standardiliuoksen määrä, joka kului analyysissä,

M = näytteen massa grammoina.

7.1.2 Näytteet, joissa on nitraatteja

7.1.2.1 Analyysinäyte

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella näytteestä määrä, joka sisältää enintään 40 mg
nitraattityppeä.

7.1.2.2 Nitraatin pelkistäminen

Näyte sekoitetaan pienessä huhmareessa 50 ml:aan vettä. Siirretään yhdessä
mahdollisimman pienen vesimäärän kanssa 500 ml:n kjeldahlkolviin. Lisätään 5 g
pelkistettyä rautaa (4.2) ja 50 ml tinakloridiliuosta (4.11). Ravistetaan ja annetaan seistä
puoli tuntia. Tänä aikana näytettä sekoitetaan ensin 10 ja sitten 20 minuutin kuluttua.

7.1.2.3 Kjeldahlpoltto

Lisätään 30 ml rikkihappoa (4.12), 5 g kaliumsulfaattia (4.1), edellä esitetty määrä
katalysaattoria (4.27) ja kiehumakiviä (4.28). Lämmitetään varovasti hieman kallellaan
olevassa kolvissa. Lämpöä lisätään hitaasti ja liuosta ravistellaan usein, jotta seos pysyy
suspendoituneena: neste tummuu ja sitten kirkastuu, kun muodostuu kellanvihreää
vedetöntä ferrosulfaattisuspensiota. Lämmittämistä jatketaan kiehumispisteessä tunnin
ajan, jonka jälkeen liuos on kirkas. Annetaan jäähtyä. Kolvin sisältö siirretään varovasti
pieneen vesimäärään ja lisätään vähitellen 100 ml vettä. Sekoitetaan ja siirretään kolvin
sisältö 500 ml:n mittapulloon. Täytetään vedellä. Sekoitetaan. Suodatetaan kuivan
suodattimen läpi kuivaan astiaan.
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7.1.2.4 Liuoksen analysoiminen

Tislauslaitteiston (5.1) pulloon siirretään pipetillä liuosta määrä, jossa on korkeintaan
100 mg typpeä. Laimennetaan tislatulla vedellä, kunnes liuosta on noin 350 ml, lisätään
muutamia kiehumakiviä (4.28), liitetään pullo tislauslaitteistoon ja jatketaan määritystä
kohdassa 7.1.1.2 kuvatulla tavalla.

7.1.2.5 Nollakoe

Ks. 7.1.1.3.

7.1.2.6 Tuloksen ilmoittaminen

% N =
M

28.0)Aa( ×−

jossa

a = nollakokeessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä, kun laitteiston keräysastiaan (5.1) pipetoitiin
50 ml 0,2-molaarista rikkihapon standardiliuosta (4.8),

A = millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai kaliumhydroksidin
standardiliuoksen määrä, joka kului analyysissä,

M = kohdassa 7.1.2.4 pipetoidun näytteen massa grammoina

7.2 Liukoisen typen muodot

7.2.1 Analyysiliuoksen valmistaminen

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 10 g näytettä ja pannaan se 500 ml:n mittapulloon.

7.2.1.1 Lannoitteet, jotka eivät sisällä syanamidityppeä

Pulloon lisätään 50 ml vettä ja 20 ml laimennettua suolahappoa (4.13). Sekoitetaan ja
annetaan seistä, kunnes hiilidioksidin muodostuminen päättyy. Sitten lisätään 400 ml vettä
ja sekoitetaan pyörivässä ravistimessa (5.4) puoli tuntia. Täytetään vedellä merkkiin,
sekoitetaan ja suodatetaan kuivan suodattimen läpi kuivaan astiaan.
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7.2.1.2 Lannoitteet, jotka sisältävät syanamidityppeä

Pulloon lisätään 400 ml vettä ja muutama tippa metyylipunaa (4.29.2). Tarvittaessa liuos
tehdään happamaksi etikkahapolla (4.14). Lisätään 15 ml etikkahappoa (4.14). Sekoitetaan
pyörivässä ravistimessa (5.4) kaksi tuntia. Tarvittaessa liuos tehdään uudelleen happamaksi
toimenpiteen aikana etikkahapolla (4.14). Täytetään vedellä merkkiin, sekoitetaan,
suodatetaan välittömästi kuivan suodattimen läpi kuivaan astiaan ja määritetään
syanamidityppi välittömästi.

Molemmissa tapauksissa typen eri liukenevat muodot määritetään liuoksen
valmistuspäivänä aloittaen syanamiditypestä ja ureatypestä, jos niitä on näytteessä.

7.2.2. Liukoisen typen kokonaismäärä:

7.2.2.1 Näytteet, joissa ei ole nitraatteja

Pipetoidaan 300 ml:n kjeldahlkolviin suodosta (7.2.1.1 tai 7.2.1.2), joka sisältää enintään
100 mg typpeä. Lisätään 15 ml väkevää rikkihappoa (4.12), 0,4 g kuparioksidia tai 1,25 g
kuparisulfaattia (4.27) ja muutamia kiehumakiviä (4.28). Lämmitetään ensin varovasti,
jotta hajoaminen alkaa, ja sitten korkeammassa lämpötilassa, kunnes liuos muuttuu
värittömäksi tai hailakan vihertäväksi ja nesteestä nousee selvästi valkoista höyryä.
Jäähdyttämisen jälkeen liuos siirretään kvantitatiivisesti tislauspulloon ja laimennetaan
vedellä, kunnes liuosta on noin 500 ml, ja lisätään muutamia kiehumakiviä (4.28). Pullo
liitetään tislauslaitteistoon (5.1) ja määrittämistä jatketaan kohdassa 7.1.1.2 kuvatulla
tavalla.

7.2.2.2 Näytteet, joissa on nitraatteja

Siirretään 500 ml:n erlenmeyerpulloon täyspipetillä suodosta (7.2.1.1 tai 7.2.1.2), joka
sisältää korkeintaan 40 mg nitraattityppeä. Tässä analyysivaiheessa typen kokonaismäärä
ei ole tärkeä. Lisätään 10 ml 30-prosenttista rikkihappoa (4.15) ja 5 g pelkistettyä rautaa ja
erlenmeyerpullo peitetään välittömästi kellonlasilla. Lämmitetään varovasti, kunnes reaktio
on tasainen, mutta ei voimakas. Tässä vaiheessa lämmittäminen lopetetaan ja pullon
annetaan seistä ainakin kolme tuntia huoneen lämpötilassa. Neste siirretään veden kanssa
kvantitatiivisesti 250 ml:n mittapulloon lukuun ottamatta liukenematonta rautaa – täytetään
vedellä merkkiin asti. Sekoitetaan kunnolla ja 300 ml:n kjeldahlkolviin siirretään
täyspipetillä liuosta, joka sisältää korkeintaan 100 mg typpeä. Lisätään 15 ml väkevää
rikkihappoa (4.12), 0,4 g kuparioksidia tai 1,25 g kuparisulfaattia (4.27) ja muutamia
kiehumakiviä (4.28). Ensin lämmitetään varovasti niin, että hajoaminen alkaa, ja sitten
korkeammassa lämpötilassa, kunnes neste muuttuu värittömäksi tai hailakan vihertäväksi
ja näkyy selvästi valkoista höyryä. Liuoksen jäähdyttyä liuos siirretään kvantitatiivisesti
tislauspulloon ja laimennetaan vedellä 500 ml:ksi sekä lisätään muutamia kiehumakiviä
(4.28). Pullo liitetään tislauslaitteistoon (5.1) ja määritystä jatketaan kohdassa 7.1.1.2
kuvatulla tavalla.
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7.2.2.3 Nollakoe

Ks. 7.1.1.3.

7.2.2.4 Tuloksen ilmoittaminen

% N =
M

28.0)Aa( ×−

jossa

a = nollakokeessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä, kun laitteiston keräysastiaan (5.1) pipetoitiin
50 ml 0,2-molaarista rikkihapon standardiliuosta (4.8),

A = analyysissä kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä,

M = kohdassa 7.2.2.1 tai 7.2.2.2 pipetoidun näytteen massa grammoina.

7.2.3 Liukoisen typen kokonaismäärä lukuun ottamatta nitraattityppeä

Siirretään 300 ml:n kjeldahlkolviin täyspipetillä suodosta (7.2.1.1 tai 7.2.1.2), joka sisältää
enintään 50 mg määritettävää typpeä. Laimennetaan vedellä, kunnes liuosta on 100 ml,
lisätään 5 g ferrosulfaattia (4.16), 20 ml väkevää rikkihappoa (4.1) ja kiehumakiviä (4.28).
Lämmitetään ensin varovasti ja lisätään sitten lämpöä, kunnes nesteestä nousee valkoista
höyryä. Hajotusta jatketaan 15 minuuttia. Lämmittäminen lopetetaan, lisätään kuparioksidi
(4.27) katalysaattoriksi ja näyte pidetään lämpötilassa, jossa syntyy valkoista höyryä vielä
10–15 minuuttia. Jäähdyttämisen jälkeen kjeldahlkolvin sisältö siirretään kvantitatiivisesti
laitteiston (5.1) tislauspulloon. Laimennetaan veteen niin, että liuosta on 500 ml, ja lisätään
muutamia kiehumakiviä (4.28). Pullo liitetään tislauslaitteistoon ja määrittämistä jatketaan
kohdassa 7.1.1.2 kuvatulla tavalla.

7.2.3.1 Nollakoe

Ks. 7.1.1.3.
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7.2.3. Tuloksen ilmoittaminen

% N =
M

28.0)Aa( ×−

jossa

a = nollakokeessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä, kun laitteiston keräysastiaan (5.1) pipetoitiin
50 ml 0,2-molaarista rikkihapon standardiliuosta (4.8),

A = analyysissä kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä,

M = määritystä varten pipetoidun näytteen massa grammoina.

7.2.4 Nitraattityppi

7.2.4.1 Näytteet, joissa ei ole kalsiumsyanamidia

Saadaan vähentämällä keskenään kohdissa 7.2.2.4 ja 7.2.3.2 saadut tulokset ja/tai kohdassa
7.2.2.4 saatu tulos sekä kohdissa 7.2.5.2 tai 7.2.5.5 ja 7.2.6.3 tai 7.2.6.5 tai 7.2.6.6 saatujen
tulosten summa.

7.2.4.2 Näytteet, joissa on kalsiumsyanamidia

Saadaan vähentämällä keskenään kohdissa 7.2.2.4 ja 7.2.3.2 saadut tulokset sekä kohdassa
7.2.2.4 saatu tulos ja kohdassa 7.2.5.5 ja kohdassa 7.2.6.3 tai 7.2.6.5 tai 7.2.6.6 sekä
kohdassa 7.2.7 saatujen tulosten summa.

7.2.5 Ammoniumtyppi

7.2.5.1 Vain näytteet, joissa on ammoniumtyppeä sekä ammonium- ja nitraattityppeä

Tislauslaitteiston (5.1) pulloon siirretään täyspipetillä suodoksesta (7.2.1.1) näyte, joka
sisältää enintään 100 mg ammoniumtyppeä. Lisätään vettä niin, että kokonaistilavuudeksi
tulee noin 350 ml, ja lisätään myös muutamia kiehumakiviä (4.28) nopeuttamaan
kiehumista. Pullo liitetään tislauslaitteistoon, lisätään 20 ml natriumhydroksidiliuosta (4.9)
ja tislataan kohdassa 7.1.1.2 kuvatulla tavalla.
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7.2.5.2 Tuloksen ilmoittaminen

% N (ammonium-N) =
M

28.0)Aa( ×−

jossa

a = nollakokeessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä, kun laitteiston keräysastiaan (5.1) pipetoitiin
50 ml 0,2-molaarista rikkihapon standardiliuosta (4.8),

A = analyysissa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä,

M = määritystä varten pipetoidun näytteen massa grammoina.

7.2.5.3 Näytteet, joissa on ureaa ja/tai syanamidityppeä

Laitteiston (5.2) kuivaan pulloon siirretään täyspipetillä näyte suodoksesta (7.2.1.1 tai
7.2.1.2), joka sisältää enintään 20 mg ammoniumtyppeä. Tämän jälkeen kootaan laitteisto.
Pipetoidaan 300 ml:n erlenmeyerpulloon 50 ml 0,1-molaarista rikkihapon standardiliuosta
(4.17) ja niin paljon tislattua vettä, että nesteen pinta on noin 5 cm syöttöputken suun
yläpuolella. Reaktiopullon sivukaulan kautta kaadetaan tislattua vettä niin, että
tilavuudeksi tulee noin 50 ml. Sekoitetaan. Ilmastamisen aikana esiintyvän vaahtoamisen
välttämiseksi lisätään muutama tippa oktyylialkoholia (4.18). Liuoksesta tehdään tämän
jälkeen emäksistä 50 ml:lla kyllästettyä kaliumkarbonaattiliuosta (4.19) ja kylmästä
suspensiosta näin vapautuvan ammoniakin erottaminen aloitetaan välittömästi. Tähän
tarkoitukseen tarvittava voimakas ilmavirta (virtaus noin kolme litraa minuutissa)
puhdistetaan etukäteen ohjaamalla se laimennettua rikkihappoa ja laimennettua
natriumhydroksidia sisältävien pesupullojen kautta. Paineilman käyttämisen sijasta voidaan
myös työskennellä tyhjiössä (vesipumppu), mikäli sisäänvirtausputki on liitetty riittävän
ilmatiiviisti ammoniakin keräysastiaan. Ammoniakki on yleensä poistunut kokonaan
kolmen tunnin kuluttua. Kannattaa kuitenkin varmistaa asia vaihtamalla keräyspullo. Kun
toimenpide on valmis, pullo irrotetaan laitteistosta, putken kärki ja pullon seinämät
huuhdellaan vähäisellä määrällä tislattua vettä. Happoylimäärä titrataan 0,1-molaarisella
natriumhydroksidin standardiliuoksella (4.20), kunnes indikaattori muuttuu harmaaksi
(4.29.1).
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7.2.5.4 Nollakoe

Ks. 7.1.1.3.

7.2.5.5 Tuloksen ilmoittaminen

% N (ammonium-N) =
M

14.0)Aa( ×−

jossa

a = nollakokeessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,1-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä, kun laitteiston (5.2) 300 ml:n
erlenmeyerpulloon pipetoitiin 50 ml 0,1-molaarista rikkihapon standardiliuosta (4.17),

A = analyysissa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,1-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä,

M = määritystä varten pipetoidun näytteen massa grammoina.

7.2.6 Ureatyppi

7.2.6.1 Ureaasimenetelmä

500 ml:n mittapulloon siirretään täyspipetillä suodosta (7.2.1.1 tai 7.2.1.2), joka sisältää
enintään 250 mg ureatyppeä. Fosfaattien saostamiseksi lisätään hieman kyllästettyä
bariumhydroksidiliuosta (4.21), kunnes saostumista ei enää esiinny. Poistetaan tämän
jälkeen loput bariumionit (ja kaikki liuenneet kalsiumionit) 10-prosenttisen
natriumkarbonaattiliuoksen avulla (4.22).

Annetaan laskeutua ja tarkistetaan, onko saostuminen tapahtunut täydellisesti. Täytetään
merkkiin saakka, sekoitetaan ja suodatetaan poimutetun suodattimen läpi. 50 ml suodosta
pipetoidaan laitteiston (5.3) 300 ml:n erlenmeyerpulloon. Suodos tehdään happamaksi
2-molaarisella suolahapolla (4.23), kunnes pH-arvoksi saadaan pH-mittarilla (5.5)
mitattuna 3.0 pH-arvo nostetaan tämän jälkeen 5,4:ään 0,1-molaarisella
natriumhydroksidilla (4.20).
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Ammoniakin hävikin välttämiseksi erlenmeyerpullo suljetaan ureaasilla hajottamisen
ajaksi tulpalla, jossa on erotussuppilo ja pieni kuplaloukku, joka sisältää tarkalleen 2 ml
0,1-molaarista suolahapon standardiliuosta (4.24). Erotussuppilon kautta kaadetaan 20 ml
ureaasiliuosta (4.25) ja liuoksen annetaan olla tunnin ajan 20–25°C:n lämpötilassa. Sitten
pipetoidaan 25 ml 0,1-molaarista suolahapon standardiliuosta (4.24) erotussuppiloon,
annetaan sen valua liuokseen ja huuhdellaan sitten pienellä vesimäärällä. Samalla tavalla
siirretään suoja-astian sisältö kvantitatiivisesti erlenmeyerpullossa olevaan liuokseen.
Happoylimäärä titrataan 0,1-molaarisella natriumhydroksidin standardiliuoksella (4.20),
kunnes pH-arvoksi pH-mittarilla mitattuna saadaan 5.4.

7.2.6.2 Nollakoe

Ks. 7.1.1.3.

7.2.6.3 Tuloksen ilmoittaminen

% N (urea) =
M

14.0)Aa( ×−

jossa

a = Nollakokeessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,1-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä, kun nollakoe suoritettiin tarkalleen samoissa
olosuhteissa kuin analyysi,

A = analyysissa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,1-molaarisen natrium- tai
kaliumhydroksidin standardiliuoksen määrä,

M = määritystä varten pipetoidun näytteen massa grammoina.

Huomautus:

1) Bariumhydroksidi- ja natriumkarbonaattiliuoksilla saostamisen jälkeen täytetään
merkkiin saakka, suodatetaan ja neutraloidaan mahdollisimman nopeasti.

2) Titrauskoe voidaan suorittaa myös indikaattorin (4.29.2) kanssa, mutta päätepistettä
on silloin vaikeampi havaita.
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7.2.6.4 Gravimetrinen menetelmä ksanthydrolilla

250 ml:n dekantterilasiin siirretään tarkkuuspipetillä suodosta (7.2.1.1 tai 7.2.1.2), joka
sisältää enintään 20 mg ureaa. Lisätään 40 ml etikkahappoa (4.14). Sekoitetaan lasisauvalla
minuutin ajan ja annetaan mahdollisen sakan laskeutua viisi minuuttia. Suodatetaan
tasaisella alustalla 100 ml:n dekantterilasiin, pestään useilla millilitroilla etikkahappoa
(4.14), lisätään sitten suodokseen tipoittain 10 ml ksanthydrolia (4.26) jatkuvasti
lasisauvalla sekoittaen. Annetaan laskeutua, kunnes näkyy sakkaa, jolloin sekoitetaan
jälleen yhden tai kahden minuutin ajan. Annetaan seistä puolitoista tuntia. Suodatetaan
alentaen hieman painetta lasisen suodatinupokkaan läpi, joka on kuivattu ja punnittu;
pestään kolme kertaa 5 ml:lla etanolia (4.31) yrittämättä poistaa kaikkea etikkahappoa.
Pannaan uuniin ja pidetään 130°C:n lämpötilassa tunnin ajan (lämpötila ei saa nousta yli
145°C:n). Annetaan jäähtyä kuivauskaapissa ja punnitaan.

7.2.6.5 Tuloksen ilmoittaminen

% urea N + biureetti =
2

1

M
m67.6 ×

jossa

m1 = saadun sakan massa grammoina,

M2 = määritystä varten pipetoidun näytteen massa grammoina.

Tulos korjataan nollakokeesta saadulla arvolla. Biureetti voidaan yleensä mitata urean
typen mukana, ilman että siitä aiheutuu suurtakaan virhettä, sillä sen absoluuttinen määrä
on pieni moniravinteisissa lannoitteissa.

7.2.6.6 Erotusmenetelmä

Urean typpi voidaan laskea myös seuraavan taulukon mukaan:

TAPAUS NITRAATTI-N AMMONIUM-N SYANAMIDI-N UREA-N
1

2

3

4

Ei

On

Ei

On

On

On

On

On

On

On

Ei

Ei

(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 Syanamidityppi

Pipetoidaan suodoksesta (7.2.1.2) määrä, joka sisältää 10–30 mg syanamidityppeä, ja pannaan
se 250 ml:n dekantterilasiin. Analyysia jatketaan menetelmän 2.4 mukaan.

8. TULOSTEN VARMISTAMINEN

8.1 Tietyissä tapauksissa voi punnitusta näytteestä suoraan saadun typen kokonaismäärässä (7.1)
ja liukoisen typen kokonaismäärässä (7.2.2) olla ero. Ero ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin
0,5 %. Jos näin kuitenkin on, lannoite sisältää sellaisia liukenemattoman typen muotoja, joita
ei ole liitteen I luettelossa.

8.2 Ennen jokaista analyysia on tarkistettava, että laitteisto toimii kunnolla ja että menetelmää
sovelletaan oikein, käyttämällä standardiliuosta, joka sisältää eri typpimuotoja samassa
suhteessa kuin analysoitava näyte. Tämä standardiliuos valmistetaan kaliumtiosyanaatin (4.3),
kaliumnitraatin (4.4), ammoniumsulfaatin (4.5) ja urean (4.6) standardiliuoksista.
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Kuvio 6
Laite ammoniumtypen määritystä varten

(7.2.5.3)

Six apertures of 1 mm in diameter = Kuusi aukkoa, joiden läpimitta on 1 mm.
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Kuvio 7
Laite ureatypen määritystä varten

(7.2.6.1)
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MENETELMÄ 2.6.2

ERI TYPPIMUOTOJEN MÄÄRITTÄMINEN LANNOITTEISTA,
JOTKA SISÄLTÄVÄT TYPPEÄ AINOASTAAN NITRAATTI-, AMMONIUM-

JA UREATYPEN MUODOSSA

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään yksinkertaistettu menetelmä eri typpimuotojen määrittämiseksi
lannoitteista, jotka sisältävät typpeä ainoastaan nitraatti-, ammonium- ja ureatyppenä.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin liitteessä I lueteltuihin lannoitteisiin, jotka
sisältävät pelkästään nitraatti-, ammonium- tai ureatyppeä.

3. PERIAATE

Yhdestä näyteliuoksesta otetuille osanäytteille tehdään seuraavat määritykset:

3.1 Liukoisen typen kokonaismäärä:

3.1.1 jos näytteessä ei ole nitraatteja, suoralla kjeldahlpoltolla

3.1.2 jos näytteessä on nitraatteja, kjeldahlpoltolla sen jälkeen, kun liuos on pelkistetty Ulschin
menetelmällä. Ammoniakki määritetään kummassakin tapauksessa menetelmän 2.1
mukaisesti

3.2 Liukoinen kokonaistyppi nitraattityppeä lukuun ottamatta kjeldahlpoltolla, kun nitraattityppi
on poistettu ferrosulfaatilla. Ammoniakki määritetään menetelmän 2.1 mukaisesti

3.3 Nitraattityppi 3.1.2 ja 3.2 kohtien välisellä erotuksella tai liukoisen kokonaistypen (3.1.2) sekä
ammoniumtypen ja ureatypen (3.4 + 3.5) summan välisellä erotuksella

3.4 Ammoniumtyppi kylmätislauksella, kun liuos on ensin tehty heikosti emäksiseksi.
Ammoniakkia syntyy rikkihappoliuoksessa, ja se määritetään menetelmän 2.1 mukaisesti

3.5 Ureatyppi joko:
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3.5.1 ureaasia käyttäen muuttamalla se ammoniakiksi, joka määritetään titraamalla suolahapon
standardiliuoksella

3.5.2 gravimetrisesti ksanthydrolia käyttäen. Saostettu biureetti voidaan määrittää yhdessä
ureatypen kanssa varsin tarkasti. Sen pitoisuus on yleensä pieni moniravinteisissa
lannoitteissa

3.5.3 erotuksena seuraavan taulukon mukaisesti:

TAPAUS
NITRAATTI-

TYPPI
AMMONIUM-

TYPPI
UREA-N

1

2

Ei

On

On

On

(3.1.1) - (3.4)

(3.2) - (3.4)

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi

4.1 Kaliumsulfaatti, analyysia varten

4.2 Rauta, analyysia varten, vedyllä pelkistettyä (tietyn rautamäärän on pelkistettävä vähintään
50 mg nitraattityppeä)

4.3 Kaliumnitraatti, analyysia varten

4.4 Ammoniumsulfaatti, analyysia varten

4.5 Urea, analyysia varten

4.6 Rikkihappoliuos: 0,2 mol/l

4.7 Väkevä natriumhydroksidiliuos: noin 30-prosenttinen (paino/tilavuus) NaOH-vesiliuos,
ammoniakkivapaa

4.8 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos: 0,2 mol/l, karbonaatiton

4.9 Rikkihappotiheys (tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml)

4.10 Laimennettu suolahappo: yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) sekä
yksi tilavuusosa vettä
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4.11 Etikkahappo: 96–100-prosenttinen

4.12 Rikkihappoliuos, noin 30-prosenttinen H2SO4 (paino/tilavuus), ammoniakkivapaa

4.13 Ferrosulfaatti: kiteinen FeSO4 · 7H2O

4.14 Titrattu rikkihappoliuos: 0,1 mol/l

4.15 Oktyylialkoholi

4.16 Kyllästetty kaliumkarbonaattiliuos

4.17 Natrium- tai kaliumhydroksidiliuos: 0,1 mol/l

4.18 Kyllästetty bariumhydroksidiliuos

4.19 Natriumkarbonaattiliuos: 10-prosenttinen (paino/tilavuus)

4.20 Suolahappo: 2 mol/l

4.21 Suolahappoliuos: 0,1 mol/l

4.22 Ureaasiliuos

Tehdään suspensio, jossa on 0,5 g aktiivista ureaasia 100 ml:ssa tislattua vettä, käyttämällä
0,1-molaarista suolahappoa (4.21) ja säädetään pH-mittarilla mitaten pH-arvoksi 5,4

4.23 Ksanthydroli

5-prosenttinen liuos etanolissa tai metanolissa (4.28). Ei saa käyttää valmisteita, joista syntyy
runsaasti liukenematonta ainesta. Huolellisesti suljetussa pullossa liuosta voidaan säilyttää
kolme kuukautta pimeässä.

4.24 Katalysaattori

Kuparioksidi (CuO): 0,3–0,4 g määritystä kohti tai vastaava määrä kuparisulfaattia 5H2O
0,95–1,25 g määritystä kohti.

4.25 Kiehumakiviä, jotka on pesty suolahapossa ja kalsinoitu
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4.26 Indikaattoriliuokset

4.26.1 Seosindikaattori

Liuos A: Liuotetaan 1 g metyylipunaa 37 ml:aan 0,1-molaarista natriumhydroksidiliuosta
ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.

Liuos B: Liuotetaan 1 g metyleenisineä veteen ja lisätään vettä, kunnes liuosta on 1 litra.
Sekoitetaan yksi tilavuusosa liuosta A kahteen tilavuusosaan liuosta B.

Tämä indikaattori on violetti happamassa liuoksessa, harmaa neutraalissa liuoksessa ja
vihreä emäksisessä liuoksessa. Indikaattoria käytetään 0,5 ml (10 tippaa).

4.26.2 Metyylipunaindikaattoriliuos

Liuotetaan 0,1 g metyylipunaa 50 ml:aan 95-prosenttista etanolia. Lisätään vettä, kunnes
liuosta on yhteensä 100 ml ja suodatetaan tarvittaessa. Tätä indikaattoria voidaan käyttää
(4–5 tippaa) edellisessä kohdassa mainitun indikaattorin sijasta.

4.27 Indikaattoripapereita

Lakmus, bromotymolisininen (tai muut paperit, jotka ovat herkkiä pH-arvoilla 6–8)

4.28 Etanoli tai metanoli: 95-prosenttinen (paino/tilavuus)

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Tislauslaitteisto

Ks. menetelmä 2.1.

5.2 Ammoniumtypen (7.5.1) määrittämislaite

Ks. menetelmä 2.6.1 ja kuvio 6.

5.3 Laite ureatypen määrittämiseksi ureaasimenetelmällä (7.6.1)

Ks. menetelmä 2.6.1 ja kuvio 7.

5.4 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)
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5.5 pH-mittari

5.6 Lasivälineet:

2, 5, 10, 20, 25, 50 ja 100 ml:n täyspipetit,

300 ja 500 ml:n pitkäkaulaiset kjeldahlkolvit,

100, 250, 500 ja 1 000 ml:n mittalasit,

sintratut lasiupokkaat, huokoisuustiheys 5–15 µm,

huhmare.

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysiliuoksen valmistaminen

Punnitaan 1 mg:n tarkkuudella 10 g näytettä ja siirretään se 500 ml:n mittapulloon. Lisätään
50 ml vettä ja sitten 20 ml laimennettua suolahappoa (4.10). Ravistetaan. Annetaan seistä,
kunnes CO2:ta ei enää muodostu. Lisätään 400 ml vettä, sekoitetaan puoli tuntia, täytetään
pullo vedellä, homogenisoidaan ja suodatetaan kuivalla suodattimella kuivaan astiaan.

7.2 Kokonaistyppi

7.2.1 Jos näytteessä ei ole nitraatteja

Pipetoidaan 300 ml:n kjeldahlkolviin suodosta (7.1), joka sisältää enintään 100 mg N.
Lisätään 15 ml väkevää rikkihappoa (4.9), 0,4 g kuparioksidia tai 1,25 g kuparisulfaattia
(4.24) sekä muutama lasihelmi kiehumisen säätelemiseksi. Lämmitetään ensin hitaasti, jotta
reaktio saataisiin alkamaan, ja sitten korkeammassa lämpötilassa, kunnes neste muuttuu
värittömäksi tai hieman vihertäväksi ja nesteestä nousee valkoista höyryä. Jäähdyttämisen
jälkeen liuos siirretään tislauskolviin, laimennetaan vedellä 500 ml:ksi ja lisätään muutama
kiehumakivi (4.25). Kolvi liitetään tislauslaitteistoon (5.1) ja määrittäminen suoritetaan
7.1.1.2 kohdan, menetelmän 2.6.1 mukaisesti.
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7.2.2 Jos näytteessä on nitraatteja

Pipetoidaan 500 ml:n erlenmeyerpulloon suodosannos (7.1), joka sisältää alle 40 mg
nitraattityppeä. Analyysin tässä vaiheessa typen (N) kokonaismäärällä ei ole merkitystä.
Lisätään 10 ml 30-prosenttista rikkihappoa (4.12) ja 5 g pelkistettyä rautaa (4.2) ja peitetään
erlenmeyerpullo välittömästi kellonlasilla. Kuumennetaan hiukan, kunnes reaktio voimistuu
mutta ei kuitenkaan muutu kiivaaksi. Kuumentaminen lopetetaan ja liuos jätetään vähintään
3 tunniksi huoneen lämpötilaan. Siirretään neste kvantitatiivisesti 250 ml:n mittalasiin siten,
ettei liukenematonta rautaa oteta mukaan. Täytetään vedellä merkkiin. Sekoitetaan
huolellisesti. Pipetoidaan liuosta määrä, joka sisältää enintään 100 mg typpeä (N), 300 ml:n
kjeldahlkolviin. Lisätään 15 ml väkevää rikkihappoa (4.9), 0,4 g kuparioksidia tai 1,25 g
kuparisulfaattia (4.24) ja muutama kiehumakivi kiehumisen kontrolloimiseksi. Lämmitetään
ensin hitaasti, jotta reaktio saataisiin alkamaan, ja sen jälkeen korkeammassa lämpötilassa,
kunnes neste muuttuu värittömäksi tai hieman vihertäväksi ja nesteestä nousee valkoista
höyryä. Jäähdyttämisen jälkeen siirretään liuos kvantitatiivisesti tislauskolviin, laimennetaan
vedellä 500 ml:ksi ja lisätään muutama kiehumakivi (4.25). Kolvi liitetään tislauslaitteistoon
(5.1) ja määrittäminen suoritetaan 7.1.1.2 kohdan, menetelmän 2.6.1 mukaisesti.

7.2.3 Nollakoe

Nollakoe tehdään (ilman näytettä) samoissa olosuhteissa ja sen tulosta käytetään lopullista
tulosta laskettaessa.

7.2.4 Tuloksen ilmoittaminen

% N (kokonais-N) =
M

28.0)Aa( ×−

jossa

a = nollakokeen titrauksessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarinen natrium- tai
kaliumhydroksidiliuos (4.8), kun laitteiston keräysastiaan pipetoitiin 50 ml titrattua
0,2-molaarista rikkihappoliuosta (4.6),

A = analyysiä varten tehdyssä titrauksessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarinen
natrium- tai kaliumhydroksidiliuos (4.8),

M = näytteen massa grammoina (7.2.1 tai 7.2.2).
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7.3 Kokonaistyppi lukuun ottamatta nitraattityppeä

7.3.1 Analyysi

Pipetoidaan 300 ml:n kjeldahlkolviin suodosta (7.1), joka sisältää enintään 50 mg
määritettävää typpeä. Laimennetaan vedellä niin että lopullinen tilavuus on 100 ml, lisätään
5 g ferrosulfaattia (4.13), 20 ml väkevää rikkihappoa (4.9) sekä muutama lasihelmi
kiehumisen säätelemiseksi. Kuumennetaan ensin hitaasti ja sen jälkeen korkeammassa
lämpötilassa, kunnes nesteestä alkaa nousta valkoista höyryä. Reaktiota jatketaan
15 minuuttia. Kuumentaminen lopetetaan ja 0,4 g kuparioksidia tai 1,25 g kuparisulfaattia
(4.24) lisätään katalyytiksi. Kuumentamista jatketaan, kunnes nesteestä on noussut valkoista
höyryä 10–15 minuutin ajan. Jäähdyttämisen jälkeen liuos siirretään kjeldahlkolvista
kvantitatiivisesti tislauskolviin (5.1). Laimennetaan vedellä 500 ml:ksi ja lisätään muutama
kiehumakivi (4.2). Kolvi liitetään tislauslaitteistoon (5.1) ja määrittämistä jatketaan
7.1.1.2 kohdan, menetelmän 2.6.1 mukaisesti.

7.3.2 Nollakoe

Ks. 7.2.3.

7.3.3 Tuloksen ilmoittaminen

% kokonais-N =
M

28.0)Aa( ×−

jossa

a = nollakokeen titrauksessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarinen natrium- tai
kaliumhydroksidiliuos (4.8), kun laitteiston keräysastiaan pipetoitiin 50 ml titrattua
0,2-molaarista rikkihappoliuosta (4.6),

A = analyysiä varten tehdyssä titrauksessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,2-molaarinen
natrium- tai kaliumhydroksidiliuos (4.8),

M = määrityksessä käytetyn näytteen massa grammoina.
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7.4 Nitraattityppi

Saadaan laskemalla seuraavien kohtien tulosten erotus:

7.2.4 - (7.5.3 + 7.6.3)

tai

7.2.4 - (7.5.3 + 7.6.5)

tai

7.2.4 - (7.5.3 + 7.6.6)

7.5 Ammoniumtyppi

7.5.1 Analyysi

Pipetoidaan kuivaan lasiin (5.2) suodosta (7.1), joka sisältää enintään 20 mg
ammoniumtyppeä. Kootaan laitteisto. Siirretään pipetillä 300 ml:n erlenmeyerpulloon 50 ml
titrattua 0,1-molaarista rikkihappoliuosta (4.14) sekä niin paljon tislattua vettä, että nesteen
pinta ulottuu noin 5 cm sisäänpanoputken aukon yläpuolelle. Reaktiopullon sivulla olevasta
kaulasta lisätään tislattua vettä niin että liuoksen kokonaismäärä on noin 50 ml. Ravistetaan.
Kaasuvirran lisäämisen yhteydessä lisätään useita tippoja oktyylialkoholia (4.15), jotta
vaahtoa ei muodostuisi. Lisätään 50 ml kyllästettyä kaliumkarbonaattiliuosta (4.16) ja
aloitetaan kylmästä suspensiosta vapautuneen ammoniakin poistaminen välittömästi. Tähän
tarkoitukseen tarvittava voimakas ilmavirta (virtaus noin kolme litraa minuutissa)
puhdistetaan etukäteen ohjaamalla se laimennettua rikkihappoa ja laimennettua
natriumhydroksidia sisältävien pesupullojen kautta. Paineilman sijasta voidaan käyttää
tyhjiötä (vesi-imupumppu), mikäli laitteen liitokset ovat ilmatiiviit.

Ammoniakki on tavallisesti poistunut kolmen tunnin kuluessa.

Tämä kannattaa kuitenkin varmistaa käyttämällä toista erlenmeyerpulloa. Kun prosessi on
päättynyt, erlenmeyerpullo irrotetaan laitteesta ja sisäänpanoputken pää sekä
erlenmeyerpullon seinämät huuhdotaan pienellä määrällä tislattua vettä. Ylimääräinen happo
titrataan 0,1-molaarisella natriumhydroksidin standardiliuoksella (4.17).
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7.5.2 Nollakoe

Ks. 7.2.3.

7.5.3 Tuloksen ilmoittaminen

% N (ammonium-N) =
M

14.0)Aa( ×−

jossa

a = Nollakokeen titrauksessa kulunut 0,2-molaarinen millilitroina ilmoitettu natrium- tai
kaliumhydroksidiliuos (4.17), kun laitteiston (5.2) 300 ml:n erlenmeyerpulloon pipetoitiin
50 ml titrattua 0,1-molaarista rikkihappoliuosta (4.14),

A = analyysiä varten tehdyssä titrauksessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,1-molaarinen
natrium- tai kaliumhydroksidiliuos (4.17),

M = määritystä varten pipetoidun näytteen massa grammoina.

7.6 Ureatyppi

7.6.1 Ureaasimenetelmä

Pipetoidaan 500 ml:n mittapulloon suodosta (7.1), joka sisältää enintään 250 mg ureatyppeä.
Fosfaattien saostamiseksi lisätään sopiva määrä kyllästettyä bariumhydroksidiliuosta (4.18),
kunnes lisääminen ei enää tuota lisää sakkaa. Ylimääräiset bariumionit (sekä kaikki liuenneet
kalsiumionit) poistetaan 10-prosenttisella natriumkarbonaattiliuoksella (4.19). Annetaan
tasaantua ja tarkistetaan, onko saostuminen täydellistä. Täytetään merkkiin asti,
homogenisoidaan ja suodatetaan laskostetun suodattimen läpi. Pipetoidaan 50 ml suodosta
laitteen 300 ml:n erlenmeyerpulloon (5.3). Tehdään happamaksi 2-molaarisella suolahapolla
(4.20) säätämällä pH-arvo 3:een pH-mittarilla mitattuna. Nostetaan pH 5,4:ään
0,1-molaarisella natriumhydroksidilla (4.17). Jotta ammoniakin menetykseltä vältyttäisiin
ureaasilla toimivan hydrolyysin yhteydessä, erlenmeyerpullo suljetaan tulpalla, joka on
kiinnitetty tiputussuppiloon ja pieneen suojasäiliöön, joka sisältää täsmälleen 2 ml
0,1-molaarista suolahappoliuosta (4.21). Lisätään tiputussuppilon kautta 20 ml ureaasiliuosta
(4.22). Jätetään kahdeksi tunniksi 20–25°C:seen. Siirretään pipetillä 25 ml 0,1-molaarista
suolahapon standardiliuosta (4.2) tiputussuppiloon, annetaan sen juosta liuokseen ja
huuhdotaan sitten pienellä vesimäärällä. Suojasäiliön sisältö siirretään erlenmeyeriin.
Happoylimäärä titrataan 0,1-molaarisella natriumhydroksidin standardiliuoksella (4.17),
kunnes saavutetaan pH, joka pH-mittarilla mitattuna on 5,4.
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Huomautus

1. Bariumhydroksidi- ja natriumkarbonaattiliuoksella saostamisen jälkeen täytetään
merkkiin, suodatetaan ja neutraloidaan mahdollisimman nopeasti.

2. Titraus voidaan suorittaa myös käyttämällä indikaattoria (4.26), vaikkakin värin muutos
on vaikeampi havaita.

7.6.2 Nollakoe

Ks. 7.2.3.

7.6.3 Tuloksen ilmoittaminen

% N (urea) =
M

14.0)Aa( ×−

jossa

a = Nollakokeen titrauksessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,1-molaarinen natrium- tai
kaliumhydroksidiliuos (4.17), kun nollakoe on tehty täsmälleen samoissa olosuhteissa kuin
analyysi,

A = analyysiä varten tehdyssä titrauksessa kulunut millilitroina ilmoitettu 0,1-molaarinen
natrium- tai kaliumhydroksidiliuos (4.17),

M = määritystä varten pipetoidun näytteen massa grammoina.

7.6.4 Gravimetrinen menetelmä ksanthydrolilla

Pipetoidaan 100 ml:n dekantterilasiin suodosta (7.1), joka sisältää enintään 20 mg ureaa.
Lisätään 40 ml etikkahappoa (4.11). Hämmennetään minuutin ajan lasisauvalla. Annetaan
sakan laskeutua 5 minuutin ajan. Suodatetaan, pestään muutamalla millilitralla etikkahappoa
(4.11) ja lisätään suodokseen 10 ml ksanthydrolia tipoittain (4.23) sekoittaen samalla
jatkuvasti lasisauvalla. Jätetään laskeutumaan, kunnes ilmestyy sakkaa, jolloin sekoitetaan
uudelleen 1–2 minuutin ajan. Jätetään seisomaan puoleksitoista tunniksi. Suodatetaan
kuivattuun ja punnittuun lasiseen suodatinupokkaaseen alentaen hiukan painetta. Pestään
kolme kertaa 5 ml:lla etanolia (4.28) pyrkimättä kuitenkaan poistamaan kaikkea
etikkahappoa. Siirretään uuniin 130°C:n lämpötilaan yhdeksi tunniksi; lämpötila ei saa nousta
yli 145°C:seen. Annetaan jäähtyä eksikkaattorissa ja punnitaan.
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7.6.5 Tuloksen ilmoittaminen

% N (urea) =
M

m67.6 ×

jossa

m = saadun sakan massa grammoina,

M = määritystä varten pipetoidun näytteen massa grammoina.

Tulos korjataan nollakokeesta saadulla arvolla. Biureetti voidaan yleensä arvioida ureatypen
mukana ilman suurta virhettä, koska sen absoluuttinen määrä on pieni moniravinteisissa
lannoitteissa.

7.6.6 Erotusmenetelmä

Urea-N voidaan laskea myös seuraavan taulukon mukaisesti:

TAPAUS NITRAATTITYPPI AMMONIUMTYPPI UREA-N

1

2

Ei

On

On

On

(7.2.4) - (7.5.3)

(7.3.3) - (7.5.3)

8. TULOKSEN VARMISTAMINEN

Ennen kunkin analyysin suorittamista tarkistetaan laitteiston toiminta sekä se, että menetelmiä
sovelletaan oikein, käyttämällä standardiliuosta, joka sisältää eri typpimuotoja
samansuuruisina määrinä kuin näyte. Tämä standardiliuos valmistetaan kaliumnitraatin (4.3),
ammoniumsulfaatin (4.4) ja urean (4.5) titratuista liuoksista.
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MENETELMÄT 3
FOSFORI

MENETELMÄT 3.1
UUTTAMINEN

MENETELMÄ 3.1.1
MINERAALIHAPPOIHIN LIUKENEVAN FOSFORIN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä mineraalihappoihin liukenevan fosforin
määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan ainoastaan liitteessä I lueteltuihin fosfaattilannoitteisiin.

3. PERIAATE

Fosforin uuttaminen lannoitteesta typpihapon ja rikkihapon seoksella.

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi

4.1 Rikkihappo (tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml)

4.2 Typpihappo (tiheys 20°C:ssa = 1,40 g/ml)

5. VÄLINEISTÖ

Peruslaboratoriolaitteisto

5.1 Vähintään 500 ml:n kjeldahlkolvi tai 250 ml:n pyörökolvi, varustettuna
palautusjäähdyttimellä
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5.2 500 ml:n mittapullo

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 2,5 g esikäsiteltyä näytettä, joka pannaan kuivaan
kjeldahlkolviin.

7.2 Uuttaminen

Lisätään 15 ml vettä ja sekoitetaan niin, että näyte suspendoituu. Lisätään 20 ml typpihappoa
(4.2) sekä varovasti 30 ml rikkihappoa (4.1)

Kun voimakas alkureaktio on ohi, lasin sisältöä keitetään n. 30 minuutin ajan. Annetaan
jäähtyä ja lisätään sitten varovasti sekoittaen n. 150 ml vettä. Keittämistä jatketaan
15 minuutin ajan.

Neste jäähdytetään täydellisesti ja siirretään kvantitatiivisesti 500 ml:n mittapulloon.
Täytetään merkkiin asti, sekoitetaan ja suodatetaan kuivan, fosfaatittoman laskossuodattimen
läpi. Suodoksen ensimmäinen annos hylätään.

7.3 Määritys

Fosforin määrittäminen suoritetaan menetelmällä 3.2 osasta näin saatua liuosta.
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MENETELMÄ 3.1.2

2-PROSENTTISEEN MUURAHAISHAPPOON (20 G/L) LIUKENEVAN FOSFORIN
UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä 2-prosenttiseen muurahaishappoon (20 g/l)
liukenevan fosforin määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan ainoastaan pehmeisiin luonnonfosfaatteihin.

3. PERIAATE

Muurahaishappoon liukeneva fosfori uutetaan erityisolosuhteissa kovien ja pehmeiden
luonnonfosfaattien erottamiseksi.

4. REAGENSSIT

4.1 Muurahaishappo, 2-prosenttinen (20 g/l)

Huomautus:

82 ml:aan muurahaishappoa (väkevyys 98–100 %; tiheys 20°C:ssa = 1,22 g/ml) lisätään
tislattua vettä, kunnes liuosta on yhteensä 5 litraa.

5. VÄLINEISTÖ

Peruslaboratoriolaitteisto

5.1 500 ml:n mittapullo (esim. Stohmann)

5.2 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 5 g esikäsiteltyä näytettä, joka pannaan 500 ml:n kuivaan,
leveäkaulaiseen Stohmann-mittapulloon.

7.2 Uuttaminen

Lisätään muurahaishappoa 20 (± 1) °C:ssa (4.1) pyörittäen pulloa jatkuvasti käsin, kunnes
liuos ulottuu 1 cm päähän mittamerkistä, ja täytetään pullo. Pullo suljetaan kumitulpalla ja
sitä ravistetaan pyörivässä ravistimessa (5.2) 30 minuutin ajan 20 (± 2) °C:ssa.

Liuos suodatetaan kuivan, fosfaatittoman laskossuodattimen läpi kuivaan lasiastiaan.
Suodoksen ensimmäinen annos hylätään.

7.3 Määritys

Fosfori määritetään menetelmän 3.2 mukaisesti osasta täysin kirkasta suodosta.

MENETELMÄ 3.1.3

2-PROSENTTISEEN SITRUUNAHAPPOON (20 G/L) LIUKENEVAN
FOSFORIN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä 2-prosenttiseen sitruunahappoon (20 g/l)
liukenevan fosforin määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan ainoastaan Tuomaskuonan tyyppeihin (ks. liite I).

3. PERIAATE

Fosforin uuttaminen lannoitteesta erityisolosuhteissa 2-prosenttisella sitruunahappoliuoksella
(20 g/l).
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4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi

4.1. Kiteytetystä sitruunahaposta (C6H8O7 · H2O) valmistettu 2-prosenttinen sitruunahappoliuos
(20 g/l)

Huomautus:

Sitruunahappoliuoksen väkevyys varmistetaan titraamalla 10 ml sitruunahappoa
0,1-molaarisella natriumhydroksidin standardiliuoksella käyttämällä indikaattorina
fenolftaleiinia.

Jos liuos on ohjeen mukaista, standardiliuosta tulisi käyttää 28,55 ml.

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Alkuperäinen näyte sekoitetaan huolellisesti homogeenisuuden varmistamiseksi.
Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 5 g esikäsiteltyä näytettä ja pannaan se 600 ml:n kuivaan,
riittävän leveäkaulaiseen mittapulloon, jossa nestettä voi ravistaa kunnolla.

7.2 Uuttaminen

Lisätään 500 ± 1 ml sitruunahappoliuosta 20 (± 1) °C:ssa. Lisättäessä reagenssin ensimmäisiä
millilitroja liuosta ravistetaan käsin voimakkaasti, jotta ei syntyisi kokkareita eikä aine
tarttuisi seinämiin. Lasi suljetaan kumitulpalla ja sitä ravistetaan pyörivässä ravistimessa (5.1)
täsmälleen 30 minuutin ajan 20 (± 2) °C:ssa.
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Liuos suodatetaan välittömästi kuivan, fosfaatittoman laskossuodattimen läpi kuivaan
lasiastiaan ja suodoksen ensimmäinen 20 ml:n annos hylätään. Suodattamista jatketaan,
kunnes on saatu riittävä määrä suodosta fosforin määrittämiseksi.

7.3 Määritys

Fosforiuutteen määrittäminen tehdään osasta menetelmän 3.2 mukaisesti saatua liuosta.

Menetelmä 3.1.4
NEUTRAALIIN AMMONIUMSITRAATTIIN LIUKENEVAN

FOSFORIN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä neutraaliin ammoniumsitraattiin liukenevan
fosforin määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan kaikkiin lannoitteisiin, joiden liukoisuus neutraaliin
ammoniumsitraattiin on todettu (ks. liite I).

3. PERIAATE

Fosforin uuttaminen erityisolosuhteissa 65°C:n lämpötilassa käyttämällä neutraalia
ammoniumsitraattiliuosta (pH = 7,0).

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi

4.1 Neutraali ammoniumsitraattiliuos (pH = 7,0)

Liuoksen tulee sisältää 185 g kiteytynyttä sitruunahappoa litraa kohti. Sen ominaispainon
tulee olla 1,09 20°C:ssa ja pH:n 7,0.
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Reagenssi valmistetaan seuraavasti:

Liuotetaan 370 g kiteistä sitruunahappoa (C6H8O7 · H2O) noin 1,5 litraan vettä ja liuoksesta
tehdään lähes neutraali lisäämällä siihen 345 ml ammoniumhydroksidiliuosta
(28–29-prosenttista NH3:a). Jos NH3-pitoisuus on alle 28 %, liuokseen lisätään vastaavasti
suurempi määrä ammoniumhydroksidiliuosta ja sitruunahappo liuotetaan pienempään
vesimäärään.

Liuos jäähdytetään ja tehdään täysin neutraaliksi pitämällä pH-mittarin elektrodeja upotettuna
liuoksessa. Ammoniakki lisätään tipoittain (28–29-prosenttinen NH3) hämmentäen koko ajan
(mekaanisella sekoittajalla), kunnes pH on täsmälleen 7,0 20°C lämpötilassa. Tässä vaiheessa
täytetään astia niin, että nestettä on yhteensä 2 litraa ja pH testataan uudelleen. Reagenssia
säilytetään umpinaisessa astiassa ja sen pH tarkastetaan säännöllisin väliajoin.

5. VÄLINEISTÖ

5.1 2 l:n dekantterilasi

5.2 pH-mittari

5.3 200 tai 250 ml:n erlenmeyerpullo

5.4 500 ml:n mittapullot sekä yksi 2 000 ml:n mittapullo

5.5 Vesihaude, joka voidaan säätää termostaatilla 65°C:seen ja johon kuuluu sopiva sekoitin (ks.
kuva 8)

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte

1 g tai 3 g analysoitavaa lannoitetta (ks. asetuksen liitteessä I oleva A ja B jakso) siirretään
200 tai 250 ml:n erlenmeyerpulloon, joka sisältää 100 ml 65°C:seen kuumennettua
ammoniumsitraattiliuosta.
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7.2 Liuoksen analysoiminen

Erlenmeyerpullo suljetaan tulpalla ja sitä ravistetaan, jotta lannoite suspendoituisi
paakkuuntumatta. Tulppa poistetaan hetkeksi paineen tasaamiseksi, minkä jälkeen
erlenmeyerpullo suljetaan uudelleen. Pullo asetetaan vesihauteeseen, joka on säädetty
pitämään lasin sisältö täsmälleen 65°C:ssa, ja se yhdistetään sekoittimeen (ks. kuva 8).
Pullossa olevan suspension pinnan tulee sekoittamisen aikana pysyä jatkuvasti vesihauteen
vedenpinnan alapuolella1. Mekaanista sekoittamista säädellään niin että täydellinen suspensio
varmistuu.

Kun sekoittamista on jatkettu yhden tunnin ajan, erlenmeyerpullo poistetaan vesihauteesta.

Jäähdytetään heti juoksevan veden alla huoneenlämpöiseksi ja siirretään erlenmeyerpullon
sisältö välittömästi 500 ml:n mittapulloon vedellä huuhtoen (pesupullo). Täytetään vedellä.
Sekoitetaan huolellisesti. Suodatetaan kuivan, fosfaatittoman laskossuodattimen (keskinopea)
läpi kuivaan dekantterilasiin ja suodoksen ensimmäinen, n. 50 ml:n annos hylätään.

Tämän jälkeen kootaan noin 100 ml kirkasta suodosta.

7.3 Määritys

Määritetään näin saadun uutteen fosfori menetelmän 3.2 mukaisesti.

                                                
1 Jos mekaanista sekoitinta ei ole käytettävissä, lasia on ravistettava käsin joka viides minuutti.
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Contact thermometer = Kosketuslämpömittari
Support for the fixing of clips = Tuki pidikkeiden kiinnittämiseksi
Support for pivot = Liikkuvan akselin tuki
Clip = Pinza
Arm actuated from eccentric = Varsi, joka toimii epäkeskisesti
Motor with reduction gear = Alennusvaihteella varustettu moottori
Belt drive = Hihnaveto
Copper bath = Kuparihaude
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MENETELMÄT 3.1.5
EMÄKSISELLÄ AMMONIUMSITRAATILLA UUTTAMINEN

MENETELMÄ 3.1.5.1
LIUKOISEN FOSFORIN UUTTAMINEN PETERMANNIN MUKAISESTI 65°C:SSA

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä liukenevan fosforin määrittämiseksi emäksisessä
ammoniumsitraatissa.

2. SOVELTAMISALA

Tämä menetelmä soveltuu ainoastaan saostetulle dikalsiumfosfaattihydraatille
(CaHPO4 · 2H2O).

3. PERIAATE

Fosforin uuttaminen erityisolosuhteissa 65°C:n lämpötilassa emäksisen
ammoniumsitraattiliuoksen (Petermannin liuos) kanssa.

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi, jonka ominaisuudet ovat samat kuin tislatulla vedellä

4.1 Petermannin liuos

4.2 Ominaisuudet

Sitruunahappo (C6H8O7 · H2O): 173 g/l

Ammoniakki: 42 g/l ammoniumtyppeä,

pH 9,4–9,7
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Diammoniumsitraatista valmistaminen

Liuotetaan 931 g diammoniumsitraattia (molekyylimassa 226,19) n. 3 500 ml:aan vettä
5 litran mittapullossa. Seisotetaan juoksevassa vesihauteessa, sekoitetaan ja jäähdytetään ja
lisätään pieni määrä ammoniakkia. Esimerkiksi tiheyttä (20°C:ssa) 906 g/ml varten, mikä
vastaa 20,81 massaprosenttia ammoniumtyppeä, on tarpeen käyttää 502 ml
ammoniakkiliuosta. Lämpötila säädetään 20°C:seen, täytetään tislatulla vedellä merkkiin ja
sekoitetaan.

Sitruunahaposta ja ammoniakista valmistaminen

Liuotetaan 865 g sitruunahapon monohydraattia n. 2 500 ml:aan tislattua vettä n. 5 litran
dekantterilasissa. Dekantterilasi asetetaan jäähauteeseen ja ravistaen liuosta koko ajan lisätään
ammoniakkiliuos pieninä määrinä suppilolla, jonka varsi on upotettu sitruunahappoliuokseen.
Esimerkiksi tiheyttä (20°C:ssa) 906 g/ml varten, mikä vastaa 20,81 massaprosenttia
ammoniumtyppeä, on tarpeen lisätä 1 114 ml ammoniakkiliuosta. Lämpötila säädetään
20°C:seen, liuos siirretään 5 litran mittapulloon, täytetään tislatulla vedellä merkkiin ja
sekoitetaan.

Ammoniumtyppipitoisuus tarkistetaan seuraavasti

Siirretään 25 ml liuosta 250 ml:n mittapulloon ja täytetään tislatulla vedellä merkkiin.
Sekoitetaan. Määritetään ammoniumtyppipitoisuus 25 ml:sta tätä liuosta menetelmää 2.1
noudattaen. Jos liuos on ohjeiden mukainen, 0,5-molaarista H2SO4:a kuluu 15 ml.

Jos ammoniumtypen vahvuus on yli 42 g/l, NH3 voidaan poistaa inertillä kaasuvirralla tai
kohtuullisesti kuumentamalla, niin että pH:ksi saadaan 9,7. Määritys suoritetaan toisen kerran.

Jos ammoniumtypen vahvuus on alle 42 g/l, on tarpeen lisätä ammoniakkiliuoksen määrää:

M = (42 - n × 2,8) × 81,20
500

g

tai tilavuus V = 906,0
M

20°C:ssa.
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Jos V on alle 25 ml, sitä lisätään suoraan 5 litran pulloon hienoksijauhetun, V × 0,173 g:n
painoisen sitruunahappomäärän kanssa.

Jos V on yli 25 ml, on valmistettava uusi reagenssi seuraavalla tavalla:

Punnitaan 173 g sitruunahappoa. Liuotetaan se 500 ml:aan vettä. Asianmukaisia
varotoimenpiteitä noudattaen lisätään enintään 225 + V × 1 206 ml ammoniakkiliuosta, jota
käytettiin valmistettaessa 5 litraa reagenssia. Täytetään vedellä. Sekoitetaan.

Sekoitetaan tämä litran annos aikaisemmin valmistettuun 4 975 ml:n annokseen.

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Vesihaude, jonka lämpötila voidaan pitää 65 (± 1) °C:ssa

5.2 500 ml:n mittapullo (esim. Stohmann)

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 1 g esikäsiteltyä näytettä ja siirretään se 500 ml:n
mittapulloon (5.2).

7.2 Uuttaminen

Lisätään 200 ml emäksistä ammoniumsitraattiliuosta (4.1). Pullo suljetaan ja sitä ravistellaan
voimakkaasti käsin, ettei kokkareita muodostuisi eikä ainetta tarttuisi reunoihin.
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Pullo asetetaan vesihauteeseen, joka on säädetty 65°C:seen, ja lasia ravistetaan joka viides
minuutti seuraavan puolen tunnin ajan. Aina ravistamisen jälkeen tulppa poistetaan paineen
vapauttamiseksi. Vesihauteen vedenpinnan tulee olla pullossa olevan liuoksen pinnan
yläpuolella. Pullo jätetään vesihauteeseen vielä 1 tunniksi 65°C:n lämpötilaan ja sitä
ravistetaan joka 10. minuutti. Pullo poistetaan vesihauteesta ja jäähdytetään n. 20°C:seen sekä
täytetään 500 ml:aan vedellä. Sekoitetaan ja suodatetaan kuivan, fosfaatittoman laskostetun
suodatinpaperin läpi ja hylätään suodoksen ensimmäinen erä.

7.3 Määritys

Uutettu fosfaatti määritetään menetelmällä 3.2 osasta näin saatua liuosta.

MENETELMÄ 3.1.5.2
LIUKOISEN FOSFORIN UUTTAMINEN

PETERMANNIN MENETELMÄLLÄ HUONEENLÄMPÖTILASSA

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä kylmään, emäksiseen ammoniumsitraattiin
liukenevan fosforin määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Menetelmää sovelletaan ainoastaan hienofosfaatteihin.

3. PERIAATE

Fosforin uuttaminen erityisolosuhteissa 20°C:n lämpötilassa emäksisellä
ammoniumsitraattiliuoksella (Petermannin liuos).

4. REAGENSSI

Ks. menetelmä 3.1.5.1.
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5. VÄLINEISTÖ

5.1 Peruslaboratoriolaitteisto ja 250 ml:n mittapullo (esim. Stohmann)

5.2 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 2,5 g esikäsiteltyä näytettä ja pannaan se 250 ml:n
mittapulloon (5.1).

7.2 Uuttaminen

Lisätään hiukan Petermannin liuosta 20°C:n lämpötilassa, ravistetaan voimakkaasti
kokkareiden muodostumisen ja aineen reunoihin tarttumisen estämiseksi. Lasi täytetään
merkkiin asti Petermannin liuoksella ja suljetaan tulpalla.

Sekoitetaan pyörivällä ravistimella (5.2) kahden tunnin ajan. Suodatetaan välittömästi kuivan,
fosfaatittoman, laskostetun suodatinpaperin läpi kuivaan säiliöön ja hylätään suodoksen
ensimmäinen erä.

7.3 Määritys

Fosfori määritetään menetelmällä 3.2 osasta näin saatua liuosta.
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MENETELMÄ 3.1.5.3
JOULIEN EMÄKSISEEN AMMONIUMSITRAATTIIN LIUKENEVAN

FOSFORIN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä Joulien emäksiseen ammoniumsitraattiin
liukenevan fosforin määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan kaikkiin yksi- ja moniravinteisiin fosfaattilannoitteisiin, joissa
fosfaatti on alumiinia ja kalsiumia sisältävässä muodossa.

3. PERIAATE

Uuttaminen voimakkaasti ravistaen tarkasti spesifioidun emäksisen
ammoniumsitraattiliuoksen (tarvittaessa oksiinin) kanssa n. 20°C:n lämpötilassa.

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi

4.1 Joulien emäksinen ammoniumsitraattiliuos

Litra tätä liuosta sisältää 400 g sitruunahappoa ja 153 g NH3:a. Sen vapaan ammoniakin
pitoisuus on noin 55 g/l. Liuos voidaan valmistaa jollakin jäljempänä kuvatulla menetelmällä.

4.1.1 Liuotetaan 1 litran mittapullossa 400 g sitruunahappoa (C6H8O7 · H2O) noin 600 ml:aan
ammoniakkia (tiheys 20°C:ssa = 0,925 g/ml, ts. 200 g NH3/l). Sitruunahappo lisätään
50–80 g:n annoksina pitäen lämpötila alle 50°C:ssa. Täytetään 1 litraksi ammoniakilla.

4.1.2 Liuotetaan 1 litran mittapullossa 432 g kaksiemäksistä ammoniumsitraattia (C6H14N2O7)
300 ml:aan vettä. Lisätään 440 ml ammoniakkia (tiheys 20°C:ssa = 0,925 g/ml). Täytetään
1 litraksi vedellä.
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Huomautus:

Kokonaisammoniakkipitoisuuden varmistaminen

Otetaan 10 ml:n sitraattiliuosnäyte 250 ml:n pulloon. Täytetään tislatulla vedellä.
Ammoniumtyppipitoisuus määritetään menetelmän 2.1 mukaisesti 25 ml:sta tätä liuosta.

1 ml 0,5-molaarista H2SO4:a = 0,008516 g NH3:a

Näissä olosuhteissa reagenssia voidaan pitää ohjeiden mukaisena, kun titrauksessa kuluu
17,7–18 ml liuosta.

Jos näin ei ole, lisätään 4,25 ml ammoniakkia (tiheys 20°C:ssa = 0,925 g/l)/0,1 ml alle edellä
mainitun 18 ml:n.

4.2 Hienoksi jauhettu 8-hydroksikinoliini (oksiini)

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Peruslaboratoriolaitteisto ja pieni lasi tai posliinihuhmare sekä survin

5.2 500 ml:n mittapullot

5.3 1 000 ml:n mittapullo

5.4 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.
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7. MENETTELY

7.1 Näyte

Punnitaan 0,0005 g:n tarkkuudella 1 g esikäsiteltyä näytettä ja pannaan se pieneen
huhmareen. Lisätään noin 10 tippaa sitraattia (4.1) näytteen kostuttamiseksi ja murskataan
näyte huolellisesti survimella.

7.2 Uuttaminen

Lisätään 20 ml ammoniumsitraattia (4.1), sekoitetaan tahnaksi ja jätetään tasaantumaan noin
minuutiksi.

Dekantoidaan liuos 500 ml:n mittapulloon suodattamalla pois hiukkaset, jotka eivät ole
hajonneet edeltävän murskaamisen aikana. Lisätään 20 ml sitraattiliuosta (4.1) sakkaan,
jauhetaan kuten edellä ja kaadetaan neste mittapulloon. Tämä toistetaan neljä kertaa, niin että
viidennen kerran lopulla mittapulloon voidaan kaataa koko valmiste. Käytetyn sitraatin
kokonaismäärän tulee olla noin 100 ml.

Survin ja huhmare huuhdotaan mittapullon yllä 40 ml:lla tislattua vettä.

Suljettua mittapulloa ravistetaan pyörivällä ravistimella (5.4) 3 tuntia.

Pullo jätetään seisomaan 15–16 tunniksi, ravistetaan uudelleen samoissa olosuhteiss kolmen
tunnin ajan. Lämpötilan tulisi pysyä 20 (± 2) °C:ssa koko prosessin ajan.

Täytetään tislatulla vedellä merkkiin. Suodatetaan kuivan suodattimen läpi ja hylätään
suodoksen ensimmäinen erä. Kerätään kirkas suodos kuivaan pulloon.

7.3 Määritys

Uutettu fosfori määritetään menetelmän 3.2 mukaisesti osasta näin saatua liuosta.
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8. LIITE

Oksiinin käyttäminen mahdollistaa tämän menetelmän soveltamisen magnesiumia sisältäviin
lannoitteisiin. Käyttöä suositellaan, kun magnesium- ja fosforianhydridipitoisuuden suhde on
yli 0,03 (Mg/P2O5 > 0,03). Mikäli näin on, kostutettuun näytteeseen lisätään 3 g oksiinia
analyysia varten. Oksiinin käyttäminen, silloin kun lannoite ei sisällä magnesiumia, ei
todennäköisesti häiritse määrittämistä. Kun tiedetään, että lannoite ei sisällä magnesiumia, ei
oksiinia tarvitse käyttää.

MENETELMÄ 3.1.6
VESILIUKOISEN FOSFORIN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä vesiliukoisen fosforin määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan kaikkiin, myös moniravinteisiin, lannoitteisiin, joista on
määritettävä vesiliukoinen fosfori.

3. PERIAATE

Uuttaminen vedellä erityisolosuhteissa

4. REAGENSSI

Tislattu tai demineralisoitu vesi

5. VÄLINEISTÖ

5.1 500 ml:n mittapullo (esim. Stohmann)

5.2 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)
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6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 5 g esikäsiteltyä näytettä ja pannaan se 500 ml:n
mittapulloon (5.1).

7.2 Uuttaminen

Lisätään mittapulloon 450 ml 20–25°C:ista vettä.

Ravistetaan pyörivässä ravistimessa (5.2) 30 minuuttia.

Täytetään merkkiin asti vedellä, sekoitetaan perusteellisesti ravistamalla ja suodatetaan
kuivan, fosfaatittoman laskostetun suodatinpaperin läpi kuivaan pulloon.

7.3 Määritys

Fosfori määritetään menetelmän 3.2 mukaisesti osasta näin saatua liuosta.

MENETELMÄ 3.2
UUTETUN FOSFORIN MÄÄRITTÄMINEN (GRAVIMETRINEN MENETELMÄ,

 JOSSA KÄYTETÄÄN KINOLIINIFOSFOMOLYBDAATTIA)

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä lannoiteuutteissa olevan fosforin määrittämiseksi.
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2. SOVELTAMISALA

Menetelmä on sovellettavissa kaikkiin lannoiteuutteisiin1 fosforin eri muotojen
määrittämiseksi.

3. PERIAATE

Mahdollisen hydrolyysin jälkeen fosforin eri muodot, muut kuin orthofosfaatit, orthofosfaatti-
ionit saostetaan happamasta liuoksesta kinoliinifosfomolybdaattina.

Suodattamisen ja pesemisen jälkeen sakka kuivatetaan 250°C:ssa ja punnitaan.

Edellä mainituissa olosuhteissa liuoksessa todennäköisesti esiintyvät yhdisteet, kuten
mineraali- ja orgaaniset hapot, ammoniumionit, liukoiset silikaatit yms., eivät häiritse
määritystä, jos saostamisessa käytetään natriummolybdaatti- tai
ammoniummolybdaattipohjaista reagenssia.

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi

4.1 Väkevä typpihappo (tiheys 20°C:ssa = 1,40 g/ml)

4.2 Reagenssin valmistaminen

4.2.1 Natriummolybdaattipohjaisen reagenssin valmistaminen

Liuos A: liuotetaan 70 g natriummolybdaattidihydraattia 100 ml:aan tislattua vettä.

Liuos B: liuotetaan 60 g sitruunahappomonohydraattia 100 ml:aan tislattua vettä ja lisätään
85 ml väkevää typpihappoa (4.1).

Liuos C: sekoitetaan liuos A liuokseen B liuoksen C muodostamiseksi.

Liuos D: Lisätään 35 ml väkevää typpihappoa (4.1) 50 ml:aan tislattua vettä ja tämän jälkeen
lisätään 5 ml vastatislattua kinoliinia. Tämä liuos lisätään liuokseen C, sekoitetaan
perusteellisesti ja jätetään seisomaan yön yli pimeään. Tämän jälkeen lasi täytetään tislatulla
vedellä 500 ml:aan, sekoitetaan uudelleen ja suodatetaan lasisintterin (5.6) läpi.

                                                
1 Mineraalihappoihin liukeneva fosfori, vesiliukoinen fosfori, ammoniumsitraattiin liukeneva

fosfori, 2-prosenttiseen sitruunahappoon liukeneva fosfori sekä 2-prosenttiseen
muurahaishappoon liukeneva fosfori.
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4.2.2 Ammoniummolybdaattipohjaisen reagenssin valmistaminen.

Liuos A: liuotetaan 100 g ammoniummolybdaattia 300 ml:aan tislattua vettä hiljaa
kuumentaen ja silloin tällöin sekoittaen.

Liuos B: liuotetaan 120 g sitruunahappomonohydraattia 200 ml:aan tislattua vettä ja lisätään
170 ml väkevää typpihappoa (4.1).

Liuos C: lisätään 10 ml vastatislattua kinoliinia 70 ml:aan väkevää typpihappoa (4.1).

Liuos D: Kaadetaan liuos A hitaasti liuokseen B sekoittaen samalla. Perusteellisen
sekoittamisen jälkeen tähän seokseen lisätään liuos C ja lasi täytetään 1 litraan asti. Liuos
jätetään seisomaan kahdeksi vuorokaudeksi pimeään ja suodatetaan lasisintterin (5.6) läpi.

Kohdan 4.2.1 ja 4.2.2 reagensseja voidaan käyttää samalla tavalla. Molempia on säilytettävä
suljetuissa polyetyleenipulloissa pimeässä.

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Peruslaboratoriolaitteisto sekä 500 ml:n leveäkaulainen erlenmeyerpullo

5.2 10, 25 ja 50 ml:n mittapipetit

5.3 Suodatinupokas, jonka huokoisuus on 5–20 µm

5.4 Buchner-kolvi

5.5 250 (± 10) °C:seen säädetty kuivausuuni

5.6 Lasisintteri, jonka huokoisuus on 5–20 µm

6. ANALYYSIMENETELMÄ

6.1 Liuoksen käsitteleminen

Pipetoidaan lannoiteuutteesta osa (ks. taulukko 2), joka sisältää noin 0,01 g P2O5:a, ja
pannaan se 500 ml:n erlenmeyerpulloon. Lisätään 15 ml väkevää typpihappoa1 (4.1) ja
laimennetaan vedellä noin 100 ml:ksi.

                                                
1 21 ml, silloin kun saostettava liuos sisältää yli 15 ml sitraattiliuosta (neutraali sitraatti,

Petermannin tai Joulien emäksinen sitraatti).
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Taulukko 2

Fosfaattiliuoksesta pipetoitujen osien määrittäminen

LANNOITTEEN
P2O5 %

LANNOITTEEN
P %

ANALYYSI
NÄYTE

(g)

LAIMENTAMINEN
ml:ksi

NÄYTE
(ml)

LAIMENTAMINEN
ml:ksi

SAOSTETTAVA
NÄYTE
(ml)

KINOLIINIFOSFOMOLYB
DAATIN

MUUNTOKERROIN,
P2O5 %:SSA

KINOLIINIFOSFOMOLYBDA
ATIN MUUNTOKERROIN,

P %:SSA

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 Hydrolyysi

Mikäli liuoksen epäillään sisältävän metafosfaatteja, pyrofosfaatteja tai polyfosfaatteja,
hydrolyysi suoritetaan seuraavasti.

Kuumennetaan erlenmeyerpullon sisältö hitaasti kiehuvaksi ja pidetään pullo tässä
lämpötilassa, kunnes hydrolyysi on suoritettu. Tähän kuluu tavallisesti noin tunti.
Palautusjäähdyttimellä varmistetaan, ettei neste roisku tai haihdu liikaa niin paljon, että
liuoksen alkuperäinen tilavuus pienentyy yli puolella. Hydrolyysin jälkeen astia täytetään
tislatulla vedellä uudelleen alkuperäiseen määrään.

6.3 Upokkaan punnitseminen

Suodatinupokasta (5.3) kuivataan vähintään 15 minuuttia kuivausuunissa 250 (± 10) °C:ssa.
Upokas punnitaan, kun se on jäähdytetty eksikkaattorissa.

6.4 Saostaminen

Erlenmeyerpullon sisältämää happoliuosta kuumennetaan, kunnes se alkaa kiehua, jolloin
kinoliinifosfomolybdaatin saostaminen aloitetaan lisäämällä 40 ml reagenssia (reagenssi 4.2.1
tai 4.2.2)1 tipoittain sekoittaen liuosta samalla jatkuvasti. Erlenmeyerpullo pannaan
vesihauteeseen ja jätetään sinne 15 minuutiksi, jonka aikana pulloa ravistetaan ajoittain. Liuos
voidaan suodattaa välittömästi tai sen jälkeen, kun se on jäähtynyt.

6.5 Suodattaminen ja peseminen

Liuos suodatetaan tyhjiössä dekantoimalla. Sakka pestään erlenmeyerpullossa 30 ml:lla vettä.
Liuos dekantoidaan ja suodatetaan. Tämä toistetaan viisi kertaa. Jäljelle jäänyt sakka
siirretään kvantitatiivisesti upokkaaseen vedellä pesten. Pestään neljä kertaa 20 ml:lla vettä
siten, että aina ennen nesteen lisäämistä nesteen annetaan valua upokkaasta. Sakka kuivataan
perusteellisesti.

                                                
1 Sellaisten yli 15 ml sitraattiliuosta (neutraali, Petermann, Joulie) sisältävien fosfaattiliuosten

saostamiseksi, jotka on tehty happamiksi 21 ml:lla väkevää typpihappoa (ks. 6.1 kohdan
alaviite), käytetään 80 ml saostusreagenssia.
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6.6 Kuivaaminen ja punnitseminen

Upokkaan ulkoseinät pyyhitään suodatinpaperilla. Upokas pannaan kuivausuuniin 250°C:n
lämpötilaan (5.5), jossa se saa olla, kunnes sen massa pysyy vakiona. Tämä vie tavallisesti
noin 15 minuuttia. Annetaan jäähtyä eksikkaattorissa huoneenlämpöiseksi ja punnitaan
nopeasti.

6.7 Nollakoe

Kutakin määrityssarjaa varten tehdään nollakoe käyttämällä reagensseja ja liuottimia yhtä
suurina annoksina kuin uuttamisessa (sitraattiliuos yms.) ja ne otetaan huomioon lopullista
tulosta laskettaessa.

6.8 Varmistaminen

Määrittäminen tehdään käyttämällä kaliumdivetyfosfaattiliuoksesta osaa, joka sisältää 0,01 g
P2O5:ta.

7. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Kun analyysissä käytetään taulukon 2 mukaisia näytemääriä ja laimennuksia, sovelletaan
seuraavaa kaavaa:

lannoitteen P % = (A - a) × F'

tai

lannoitteen P2O5 % = (A - a) × F

jossa

A = kinoliinifosfomolybdaatin massa grammoina,

a = nollakokeella saadun kinoliinifosfomolybdaatin massa grammoina,

F ja F' = taulukon 2 kahden viimeisen sarakkeen mukaiset kertoimet.
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Käytettäessä taulukosta 2 poikkeavia näytemääriä ja laimennuksia sovelletaan seuraavaa
kaavaa:

lannoitteen P % = 
M

100xD'f)aA( ××−

tai

lannoitteen P2O5 % = 
M

100Df)aA( ×××−

jossa

f ja f’ = kinoliinifosfomolybdaatin muuntokerroin P2O5:ksi = 0,032074, (f) tai
P:ksi = 0,013984 (f’),

D = laimennuskerroin,

M = analysoidun näytteen massa grammoina.

MENETELMÄ 4
KALIUM

MENETELMÄ 4.1
VESILIUKOISEN KALIUMIN PITOISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä vesiliukoisen kaliumin määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan kaikkiin liitteessä I lueteltuihin kaliumlannoitteisiin.

3. PERIAATE

Analysoitavan näytteen sisältämä kalium liuotetaan veteen. Kun aineet, jotka saattavat häiritä
kvantitatiivista määrittämistä, on poistettu tai sidottu, kalium saostetaan
kaliumtetrafenyliboraattina heikosti emäksisessä liuoksessa.
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4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi

4.1 Formaldehydi

Kirkas 25–35-prosenttinen formaldehydiliuos

4.2 Kaliumkloridi, analyysia varten

4.3 Natriumhydroksidiliuos: 10 mol/l

On varmistettava, että natriumhydroksidi ei sisällä kaliumia.

4.4 Indikaattoriliuos

Liuotetaan 0,5 g fenolftaleiinia 90-prosenttiseen etanoliin ja täytetään astia 100 ml:aan.

4.5 EDTA-liuos

Liuotetaan 4 g etyleenidiamiinitetraetikkahapon dihydratoitua dinatriumsuolaa veteen
100 ml:n mittapullossa. Täytetään merkkiin ja sekoitetaan.

Reagenssia säilytetään muoviastiassa.

4.6 STPB-liuos

Liuotetaan 32,5 g natriumtetrafenyyliboraattia 480 ml:aan vettä, lisätään 2 ml
natriumhydroksidiliuosta (4.3) ja 20 ml magnesiumkloridiliuosta (100 g MgCl2 · 6H2O/l).

Hämmennetään 15 minuuttia ja suodatetaan hienon tuhkattoman suodattimen läpi.

Reagenssia säilytetään muoviastiassa.
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4.7 Pesuneste

20 ml STPB-liuosta (4.6) laimennetaan 1 000 ml:ksi vedellä.

4.8 Bromivesi

Kyllästetty bromivesiliuos

5. VÄLINEISTÖ

5.1 1 000 ml:n mittapulloja

5.2 250 ml:n dekantterilasi

5.3 Suodatinupokkaat, joiden huokoisuus on 5–20 µm

5.4 120 (± 10) °C:seen säädetty uuni

5.5 Eksikkaattori

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

Kaliumsuolojen näytteet tulee jauhaa riittävän hienoksi, jotta analyysia varten saataisiin
edustava näyte. Kyseisiä tuotteita varten on käytettävä menetelmän 1 kohdan 6 alakohdassa
selostettua menettelyä.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte

Punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella 10 g esikäsiteltyä näytettä (5 g kaliumsuoloja varten, jotka
sisältävät yli 50 % kaliumoksidia). Tämä näyte ja noin 400 ml vettä pannaan 600 ml:n
dekantterilasiin.

Laitetaan kiehumaan 30 minuutiksi. Jäähdytetään, siirretään kvantitatiivisesti 1 000 ml:n
mittapulloon, täytetään merkkiin, sekoitetaan ja suodatetaan kuivaan keräysastiaan. Hylätään
ensimmäiset 50 ml suodoksesta (katso kohta 7.6, menettelyä koskeva huomautus).



12733/2/02 REV 2 HKE/ep,pk,mrc 113
LIITE IV DG C II    FI

7.2 Saostettavan liuoksen valmistaminen

Pipetoidaan suodoksesta osa, joka sisältää 25–50 mg kaliumia (ks. taulukko 3), ja pannaan se
250 ml:n dekantterilasiin. Tarvittaessa lisätään vettä, että saadaan tilavuudeksi 50 ml.

Häiritsevien tekijöiden poistamiseksi lisätään 10 ml EDTA-liuosta (4.5) sekä useita tippoja
fenolftaleiiniliuosta (4.4) ja hämmennetään sekaan tipoittain natriumhydroksidiliuosta (4.3),
kunnes liuos muuttuu punaiseksi, ja lopuksi lisätään muutamia tippoja natriumhydroksidia
ylimäärän varmistamiseksi. (Tavallisesti 1 ml natriumhydroksidia riittää neutraloimaan
näytteen ylimäärän.)

Ammoniakin (ks. 7.6 kohdan alakohdassa b menettelyä koskeva huomautus) poistamiseksi
suurimmalta osaltaan liuosta keitetään varovasti noin 15 minuuttia.

Tarvittaessa lisätään vettä, niin että tilavuudeksi saadaan 60 ml.

Liuos kiehautetaan, dekantterilasi poistetaan lämmöstä ja siihen lisätään 10 ml formaldehydia
(4.1). Lisätään useita tippoja fenolftaleiinia ja tarvittaessa myös muutama tippa
natriumhydroksidia, kunnes neste muuttuu havaittavasti punaiseksi. Dekantterilasi peitetään
kellonlasilla ja asetetaan vesihauteeseen 15 minuutiksi.

7.3 Upokkaan punnitseminen

Suodatinupokasta (ks. 5 "Välineistö") kuivataan 120°C:ssa uunissa (5.4), kunnes upokkaan
massa on vakio (noin 15 minuuttia).

Upokkaan annetaan jäähtyä eksikkaattorissa ja se punnitaan.

7.4 Saostaminen

Dekantterilasi poistetaan vesihauteesta, ja sen sisältöön sekoitetaan tipoittain 10 ml STPB-
liuosta (4.6). Lisääminen kestää noin kaksi minuuttia. Odotetaan vähintään 10 minuuttia
ennen suodattamista.

7.5 Suodattaminen ja peseminen

Liuos suodatetaan tyhjiössä punnitun suodatinupokkaan läpi, dekantterilasi huuhdotaan
pesunesteellä (4.7), sakka pestään kolme kertaa pesunesteellä (yhteensä 60 ml pesunestettä
pesua varten) ja kaksi kertaa 5–10 ml:lla vettä.

Sakka kuivataan perusteellisesti.
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7.6 Kuivaaminen ja punnitseminen

Upokkaan ulkoseinät pyyhitään suodatinpaperilla. Upokas sisältöineen pannaan uuniin
puoleksitoista tunniksi 120°C:seen. Upokkaan annetaan jäähtyä eksikkaattorissa
huoneenlämpöiseksi ja se punnitaan nopeasti.

Menettelyä koskeva huomautus

a) Jos suodos on tummanväristä, pipetoidaan siitä osa, joka sisältää enintään 100 mg
K2O:a, ja pannaan se 100 ml:n mittapulloon, lisätään bromivettä ja kuumennetaan
kiehuvaksi, jotta kaikki ylimääräinen bromi poistuu. Jäähdyttämisen jälkeen täytetään
merkkiin, suodatetaan ja määritetään kvantitatiivisesti kalium osasta suodosta.

b) Kun mukana on vain vähän tai ei lainkaan ammoniumtyppeä, ei tarvitse keittää
15:tä minuuttia.

7.7 Näytteiksi pipetoidut liuosmäärät ja muuntokertoimet

Taulukko 3
Menetelmää 4 varten

lannoitteen
K2O %

lannoitteen
K %

analyysi-
näyte
(g)

näyte
uutetusta
liuoksesta
laimenta-
mista varten
(ml)

laimenta-
minen
ml:ksi

saostamista
varten
näytteeksi
otettu osa
(ml)

muuntokerroi
n (F)

TPBKg
OK% 2

muuntokerroin
(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{ joko -

tai 50 250

10

50

131,400

131,400

109,060

109,060

yli 50 yli 41,5 5{ joko -

tai 50

-

250

10

50

262,800

262,800

218,120

218,120

7.8 Nollakoe

Kutakin määrityssarjaa varten tehdään nollakoe käyttäen reagensseja ja liuottimia yhtä
suurina määrinä kuin analyysissä ja tulokset otetaan huomioon lopullista tulosta laskettaessa.
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7.9 Tarkistusmittaus

Analyysimenetelmän tarkistamiseksi suoritetaan määritys enintään 40 mg K2O:a sisältävästä
kaliumkloridin vesiliuoksen osasta.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Käytettäessä taulukon 3 mukaisia näytemääriä ja laimennuksia sovelletaan seuraavaa kaavaa:

lannoitteen K2O % = (A - a) F

tai

lannoitteen K % = (A - a) × F'

jossa

A = näytteestä saadun sakan massa grammoina,

a = nollakokeesta saadun sakan massa grammoina,

F ja F' = kertoimet (ks. taulukko 3).

Käytettäessä taulukosta 3 poikkeavia näytemääriä ja laimennuksia sovelletaan seuraavaa
kaavaa:

lannoitteen K2O =
M

100Df)aA( ×××−

tai

lannoitteen K =
M

100D'f)aA( ×××−

jossa

f = muuntokerroin, KTPB K2O:ksi = 0,1314,

f' = muuntokerroin, KTPB K:ksi = 0,109,

D = laimennuskerroin,

M = näytteen massa grammoina.
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MENETELMÄ 5

Ei tietoja

MENETELMÄ 6
KLOORI

MENETELMÄ 6.1
KLORIDIEN MÄÄRITTÄMINEN ORGAANISEN AINEKSEN PUUTTUESSA

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä kloridin määrittämiseksi silloin, kun mukana ei ole
orgaanista ainetta.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan kaikkiin lannoitteisiin, joissa ei ole orgaanista ainetta.

3. PERIAATE

Veteen liuotetut kloridit saostetaan happamassa liuoksessa hopeanitraatin standardiliuoksen
ylimäärällä. Tämä ylimäärä titrataan ammoniumtiosyanaatilla rauta-ammoniumsulfaatin
läsnäollessa (Vollhardin menetelmä).

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi, jossa ei ole klorideja

4.1 Nitrobentseeni tai dietyylieetteri

4.2 Typpihappo, 10 mol/l



12733/2/02 REV 2 HKE/ep,pk,mrc 117
LIITE IV DG C II    FI

4.3 Indikaattoriliuos

Liuotetaan 40 g rauta-ammoniumsulfaattia Fe2(SO4)3 · (NH4)2SO4 · 24H2O veteen, niin että
liuosta muodostuu 1 litra

4.4 Hopeanitraatin standardiliuos: 0,1 mol/l

Valmistaminen

Koska kyseinen suola on hygroskooppista eikä sitä voida kuivata ilman hajaantumisen vaaraa,
on suositeltavaa, että sitä punnitaan 9 g ja se liuotetaan veteen, niin että lopullinen tilavuus on
1litra. Säädetään 0,1-molaariseen vahvuuteen titraamalla 0,1-molaarisella AgNO3:lla.

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Pyörivä ravistin (35–40 kierrosta minuutissa)

5.2 Byrettejä

5.3 500 ml:n mittapullo

5.4 250 ml:n erlenmeyerpullo

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Näyte ja liuoksen valmistaminen

Pannaan 0,001 g:n tarkkuudella punnittu 5 g:n näyte 500 ml:n mittapulloon ja lisätään 450 ml
vettä. Ravistetaan puoli tuntia ravistimessa (5.1) ja lisätään tislattua vettä, kunnes liuosta on
yhteensä 500 ml, sekoitetaan ja suodatetaan dekantteriin.



12733/2/02 REV 2 HKE/ep,pk,mrc 118
LIITE IV DG C II    FI

7.2 Määritys

Otetaan suodoksesta osa, joka sisältää enintään 0,150 g kloridia. Esim. 25 ml (0,25 g), 50 ml
(0,5 g) tai 100 ml (1 g). Jos näyte on alle 50 ml, on tarpeen lisätä tislattua vettä, niin että
tilavuudeksi saadaan 50 ml.

Lisätään 5 ml 10-molaarista typpihappoa (4.2), 20 ml indikaattoriliuosta (4.3) ja kaksi tippaa
ammoniumtiosyanaatin standardiliuosta. Näyte jälkimmäisestä reagenssista otetaan byretillä,
joka on säädetty tätä varten nollaksi.

Lisätään byretillä hopeanitraatin standardiliuosta (4.4), kunnes syntyy 2–5 ml:n ylimäärä.
Lisätään 5 ml nitrobentseeniä tai 5 ml dietyylieetteriä (4.1) ja ravistetaan hyvin sakan
agglomeroimiseksi. Ylimääräinen hopeanitraatti titrataan 0,1-molaarisella
ammoniumtiosyanaatilla (4.5), kunnes väri muuttuu punaruskeaksi, joka jää näkyviin, kun
lasia on ravistettu.

Huomautus:

Dietyylieetteri ja erityisesti nitrobentseeni estävät hopeakloridia reagoimasta tiosynaatti-
ioneiden kanssa. Näin saadaan selvä värin muutos.

7.3 Nollakoe

Nollakoe tehdään (ilman näytettä) samoissa olosuhteissa ja se otetaan huomioon lopullista
tulosta laskettaessa.

7.4 Tarkistusmittaus

Ennen määritysten tekemistä tarkistetaan menetelmän tarkkuus käyttämällä vastavalmistetun
kaliumkloridiliuoksen sellaista osaa, joka sisältää tietyn, 100 mg:n suuruusluokkaa olevan
määrän kloridia.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Analyysin tulos ilmoitetaan kloridin prosenttiosuutena näytteessä.
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Kloridiprosentti (Cl) lasketaan seuraavalla kaavalla:

kloridi- % = 0,003546 ×
M

100)VV()VV( caaczz ×−−−

jossa

Vz = 0,1-molaarinen hopeanitraatti ml:ina,

Vcz = nollakokeessa käytetty 0,1-molaarinen hopeanitraatti ml:ina,

Va = 0,1-molaarinen ammoniumtiosyanaatti ml:ina,

Vca = nollakokeessa käytetty 0,1-molaarinen ammoniumtiosyanaatti ml:ina,

M = otetun näytteen (7.2) massa grammoina.

MENETELMÄT 7
JAUHATUKSEN HIENOUS

MENETELMÄ 7.1
JAUHATUKSEN HIENOUDEN MÄÄRITTÄMINEN

(kuivamenetelmä)

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään kuivamenetelmä jauhatuksen hienouden määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan kaikkiin EY-lannoitteisiin, joita koskevissa vaatimuksissa on
määritetty jauhatuksen hienous käyttämällä 0,63 ja 0,160 mm:n seuloja.

3. PERIAATE

Seuloja mekaanisesti ravistamalla määritetään niiden valmisteiden määrät, joiden
hiukkaskoko on suurempi kuin 0,630 mm tai 0,160–0,630 mm, sekä lasketaan
jauhatushienouden prosentti.
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4. VÄLINEISTÖ

4.1 Mekaaninen seulantäristin

4.2 Seuloja, joiden aukot ovat 0,160 ja 0,630 mm (halkaisija 20 cm ja korkeus 5 cm)

5. MENETTELY

Punnitaan 0,05 g:n tarkkuudella 50 g ainetta. Kootaan kaksi seulaa ja ravistimen (4.1)
kokooma-astia siten, että seula, jossa on suuremmat aukot, asetetaan päällimmäiseksi.
Analyysinäyte asetetaan yläseulaan. Seulotaan 10 minuuttia ja poistetaan pohjalle kertynyt
osa. Laite käynnistetään uudelleen ja minuutin kuluttua tarkistetaan, että pohjalle tänä aikana
kertynyt määrä on alle 250 mg. Prosessi toistetaan (aina minuutti kerrallaan), kunnes kertynyt
määrä jää alle 250 mg:n. Kumpaankin seulaan jäänyt määrä punnitaan erikseen.

6. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

0,630 mm aukkoisen seulan osoittama näytteen hienous- % = (50 - M1) x 2

0,160 mm aukkoisen seulan osoittama näytteen hienous- % = [50 - (M1 + M2)] x 2

jossa

M1 = 0,630 mm:n aukkoiseen seulaan jääneen määrän massa grammoina,

M2 = 0,160 mm:n aukkoiseen seulaan jääneen määrän massa grammoina,

Seulan, jonka aukot ovat 0,630 mm:n suuruisia, läpäissyt materiaali on aikaisemmin poistettu.

Näiden laskutoimitusten tulokset pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
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MENETELMÄ 7.2
PEHMEIDEN LUONNONFOSFAATTIEN JAUHATUSHIENOUDEN

MÄÄRITTÄMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä pehmeiden luonnonfosfaattien jauhatushienouden
määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan pehmeisiin luonnonfosfaatteihin.

3. PERIAATE

Näytteet, joiden hiukkaskoko on hyvin pieni, voivat agglomeroitua, jolloin kuivaseulonta
vaikeutuu. Tämän vuoksi käytetään tavallisesti märkäseulontaa.

4. REAGENSSIT

Natriumheksametafosfaattiliuos: 1 %

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Vakiokokoisia seuloja, joiden aukot ovat 0,063 ja 0,125 mm (halkaisija 20 cm ja korkeus
5 cm), kokooma-astioita

5.2 20 cm:n läpimittainen jalustalle kiinnitetty lasisuppilo

5.3 250 ml:n dekantterilaseja

5.4 Kuivausuuni
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6. ANALYYSIMENETELMÄ

6.1 Näytteenotto

Punnitaan 0,05 g:n tarkkuudella 50 g ainetta. Seulan molemmat puolet pestään vedellä ja
seula, jonka aukot ovat 0,125 mm:n suuruisia, asetetaan 0,063 mm:n aukkoisen seulan
yläpuolelle.

6.2 Menettely

Analyysinäyte asetetaan yläseulaan. Seulotaan vähäisellä kylmällä vesisuihkulla. Tähän
tarkoitukseen voidaan käyttää myös vesijohtovettä. On huolehdittava siitä, että vesi virtaa
niin, ettei alempi seula koskaan täyty vedellä.

Kun yläseulaan jäävä materiaali pysyy suunnilleen vakiona, seula poistetaan ja asetetaan sillä
välin kokooma-astiaan.

Märkäseulontaa jatketaan alemman seulan läpi muutaman minuutin ajan, kunnes läpäisevä
vesi on lähes kirkasta.

0,125 mm:n seula asetetaan 0,063 mm seulan yläpuolelle. Kaikki kokooma-astiaan kertynyt
sakka siirretään ylempään seulaan ja seulonta pienen vesisuihkun alla aloitetaan uudelleen,
kunnes tämä vesi muuttuu jälleen kerran lähes kirkkaaksi.

Siirretään kvantitatiivisesti suppilon avulla kukin jäämä eri dekanttereihin. Eri jäämät
suspensoidaan täyttämällä dekantterit vedellä. Jätetään seisomaan noin minuutiksi ja
dekantoidaan mahdollisimman paljon vettä.

Asetetaan dekantterit kahdeksi tunniksi kuivausuuniin 150°C:seen.

Annetaan kuivua, irrotetaan jäämät harjalla ja punnitaan ne.

7. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Laskelmien tulokset pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

0,125 mm:n seulaan jääneen jäämän hienous- % = (50 - M1) × 2
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0,063 mm:n seulaan jääneen jäämän hienous- % = [50 - (M1 + M2)] × 2

jossa

M1 = 0,125 mm:n seulaan jääneen jäämän massa grammoina,

M2 = 0,063 mm:n seulaan jääneen jäämän massa grammoina.

8. HUOMAUTUKSIA

Mikäli seulonnan jälkeen havaitaan kokkareita, analyysi on suoritettava uudelleen seuraavasti:

Kaadetaan hitaasti jatkuvasti hämmentäen 50 g näytettä 1 litran pulloon, joka sisältää 500 ml
natriumheksametafosfaattiliuosta. Pullo suljetaan tulpalla ja sitä ravistetaan voimakkaasti
käsin kokkareiden hajoittamiseksi. Siirretään koko suspensio yläseulaan ja pestään pullo
perusteellisesti. Jatketaan analyysia 6.2 kohdassa selostetulla tavalla.

MENETELMÄT 8
SIVURAVINTEET

MENETELMÄ 8.1
KALSIUMIN, MAGNESIUMIN, NATRIUMIN JA SULFAATTIMUODOSSA

OLEVAN RIKIN KOKONAISMÄÄRÄN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä kalsiumin, magnesiumin ja natriumin sekä
sulfaattimuodossa olevan rikin kokonaismäärän uuttamiseksi siten, että samaa uutetta voidaan
käyttää jokaisen vaaditun ravinteen määrittämiseen.



12733/2/02 REV 2 HKE/ep,pk,mrc 124
LIITE IV DG C II    FI

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan EY-lannoitteisiin, joista tämän asetuksen mukaan on
ilmoitettava kalsiumin, magnesiumin, natriumin ja sulfaattimuotoisen rikin kokonaismäärät.

3. PERIAATE

Liuotus kiehuvaan, laimeaan suolahappoon.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappo:

Yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) sekä yksi tilavuusosa vettä.

5. VÄLINEISTÖ

Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysinäyte

Kalsium, magnesium, natrium ja sulfaattimuotoinen rikki uutetaan viiden gramman
näytteestä, joka on punnittu yhden milligramman tarkkuudella.

Jos lannoite kuitenkin sisältää yli 15 % rikkiä (S) eli 37,5 % SO3:a ja yli 18,8 % kalsiumia
(Ca) eli 26,3 % CaO:a, kalsium ja rikki uutetaan gramman näytteestä, joka on punnittu yhden
milligramman tarkkuudella. Näyte pannaan 600 ml:n dekantterilasiin.
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7.2 Liuoksen valmistaminen

Lisätään noin 400 millilitraa vettä ja vähän kerrallaan 50 millilitraa laimennettua suolahappoa
(4.1), mikä on tehtävä varovasti, jos liuos sisältää runsaasti karbonaatteja. Kuumennetaan
kiehumispisteeseen ja pidetään siinä 30 minuuttia. Annetaan jäähtyä välillä sekoittaen.
Dekantoidaan kvantitatiivisesti 500 ml:n mittapulloon. Täytetään vedellä merkkiin ja
sekoitetaan. Suodatetaan kuivan suodattimen läpi kuivaan astiaan ja hylätään suodoksen
ensimmäinen erä. Uutteen on oltava täysin kirkasta. Suljetaan tulpalla, jos suodosta ei käytetä
välittömästi.

MENETELMÄ 8.2
ERI MUODOISSA OLEVAN RIKIN KOKONAISMÄÄRÄN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä, jolla uutetaan lannoitteessa alkuainemuodossa tai
muina kemiallisina yhdisteinä esiintyvän rikin kokonaismäärä.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan EY-lannoitteisiin, joista tämän asetuksen mukaan on
ilmoitettava rikin eri muotojen (alkuaine, tiosulfaatti, sulfiitti, sulfaatti) kokonaismäärä.

3. PERIAATE

Alkuainemuodossa oleva rikki muutetaan emäksisessä väliaineessa polysulfideiksi ja
tiosulfaatiksi; nämä sekä mahdolliset sulfiitit hapetetaan vetyperoksidilla. Rikin eri muodot
muutetaan näin sulfaatiksi, joka määritetään bariumsulfaattisaostuksella (menetelmä 8.9).

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappo:

Yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys = 1,18) sekä yksi tilavuusosa vettä.
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4.2 Natriumhydroksidiliuos, vähintään 30-prosenttinen NaOH (tiheys = 1,33)

4.3 Vetyperoksidiliuos, 30-prosenttinen, paino/paino

4.4 Bariumkloridin vesiliuos BaCl2, 2H2O, 122 grammaa/litra

5. VÄLINEISTÖ

Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. MENETTELY

7.1 Analyysinäyte

Punnitaan yhden milligramman tarkkuudella lannoitetta määrä, joka sisältää
80–350 milligrammaa rikkiä (S) tai 200–875 milligrammaa SO3:a.

Yleensä (kun S < 15 %), punnitaan 2,5 grammaa. Näyte pannaan 400 ml:n dekantterilasiin.

7.2 Hapetus

Lisätään 20 ml natriumhydroksidiliuosta (4.2) ja 20 millilitraa vettä. Peitetään kellolasilla.
Keitetään viisi minuuttia sähkölevyllä (5.1). Otetaan pois sähkölevyltä. Dekantterilasin
laitoihin tarttunut rikki huuhdotaan alas kuumalla vesisuihkulla ja liuosta keitetään vielä
20 minuuttia. Annetaan jäähtyä.

Lisätään 2 millilitran annoksina vetyperoksidia (4.3), kunnes reaktiota ei enää havaita. Tähän
tarvitaan 6–8 vetyperoksidiannosta. Happettumisen annetaan jatkua tunnin ajan, jonka jälkeen
liuosta keitetään puoli tuntia. Annetaan jäähtyä.
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7.3 Analyysiliuoksen valmistaminen

Lisätään noin 50 millilitraa vettä ja 50 millilitraa suolahappoliuosta (4.1).

– Jos rikkiä (S) on alle 5 % :
suodatetaan 600 millilitran dekantterilasiin. Suodattimella oleva sakka pestään useita
kertoja kylmällä vedellä. Pesemisen jälkeen tarkastetaan bariumkloridia (4.4) käyttäen,
ettei suodoksen viimeisissä pisaroissa ole sulfaattia. Suodoksen on oltava täysin
kirkasta. Sulfaatti määritetään koko suodoksesta menetelmän 8.9 mukaisesti.

– Jos rikkiä (S) on yli 5 % :
siirretään kvantitatiivisesti 250 ml:n mittapulloon, täytetään vedellä ja sekoitetaan.
Suodatetaan kuivan suodattimen läpi kuivaan astiaan; suodoksen on oltava täysin
kirkasta. Suljetaan tulpalla, jos liuosta ei käytetä välittömästi. Sulfaatit määritetään
tämän liuoksen osasta saostamalla bariumsulfaattina (menetelmä 8.9).

MENETELMÄ 8.3
VESILIUKOISEN KALSIUMIN, MAGNESIUMIN, NATRIUMIN JA

(SULFAATTIMUOTOISEN) RIKIN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä vesiliukoisen kalsiumin, magnesiumin, natriumin
ja (sulfaattimuotoisen) rikin uuttamiseksi siten, että samaa uutetta voidaan käyttää kunkin
vaaditun ravinteen määrittämiseen.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan ainoastaan lannoitteisiin, joista on liitteen I mukaan ilmoitettava
vesiliukoisen kalsiumin, magnesiumin, natriumin ja (sulfaattimuotoisen) rikin määrät.
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3. PERIAATE

Ravinteet liuotetaan kiehuvaan veteen.

4. REAGENSSIT

Tislattu tai demineralisoitu vesi.

5. VÄLINEISTÖ

Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysinäyte

a) Kun lannoitteet eivät sisällä rikkiä tai kun ne eivät samanaikaisesti sisällä yli 3 %:a
rikkiä (S) eli 7,5 % SO3:a eivätkä yli 4 %:a kalsiumia (Ca) eli 5,6 % CaO:a, punnitaan
yhden milligramman tarkkuudella viisi grammaa lannoitetta.

b) Kun lannoitteet sisältävät yli 3 % rikkiä (S) sekä yli 4 % kalsiumia (Ca), punnitaan
yhden milligramman tarkkuudella yksi gramma lannoitetta.

Näyte pannaan 600 ml:n dekantterilasiin.

7.2 Liuoksen valmistaminen

Lisätään noin 400 millilitraa vettä ja keitetään 30 minuuttia. Annetaan jäähtyä, sekoitetaan
aina välillä ja dekantoidaan kvantitatiivisesti 500 millilitran mittapulloon. Täytetään vedellä
merkkiin ja sekoitetaan.
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Suodatetaan kuivan suodattimen läpi kuivaan astiaan. Hylätään suodoksen ensimmäiset erät.
Suodoksen on oltava täysin kirkasta.

Suljetaan tulpalla, jos liuosta ei käytetä välittömästi.

MENETELMÄ 8.4
ERI MUODOISSA OLEVAN VESILIUKOISEN RIKIN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä lannoitteen sisältämän, eri muodoissa olevan
vesiliukoisen rikin uuttamiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan lannoitteisiin, joista on liitteen I mukaan ilmoitettava
vesiliukoisen rikkitrioksidin määrä.

3. PERIAATE

Rikki liuotetaan kylmään veteen ja muutetaan sulfaatiksi hapettamalla vetyperoksidilla
emäksisessä liuoksessa.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappo:

Yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) sekä yksi tilavuusosa vettä.

4.2 Natriumhydroksidiliuos, joka sisältää vähintään 30 % NaOH:ta (tiheys 20°C:ssa = 1,33 g/ml)

4.3 Vetyperoksidiliuos, 30-prosenttinen, paino/paino
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5. VÄLINEISTÖ

5.1 500 ml:n Stohmann-mittapullo

5.2 Pyörivä sekoitin (30–40 kierrosta minuutissa)

5.3 Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysinäyte

a) Kun lannoitteet sisältävät enintään 3 % rikkiä (S) eli 7,5 % SO3:a sekä enintään
4 % kalsiumia (Ca) eli 5,6 % CaO:a, punnitaan yhden milligramman tarkkuudella viisi
grammaa lannoitetta.

b) Kun lannoitteet sisältävät yli 3 % rikkiä (S) sekä yli 4 % kalsiumia (Ca), punnitaan
yhden milligramman tarkkuudella yksi gramma lannoitetta.

Näyte pannaan 500 millilitran mittapulloon (5.1).

7.2 Liuoksen valmistaminen

Lisätään n. 400 ml vettä. Suljetaan tulpalla. Sekoitetaan (5.2) 30 minuuttia. Täytetään vedellä
merkkiin ja sekoitetaan. Suodatetaan kuivan suodattimen läpi kuivaan astiaan. Suljetaan
tulpalla, jos liuosta ei käytetä välittömästi.

7.3 Analyysiliuoksen hapettaminen

Uuteliuosta pipetoidaan dekantterilasiin määrä, joka ei ylitä 50 millilitraa ja joka sisältää,
mikäli mahdollista, 20–100 milligrammaa rikkiä (S).
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Lisätään tarvittaessa vettä niin, että liuosta on 50 millilitraa. Lisätään kolme millilitraa
natriumhydroksidiliuosta (4.2) ja kaksi millilitraa vetyperoksidiliuosta (4.3). Peitetään
kellonlasilla ja keitetään varovasti tunnin ajan sähkölevyllä (5.3) Vetyperoksidiannoksia
lisätään niin kauan kuin reaktio jatkuu (suurin määrä viisi millilitraa).

Annetaan jäähtyä. Poistetaan kellonlasi ja huuhdotaan sen alapuoli dekantterilasiin. Lisätään
noin 20 ml laimennettua suolahappoa (4.1). Lisätään vettä, kunnes liuosta on noin
300 millilitraa.

Määritetään koko hapetetun liuoksen sulfaattipitoisuus menetelmän 8.9 mukaisesti.

MENETELMÄ 8.5
ALKUAINERIKIN UUTTAMINEN JA MÄÄRITYS

VAROITUS

Tässä analyysimenetelmässä käytetään hiilidisulfidia (CS2). Sen vuoksi on noudatettava
erityisiä varotoimia, joiden kohteena on erityisesti

– CS2:n varastointi

– henkilöstön suojaimet

– työturvallisuus

– tulipalon ja räjähdyksen estäminen

– reagenssin hävittäminen.

Tässä menetelmässä tarvitaan asiantuntevia työntekijöitä ja asianmukaisesti varustettu
laboratorio.
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1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä lannoitteiden sisältämän alkuainerikin uuttamiseksi
ja määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan niihin EY-lannoitteisiin, joista on liitteen I mukaan ilmoitettava
alkuainemuodossa olevan rikin kokonaismäärä.

3. PERIAATE

Kun liukoiset yhdisteet on poistettu, alkuainerikki uutetaan erilleen hiilidisulfidia käyttäen, ja
uutetun rikin määrä määritetään tämän jälkeen gravimetrisesti.

4. REAGENSSIT

Hiilidisulfidi

5. VÄLINEISTÖ

5.1 100 ml:n uuttokolvi, jossa on hiottu lasitulppa

5.2 Soxhlet-uuttolaite, jossa on asianmukaiset suodatinosat

5.3 Pyörivä tyhjiöhaihdutin

5.4 Sähköuuni, jossa on tuuletin, säädetty lämpötilaan 90 (± 2) °C

5.5 Posliinisia petrimaljoja, halkaisijaltaan 5–7 cm, korkeus enintään 5 cm

5.6 Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysinäyte

Punnitaan yhden milligramman tarkkuudella 5–10 g näytettä ja pannaan se Soxhlet-
uuttolaitteen (5.2) putkitaskuun.

7.2 Rikin uuttaminen

Pestään sisältö huolellisesti kuumalla vedellä kaikkien liukoisten yhdisteiden poistamiseksi.
Kuivataan uunissa 90°C:n lämpötilassa (5.4) vähintään tunnin ajan. Suodatin asetetaan
Soxhlet-uuttolaitteeseen (5.2).

Laitteen (5.1) kolviin pannaan muutama lasihelmi, punnitaan se (P0) ja lisätään 50 ml
hiilidisulfidia (4.1).

Laite kootaan ja alkuainerikin uuttamisen annetaan jatkua 6 tuntia. Lämpö kytketään pois,
annetaan jäähtyä ja kolvi irrotetaan. Kolvi kytketään kiertohaihduttimeen (5.3) ja
haihdutetaan, kunnes kolvin sisältö on kiinteytynyt huokoiseksi massaksi.

Kolvi kuivataan uunissa 90°C:ssa (5.4) (yleensä riittää yhden tunnin kuivatus), kunnes on
päästy vakiomassaan (P1).

7.3 Alkuainerikin puhtauden määritys

Hiilidisulfidi on saattanut uuttaa joitakin muita aineita alkuainerikin kanssa. Alkuainerikin
puhtaus määritetään seuraavasti:

Kolvin sisältö homogenisoidaan mahdollisimman hyvin ja siitä punnitaan 2–3 g yhden
milligramman (n) tarkkuudella petrimaljaan (5.5). Punnitaan petrimalja sisältöineen (P2).
Asetetaan sähkölevylle (5.6), jonka lämpotila on säädetty enintään 220°C:seen, ettei rikki
pääse syttymään. Sublimoidaan 3–4 tuntia, kunnes on päästy vakiomassaan (P3).

Huomautus:

Joidenkin lannoitteiden sisältämän rikin puhtautta ei tarvitse määrittää. Tällöin jätetään väliin
vaihe 7.2.
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8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Alkuainerikin (S) prosentuaalinen pitoisuus lannoitteessa on seuraava:

Epäpuhdas S (%) lannoitteesta =
m

PP 01 − × 100

Uutetun rikin puhtaus (%) =
n

PP 12 −
× 100

Puhdas S (%) lannoitteesta =
nm

)PP()PP( 3201

×
−−

× 100

jossa

m = lannoitenäytteen massa grammoina,

P0 = Soxhlet-kolvin massa grammoina,

P1 = Soxhlet-kolvin ja epäpuhtaan rikin massa kuivatuksen jälkeen,

n = puhdistettavan epäpuhtaan rikin massa grammoina,

P2 = petrimaljan massa,

P3 = petrimaljan massa rikin sublimoinnin jälkeen.
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