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6.

FÖRFARANDE

6.1

Provtagning av lösningen

Pipettera en delmängd av en av extraktionslösningarna enligt
punkt 2, som innehåller mellan 20 och 100 mg S, eller mellan 50
och 250 mg SO3.
Placera denna delmängd i en bägare av lämplig storlek.
Tills ätt 20 ml utspädd saltsyra (4.1). Fyll på vatten till
ungefär 300 ml.
6.2

Beredning av utfällningen
Koka upp lösningen. Tillsätt droppe för droppe ungefär 20 ml
bariumkloridlösning (4.2) under ständig, kraftig omrörning.
Koka i några minuter.
Täck över bägaren med ett urglas och låt den stå i ett kokande
vattenbad (5.2) i en timme. Låt den sedan stå varmt (± 60° C) tills
vätskan ovanför sedimentet är helt klar. Häll upp den klara
lösningen genom ett långsamt filtrerande, askfritt filter. Tvätta
fällningen flera gånger med varmt vatten. Fortsätt att tvätta
fällningen på filtret tills filtratet är kloridfritt. Detta kan
kontrolleras med silvernitratlösning (4.3).

6.3

Förbränning och vägning av fällningen
Placera filterpappret och fällningen i en porslinsdegel (5.1)
som tidigare vägts med en noggrannhet på 0,1 mg. Torka i
ugnen (5.3) och föraska provet vid ca 800° C i en halvtimme
(5.4). Låt svalna i en exsickator och väg med en noggrannhet
på 0,1 mg.

7.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Ett mg bariumsulfat motsvarar 0,137 mg S eller 0,343 mg
SO3.
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Procenthalten av S i gödselmedlet är:
S ( %) = w x 0,0137 x

v1
v2 x m

SO 3 (%) = S (%) x 2 ,5
där:
w
v1
v2
m

=
=
=
=

bariumsulfatfällningens massa i mg
extraktionslösningens volym i ml
delmängdens volym i ml
provets massa i gram

Metod 8.10
BESTÄMNING AV EXTRAHERAT NATRIUM

1.

RÄCKVIDD
I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av
natrium i extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Metoden gäller EG-handelsgödsel för vilka natriumhalten
skall anges enligt bilaga 1.

3.

PRINCIP
Efter lämplig utspädning av det extrakt som erhålls med
metod 8.1 och/eller 8.3 bestäms natriumhalten i lösningen
med flamfotometri.

4.

REAGENS

4.1

Utspädd saltsyra:
En del saltsyra för analys (d = 1,18) och en del vatten.
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4.2

Aluminiumnitrat Al(NO3 )3 ,9H2 O.

4.3

Cesiumklorid CsCl.

4.4

Vattenfritt natriumklorid, NaCl.

4.5

Lösning av cesiumklorid och aluminiumnitrat
Lös i vatten 50 g cesiumklorid (4.3) och 250 g
aluminiumnitrat (4.2) i en 1000 ml-mätkolv. Fyll på vatten till
märket och blanda.

4.6

Ställd natriumlösning på ett mg/ml Na
Lös i vatten 2,542 g natriumklorid (4.4) i en 1000
ml-mätkolv. Tillsätt 10 ml saltsyra (4.1). Fyll på vatten till
märket och blanda.

5.

UTRUSTNING
Spektrofotometer utrustad för flamfotometri, inställd på
589,3 nm.

6.

KALIBRERINGSLÖSNINGAR

6.1

Placera 10 ml standardlösning (4.6) i en 250 ml-mätkolv. Fyll på
vatten till märket och blanda. Lösningens koncentration: 40 µ
g/ml Na.

6.2

Placera 0, 5, 10, 15, 20, 25 ml av den intermediära lösningen (6.1)
i 100 ml-mätkolvar. Tillsätt 10 ml av lösningen (4.5). Fyll på
vatten till märket och blanda. Lösningarnas koncentration: 0, 2,
4, 6, 8, 10 µg/ml Na.

7.

BEREDNING AV DE LÖSNINGAR SOM SKALL MÄTAS
Gör utspädningen med beaktande av den förväntade
natriumhalten i extraktionslösningen enligt metod 8.1 eller 8.3 (5
g gödselmedel i 500 ml) enligt följande tabell:
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Na 2 O(%)

35
510
1020
2038

Na(%)

Intermediär spädning Slutlig spädning

Prov
(ml)(v 2)
10
10
10
5

2,23,7
3,77,4
7,415
1528

Spädning
till (ml)(v 3)
50
100
100
100

Prov
(ml)(v 4)
10
10
5
5

Spädning
till ml
100
100
100
100

Spädningsgrad

50
100
200
400

Gör den intermediära utspädningen med vatten. För den
slutliga utspädningen tillsätts 10 ml av lösningen (4.5) till en
100 ml-mätkolv.
För ett prov på ett gram multipliceras den slutliga utspädningens mängd (v 4 ) med fem.

8.

BESTÄMNING
Ställ in spektrofotometern (5.1) för mätning på våglängd
589,3 nm. Kalibrera instrumentet genom att registrera
instrumentets reaktion på kalibreringslösningarna (6.2).
Justera sedan dess känslighet, så att hela skalan utnyttjas när
den mest koncentrerade kalibreringslösningen används. Mät
sedan reaktionen på den provlösning som skall analyseras (7).
Upprepa detta tre gånger.

9.

BERÄKNING AV RESULTATEN
Rita upp en kalibreringskurva genom att markera det genomsnittliga utslaget för varje kalibreringslösning, uttryckt i µg per
ml på x-axeln. Bestäm ur denna provlösningens
natriumkoncentration. Beräkna mängden natrium ur standardlösningarna med hänsyn tagen till spädningsgraderna.
Redovisa resultaten som procenthalt av provet.
Procent natriumhalt (Na) i gödselmedel erhålls ur följande
ekvationer:
Na ( %) = x

.

v 3 v 1 10 -2
v4 v2 m

Na 2 O (% ) = Na (% ) x 1, 348
5
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där:

6

x

=

koncentration av lösningen införd i
spektrofotometern, i µg/ml

v1

=

extraktionslösningens volym i ml

v2

=

alikvotens volym i den intermediära spädningen,
i ml

v3

=

den intermediära spädningens volym i ml

v4

=

alikvotens volym i ml av den slutliga spädningen
(i 100 ml)

m

=

provets vikt i gram.
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Metod 9
SPÅRÄMNEN
Metod 9.1
EXTRAKTION AV DEN TOTALA HALTEN AV SPÅRÄMNEN
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att extrahera den totala halten
av spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink.
Man bör sträva efter att utföra så få extraktioner som möjligt och om
möjligt använda samma extrakt för att bestämma den totala halten av
vart och ett av spårämnena.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Detta förfarande gäller EG-handelsgödsel och som innehåller ett
eller flera av spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan,
molybden och zink. Förfarandet är tillämpbart på de spårämnen
som har en deklarerad halt av 10 % eller mindre.

3.

PRINCIP
Upplösning i kokande utspädd saltsyra.
Märk: Extraktionen är empirisk och inte nödvändigtvis kvantitativ
beroende på produkten eller gödselmedlets andra beståndsdelar.
Särskilt för vissa manganoxider kan den extraherade mängden vara
betydligt mindre än den totala mängd mangan som produkten
innehåller. Gödselmedelstillverkaren ansvarar för att den
deklarerade halten verkligen motsvarar den mängd som extraheras
under de förhållanden som metoden anger.

4.

REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning, ca 6 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 1 volymdel
vatten.
4.2 Koncentrerad ammoniaklösning (NH4 OH, ρ = 0,9 g/ml)
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5.

UTRUSTNING
Elektrisk värmeplatta med inställbar temperatur.
Märk: Om extraktet skall användas för att bestämma halten av bor
skall borosilikatglas inte användas. Eftersom det ingår kokning i
metoden är teflon eller kvartsglas lämpligt att använda. Skölj
utrustningen väl om den har rengjorts med medel som innehåller
borater.

6.

PROVBEREDNING
Se metod 1

7.

FÖRFARANDE

7.1 Prov
Tag en mängd gödselmedel som väger mellan 2 och 10 g beroende
på den deklarerade halten av ämnet i produkten. Följande tabell
skall användas för att framställa en slutlig lösning som efter
lämplig utspädning ligger inom mätområdet för varje metod.
Provet skall vägas in med en noggrannhet på 1 mg.
Deklarerad halt av spårämne i
gödselmedlet (%)
Provets massa (g)
Ämnets massa i provet (mg)
Volymen av extrakt V (ml)
Koncentration av ämnet i extraktet
(mg/l)

<0,01
10
1
250

0,01-< 5
5
0,5-250
500

≥5-10
2
100-200
500

4

1-500

200-400

Överför provet till en 250 ml-glasbägare.
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7.2 Beredning av lösningen
Fukta provet med lite vatten om det behövs. Tillsätt försiktigt och i
små mängder 10 ml utspädd saltsyralösning (4.1) per gram
gödselmedel. Tillsätt ca 50 ml vatten. Täck glasbägaren med ett
urglas och blanda. Låt blandningen koka upp på kokplattan och låt
den koka i 30 minuter. Låt den svalna. Rör om då och då. Överför
kvantitativt till en mätkolv på 250 eller 500 ml (se tabell). Fyll till
märket med vatten och blanda väl. Filtrera genom ett torrt filter till
ett torrt kärl. Kasta den första mängden. Extraktet skall vara helt
klart.
Bestämningarna bör göras omedelbart på alikvoter av det klara
filtratet. I annat fall bör kärlet täppas till.
Märk: Extrakt där halten av bor skall bestämmas: Justera pHvärdet till mellan 4 och 6 med koncentrerad ammoniak (4.2).
8.

BESTÄMNING
Bestämningen av varje spårämne skall göras på de alikvoter som
anges i metoden för varje enskilt spårämne.
Vid behov skall kelaterande eller komplexbildande organiska
ämnen tas bort från en alikvot av extraktet med hjälp av metod 9.3.
Normalt är detta inte nödvändigt vid bestämning med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

Metod 9.2
EXTRAKTION AV VATTENLÖSLIGA SPÅRÄMNEN
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att extrahera vattenlösliga
former av spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden
och zink. Man bör sträva efter att utföra så få extraktioner som möjligt
och om möjligt använda samma extrakt för att bestämma halten av
vart och ett av spårämnena.
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2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Detta förfarande gäller EG-handelsgödsel och som innehåller ett
eller flera av spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan,
molybden och zink. Den är tillämpbar på de spårämnen som har en
deklarerad halt av 10 % eller mindre.

3.

PRINCIP
Spårämnena extraheras genom att gödselmedlet skakas i vatten vid
20o C ± 2o C.
Märk: Extraktionen är empirisk och inte nödvändigtvis kvantitativ.

4.

REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning, ca 6 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 1 volymdel
vatten.
5.

UTRUSTNING

5.1 Roterande skakapparat (35-40 varv i minuten).
5.2 pH-mätare.
Märk: Om extraktet skall användas för att bestämma halten av bor
skall borosilikatglas inte användas. Teflon eller kvartsglasär lämpligt
att använda för denna extraktion. Skölj utrustningen väl om den har
rengjorts med medel som innehåller borater.
6.

PROVBEREDNING
Se metod 1
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7.

FÖRFARANDE

7.1 Prov
Tag en mängd gödselmedel som väger mellan 2 och 10 g beroende
på den deklarerade halten av ämnet i produkten. Följande tabell
skall användas för att framställa en slutlig lösning som efter
lämplig utspädning ligger inom mätområdet för varje metod.
Provet skall vägas in med en noggrannhet på 1 mg.
Deklarerad halt av spårämne i
gödselmedlet (%)
Provets massa (g)
Ämnets massa i provet (mg)
Volymen av extrakt V (ml)
Koncentration av ämnet i extraktet
(mg/l)

<0,01
10
1
250

0,01-< 5
5
0,5-250
500

≥5-10
2
100-200
500

4

1-500

200-400

Överför provet till en kolv på 250 eller 500 ml (se tabell).
7.2 Beredning av lösningen
Tillsätt ca 200 ml vatten i 250 ml-kolven eller 400 ml vatten i
500 ml-kolven.
Tillslut kolven väl med en propp. Skaka den kraftigt för hand för att
dispergera provet. Placera därefter kolven i skakapparaten och skaka
den i 30 minuter.
Fyll med vatten till märket och blanda väl.
7.3 Beredning av provlösningen
Filtrera omedelbart till en ren och torr kolv. Tillslut kolven med en
propp. Gör bestämningen direkt efter filtreringen.
Märk: Om filtratet gradvis blir grumligt, gör en ny extraktion
enligt 7.1 och 7.2 i en kolv med volym Ve. Filtrera till en mätkolv
volym W som torkats och därefter försetts med 5,00 ml
saltsyralösning (4.1). Avbryt filtreringen exakt när ytan är i höjd
med märket. Blanda väl.
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När detta förfarande följs är extraktets volym
V = Ve × W / (W − 5).
Detta värde på V skall användas vid bestämningen av halten av
spårämnena.
8.

BESTÄMNING
Bestämningen av varje spårämne skall göras på de alikvoter som
anges i metoden för varje enskilt spårämne.
Vid behov skall kelaterande eller komplexbildande organiska
ämnen tas bort från en alikvot av extraktet med hjälp av metod 9.3.
Normalt är detta inte nödvändigt vid bestämning med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

Metod 9.3
BORTTAGANDE AV ORGANISKA FÖRENINGAR FRÅN EXTRAKT AV
GÖDSELMEDEL
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att ta bort organiska
föreningar från extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har
extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala
halten eller den vattenlösliga delen ämnen skall deklareras för
spårämnen.
Märk: Förekomsten av organiska ämnen i små mängder påverkar
normalt inte bestämning med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

3.

PRINCIP
De organiska föreningarna i en alikvot av extraktet oxideras med
väteperoxid.
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4.

REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning, ca 0,5 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 20 volymdelar
vatten.
4.2 Väteperoxidlösning (30 % H2 O2 , ρ = 1,11 g/ml), fri från spårämnen.
5.

UTRUSTNING
Elektrisk värmeplatta med inställbar temperatur.

6.

FÖRFARANDE
Häll 25 ml av den lösning som har extraherats med hjälp av metod
9.1 eller 9.2 i en 100 ml-glasbägare. Om method 9.2 används,
tillsätt 5 ml utspädd saltsyralösning (4.1). Tillsätt sedan 5 ml
väteperoxidlösning (4.2). Täck med ett urglas. Låt oxidera i
rumstemperatur i ca en timme, låt sedan gradvis koka upp och låt
koka i en halvtimme. Tillsätt vid behov ytterligare 5 ml väteperoxid
till lösningen när den har svalnat. Koka sedan lösningen för att ta
bort överskott av väteperoxid. Låt svalna och överför kvantitativt till
en 50 ml-mätkolv och fyll upp till märket. Filtrera vid behov.
Denna utspädning skall beaktas vid uttagningen av alikvoter och
beräkningen av spårämnenas procentandel i produkten.

Metod 9.4
BESTÄMNING AV HALTEN AV SPÅRÄMNEN I EXTRAKT AV
GÖDSELMEDEL
MED
HJÄLP
AV
ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI
(ALLMÄNT FÖRFARANDE)
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1.

RÄCKVIDD
I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av halten av
vissa spårämnen i extrakt av gödselmedel med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som
har extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den
totala halten eller den vattenlösliga delen för spårämnen skall
deklareras.
Anpassning av förfarandet till respektive spårämne finns beskriven
i den särskilda metoden för varje spårämne.
Märk: Förekomsten av organiska ämnen i små mängder påverkar
normalt inte bestämning med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

3.

PRINCIP
Efter det att extraktet vid behov har behandlats för att minska eller
ta bort störande kemiska ämnen, späds det ut så att koncentrationen
ligger inom spektrometerns optimala mätområde på en väglängd
som är lämplig för det spårämne som skall bestämmas.

4.

REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning, ca 6 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 1 volymdel
vatten.
4.2 Utspädd saltsyralösning, ca 0,5 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 20 volymdelar
vatten.
4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter).
Denna reagens används för bestämning av kobolt, järn, mangan och
zink. Den kan beredas på följande två sätt:
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a)

Lantanoxid upplöst i saltsyra (4.1). Sätt 11,73 g lantanoxid
(La2 O3 ) till 150 ml vatten i en 1-liters mätkolv och tillsätt120 ml 6
M saltsyra (4.1). Låt den lösas upp och fyll till märket med 1 liter
vatten och blanda väl. Denna lösnings saltsyrakoncentration är
ca 0,5 M.

b)

Lösningar av lantanklorid, lantansulfat eller lantannitrat. Lös upp
26,7 g lantankloridheptahydrat (LaCl3 7H2 O) eller 31,2 g
lantannitrathexahydrat [La(NO3 )3 6H2 O] eller 26,2 g lantansulfatnonahydrat (La2 (SO4 )3 9H2 O] i 150 ml vatten.Tillsätt 85 ml 6 M
saltsyra (4.1). Låt saltet lösas upp och fyll till märket med 1 liter
vatten. Blanda väl. Denna lösnings saltsyrakoncentration är ca
0,5 M.

4.4 Kalibreringslösningar
För beredningen av dessa, se varje spårämnes respektive
bestämningsmetod.
5.

UTRUSTNING
Atomabsorptionsspektrometer med strålningskällor som ger
karakteristisk strålning för de spårämnen som skall bestämmas.
Den som använder utrustningen skall ha god kännedom om den och
följa tillverkarens instruktioner. Utrustningen skall tillåta att
bakgrundskorrigering görs så att sådan kan användas vid behov,
särskilt för Co och Zn. De gaser som skall användas är luft och
acetylen.

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Beredning av extraktlösningar av de spårämnen som skall
bestämmas.
Se metod 9.1 och 9.2 och vid behov 9.3.
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6.2 Beredning av provlösningen
Späd en alikvot av det extrakt som har framställts med hjälp av metod
9.1, 9.2 eller 9.3 med vatten och/eller saltsyra (4.1) eller (4.2) så att den
slutliga mätlösningen innehåller en koncentration av de ämnen som
skall bestämmas som är lämplig för det mätområde som används (7.2)
och en saltsyrakoncentration på minst 0,5 M och inte mer än 2,5 M.
Det kan behövas en eller flera ytterligare utspädningar.
Häll i en 100 ml-mätkolv en alikvot av den slutliga lösning som har
framställts genom att späda extraktet. Låt (a) vara volymen i ml. För
bestämning av halten av kobolt, järn, mangan eller zink, tillsätt 10 ml
av lantansaltlösningen (4.3). Fyll till märket med 0,5 M
saltsyralösning (4.2) och blanda väl. Detta är den slutliga
mätlösningen. Låt D vara utspädningsfaktorn.
7.

FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning
Bered en blindlösning enligt samma förfarande från och med
extraktionsmomentet bortsett från att provet inte är medtaget.
7.2 Beredning av kalibreringslösningar
Från de arbetskalibreringslösningar som har framställts med hjälp
av varje spårämnes respektive metod bereds i 100 ml-mätkolvar en
serie med minst fem kalibreringslösningar med ökande
koncentration inom spektrometerns optimala mätområde. Justera vid
behov saltsyrakoncentrationen så att den kommer så nära den
utspädda provlösningens koncentration som möjligt (6.2). Vid
bestämning av kobolt, järn, mangan och zink, tillsätt 10 ml av
samma lantansaltlösning (4.3) som användes i 6.2. Fyll till märket
med 0,5 M saltsyralösning (4.2) och blanda väl.
7.3 Bestämning
Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden
enligt metoden för det aktuella spårämnet.
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Spruta in kalibreringslösningarna (7.2), provlösningen (6.2) och
blindlösningen (7.1) i tur och ordning tre gånger. Anteckna varje
resultat och spola instrumentet med destillerat vatten mellan varje
insprutning.
Rita kalibreringskurvan med de genomsnittliga absorbanserna för
var och en av kalibreringslösningarna (7.2) längs y-axeln och
motsvarande spårämneskoncentrationer i µg/ml längs x-axeln.
Avläs ur kurvan koncentrationen av det aktuella spårämnet i
provlösningen xs (6.2) och i blindlösningen xb (7.1).
Koncentrationerna uttrycks i µg per ml.
8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Gödselmedlet har följande procentuella halt av spårämnet (E):
E (%) = [(xs − xb ) × V × D] / (M × 104 ).
Om metod (9.3) har använts:
E (%) = [(xs − xb ) × V × 2D] / (M × 104 ).
E

= mängden spårämne som skall bestämmas, uttryckt som
procent av gödselmedlet

xs

=

provlösningens koncentration (6.2) uttryckt i µg/ml

xb

=

blindlösningens koncentration (7.1) uttryckt i µg/ml

V

=

volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av
metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml

D

=

faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i
(6.2)

M

=

massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1
eller 9.2 uttryckt i gram

Beräkning av utspädningsfaktorn D:
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Om (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) och (a) är alikvoterna och (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) och (100) är de volymer i ml som motsvarar
deras respektive utspädningar beräknas utspädningsfaktorn enligt
följande:
D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . × . × (vi/ai) × (100/a).

Metod 9.5
SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING AV BORHALTEN I
EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL MED HJÄLP AV AZOMETHIN-H
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av bor i
extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som
har extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den
totala halten eller den vattenlösliga delen av bor skall deklareras.

3.

PRINCIP
Boratjoner bildar tillsammans med azomethin-H-lösning ett gult
komplex. Komplexets koncentration bestäms med hjälp av
molekylabsorptionsspektrometri vid 410 nm. Störande joner
maskeras med EDTA.

4.

REAGENS

4.1 EDTA-buffertlösning
Överför följande till en 500 ml-mätkolv som innehåller 300 ml
vatten:
 75 g ammoniumacetat (NH4 OOCCH3 ).
 10 g dinatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra (Na 2 EDTA).
 40 ml ättiksyra (CH3 COOH, ρ = 1,05 g/ml).
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Fyll till märket med vatten och blanda väl. Lösningens pH-värde,
mätt med en glaselektrod, skall vara 4,8 ± 0,1.
4.2

Azomethin-H-lösning
Överför följande till en 200 ml-mätkolv:
 10 ml buffertlösning (4.1).
 400 mg azomethin-H (C17 H12 NNaO8 S2 ).
 2 g askorbinsyra (C6 H8 O6 ).
Fyll till märket och blanda väl. Blanda inte till stora mängder av
detta reagens eftersom det bara är hållbart några dagar.

4.3

Borkalibreringslösningar

4.3.1

Borstamlösning (100 µg/ml)
Lös 0,5719 g borsyra (H3 B03 ) i vatten i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till
märket med vatten och blanda väl. Överför till en plastkolv och
förvara i kylskåp.

4.3.2

Borarbetslösning (10 µg/ml)
Överför 50 ml stamlösning (4.3.1) till en 500 ml-mätkolv. Fyll till
märket med vatten och blanda väl.

5.

UTRUSTNING
Spektrometer utrustad för molekylabsorption, inställd på en
våglängd på 410 nm och försedd med kyvett med 10 mm
skikttjocklek.

6.

BEREDNING AV ANALYSLÖSNINGEN

6.1

Beredning av borlösningen
Se metod 9.1 och 9.2 samt vid behov 9.3.

6.2

Beredning av provlösningen
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Späd en alikvot av extraktet (6.1) så att den borkoncentration som
anges i 7.2 erhålles. Det kan krävas två utspädningar i följd. Låt D
vara utspädningsfaktorn.
6.3 Beredning av korrektionslösningen
Om provlösningen (6.2) är färgad, bered en motsvarande
korrektionslösning genom att till en plastkolv föra över 5 ml av
provlösningen (6.2), 5 ml EDTA-buffertlösning (4.1) och 5 ml
vatten och blanda väl.
7.

FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning
Bered en blindlösning enligt samma förfarande från och med
extraktionsmomentet, bortsett från att provet inte är medtaget.
7.2 Beredning av kalibreringslösningar
För över 0, 5, 10, 15, 20 och 25 ml av arbetskalibreringslösningen
(4.3.2) till en serie 100 ml-mätkolvar. Fyll till märket med vatten och
blanda väl. Dessa lösningar innehåller mellan 0 och 2,5 µg/ml bor.
7.3 Färgutveckling
För över 5 ml av kalibreringslösningarna (7.2), provlösningarna
(6.2) och blindlösningen (7.1) till en serie plastkolvar. Tillsätt 5 ml
av EDTA-buffertlösningen (4.1). Tillsätt 5 ml av azomethin-Hlösningen (4.2).
Blanda väl och låt färgen utvecklas i mörker 2,5-3 timmar.
7.4 Bestämning
Mät absorbansen hos de lösningar som har framställts enligt 7.3 och
vid behov korrektionslösningen (6.3) mot vatten vid en våglängd på
410 nm. Skölj kyvetterna med vatten före varje ny avläsning.
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8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Rita upp kalibreringskurvan med lösningarnas koncentration (7.2)
på x-axeln och den absorbans som spektrofotometern anger längs
y-axeln.
Avläs ur kalibreringskurvan koncentrationen av bor i
blindlösningen (7.1), koncentrationen av bor i provlösningen (6.2)
och, om provlösningen är färgad, den korrigerade koncentrationen
av lösningen. För att beräkna denna, subtrahera
korrektionslösningens absorbans (6.3) från provlösningens
absorbans och bestäm den korrigerade koncentrationen av
provlösningen. Anteckna provlösningens koncentration (6.2) med
eller utan korrigering, (xs ) och blindlösningens koncentration (xb ).
Gödselmedlet har följande procentuella halt av bor:
B (%) = [(xs − xb ) × V × D] / (M × 104 )
Om metod 9.3 har använts:
B (%) = [(xs − xb ) × V × 2D] / (M × 104 )
B

=

mängden bor uttryckt i procent av gödselmedlet

xs

=

provlösningens koncentration (µg/ml) i provlösningen
(6.2), med eller utan korrigering

xb

=

blindlösningens (7.1) koncentration (µg/ml)

V

=

volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av
metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml

D

=

faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2

M

=

massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1
eller 9.2 uttryckt i gram

Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1) och (a2) är två på
varandra följande alikvoter och (v1) och (v2) är de volymer som
motsvarar deras respektive utspädningar, beräknas
utspädningsfaktorn enligt följande:
D = (v1/a1) × (v2/a2)
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Metod 9.6
BESTÄMNING AV KOBOLTHALTEN I EXTRAKT AV
GÖDSELMEDEL MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av
kobolt i extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som
har extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den
totala halten eller den vattenlösliga delen av kobolt skall
deklareras.

3.

PRINCIP
Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms
kobolthalten med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

4.

REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 M:
Se metod 9.4 (4.1)
4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 M:
Se metod 9.4 (4.2).
4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter).
Se metod 9.4 (4.3)
4.4 Koboltkalibreringslösning
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4.4.1

Koboltstamlösning (1 000 µg/ml)
Väg in 1 g kobolt med en noggrannhet på 0,1 mg i en 250 mlglasbägare. Tillsätt 25 ml 6 M saltsyra (4.1) och värm på en
värmeplatta tills koboltet är helt upplöst. Låt svalna och överför
kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och
blanda väl.

4.4.2

Koboltarbetslösning (100 µg/ml)
Överför 10 ml stamlösning (4.4.1) till en 100 ml-mätkolv. Fyll till
märket med 0,5 M saltsyralösning (4.2) och blanda väl.

5.

UTRUSTNING
Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4, (5). Instrumentet
skall vara utrustat med strålningskälla för kobolts karakteristiska
strålning (240,7 nm). Bakgrundskorrigering måste kunna göras.

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1

Koboltextraktlösning
Se metod 9.1 och 9.2 och vid behov 9.3.

6.2

Beredning av provlösningen
Se metod 9.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (v/v)
lantansaltlösning (4.3).

7.

FÖRFARANDE

7.1

Beredning av blindlösning
Se metod 9.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (v/v) av
den lantansaltlösning som anges i 6.2.

7.2

Beredning av kalibreringslösningar
Se metod 9.4 (7.2).
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För ett optimalt mätområde på 0-5 µg/ml kobolt, överför 0, 0,5, 1, 2,
3, 4 respektive 5 ml arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 mlmätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen så att den
kommer så nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt
10 ml av den lantansaltlösning som anges i 6.2 till varje kolv. Fyll
upp till 100 ml med 0,5 M saltsyralösning (4.2) och blanda väl.
Dessa lösningar innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 µg/ml
kobolt.
7.3

Bestämning
Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och
ställ in våglängden på 240,7 nm.

8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Se metod 9.4 (8).
Gödselmedlet har följande procentuella halt av kobolt:
Co (%) = [(xs − xb ) × V × D] / (M × 104 ).
Om metod (9.3) har använts:
Co (%) = [(xs − xb ) × V × 2D] / (M × 104 ).
Co = mängden kobolt uttryckt i procent av gödselmedlet
xs =

provlösningens koncentration (6.2) uttryckt i µg/ml

xb =

blindlösningens koncentration (7.1) uttryckt i µg/ml

V=

volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av
metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml

D=

faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2

M=

massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1
eller 9.2 uttryckt i gram

Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai)
och (a) är alikvoterna och (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) och (100) är de
volymer i ml som motsvarar deras respektive utspädningar
beräknas utspädningsfaktorn enligt följande:
D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . × . × (vi/ai) × (100/a).
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Metod 9.7
BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL
MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONS-SPEKTROMETRI
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av
koppar i extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som
har extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den
totala halten eller den vattenlösliga delen av koppar skall
deklareras.

3.

PRINCIP
Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms
kopparhalten med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

4.

REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 M:
Se metod 9.4 (4.1)
4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 M:
Se metod 9.4 (4.2).
4.3 Väteperoxidlösning (30 % H2O2, ρ = 1,11 g/ml), fri från spårämnen.
4.4 Kopparkalibreringslösning
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4.4.1

Kopparstamlösning (1 000 µg/ml)
Väg in 1 g koppar med en noggrannhet på 0,1 mg i en 250 mlglasbägare. Tillsätt 25 ml 6 M saltsyra (4.1) och 5 ml
väteperoxidlösning (4.3) och värm på en värmeplatta tills
kopparen är helt upplöst. Överför kvantitativt till en 1 000 mlmätkolv. Fyll till märket med vatten och blanda väl.

4.4.2

Koppararbetslösning (100 µg/ml)
Överför 20 ml stamlösning (4.4.1) till en 200 ml-mätkolv. Fyll till
märket med 0,5 M saltsyralösning (4.2) och blanda väl.

5.

UTRUSTNING
Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet
skall vara utrustat med strålningskälla för koppars karakteristiska
strålning (324,8 nm).

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1

Kopparextraktlösning
Se metod 9.1 och 9.2 och vid behov 9.3.

6.2

Beredning av provlösningen
Se metod 9.4 (6.2).

7.

FÖRFARANDE

7.1

Beredning av blindlösning
Se metod 9.4 (7.1).

7.2

Beredning av kalibreringslösningar
Se metod 9.4 (7.2).
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För ett optimalt mätområde på 0-5 µg/ml koppar, överför 0, 0,5, 1, 2,
3, 4 respektive 5 ml arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 mlmätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen så att den
kommer så nära provlösningens koncentration (6.2) som möjligt.
Fyll upp till 100 ml med 0,5 M saltsyralösning (4.2) och blanda väl.
Dessa lösningar innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 µg/ml
koppar.
7.3

Bestämning
Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och
ställ in våglängden på 324,8 nm.

8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Se metod 9.4 (8).
Gödselmedlet har följande procentuella halt av koppar:
Cu (%) = [(xs − xb ) × V × D] / (M × 104 ).
Om metod (9.3) har använts:
Cu (%) = [(xs − xb ) × V × 2D] / (M × 104 ).
Cu = mängden koppar uttryckt i procent av gödselmedlet
xs =

provlösningens koncentration uttryckt i µg/ml (6.2)

xb =

blindlösningens koncentration uttryckt i µg/ml (7.1)

V=
volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av
metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml
D=

faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2

M=

massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1
eller 9.2 uttryckt i gram
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Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) och
(a) är alikvoterna och (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) och (100) är de volymer
i ml som motsvarar deras respektive utspädningar beräknas
utspädningsfaktorn enligt följande:
D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . × . × (vi/ai) × (100/a).

Metod 9.8
BESTÄMNING AV JÄRNHALTEN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL
MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONS-SPEKTROMETRI
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av järn
i extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som
har extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den
totala halten och/eller den vattenlösliga delen av järn skall
deklareras.

3.

PRINCIP
Efter lämplig beredning och utspädning av extraktet bestäms
järnhalten med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

4.

REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 M:
Se metod 9.4 (4.1)
4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 M:
Se metod 9.4 (4.2).
4.3 Väteperoxidlösning (30 % H2 O2 , ρ = 1,11 g/ml) fri från spårämnen
4.4 Lantansaltlösningar (10 g La per liter).
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Se metod 9.4 (4.3)
4.5

Järnkalibreringslösningar

4.5.1

Järnstamlösning (1 000 µg/ml)
Väg in 1 g ren järntråd med en noggrannhet på 0,1 mg i en 500 mlglasbägare. Tillsätt 200 ml 6 M saltsyra (4.1) och 15 ml
väteperoxidlösning (4.3). Värm på en värmeplatta tills järnet är helt
upplöst. Låt svalna och överför kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv.
Fyll till märket med vatten och blanda väl.

4.5.2

Järnarbetslösning (100 µg/ml)
Överför 20 ml stamlösning (4.5.1) till en 200 ml-mätkolv. Fyll till
märket med 0,5 M saltsyralösning (4.2) och blanda väl.

5.

UTRUSTNING
Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet
skall vara utrustat med strålningskälla för järns karakteristiska
strålning (248,3 nm).

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1

Järnextraktlösning
Se metod 9.1 och 9.2 och vid behov 9.3.

6.2

Beredning av provlösningen
Se metod 9.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (v/v)
lantansaltlösning.

7.

FÖRFARANDE

7.1

Beredning av blindlösning
Se metod 9.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (v/v) av
den lantansaltlösning som anges i 6.2.
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7.2

Beredning av kalibreringslösningar
Se metod 9.4 (7.2).
För ett optimalt mätområde på 0-10 µg/ml järn, överför 0, 2, 4, 6, 8
respektive 10 ml arbetslösning (4.5.2) till en serie 100 ml-mätkolvar.
Justera vid behov saltsyrakoncentrationen så att den kommer så
nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt 10 ml av
den lantansaltlösning som anges i 6.2. Fyll upp till märket med 0,5
M saltsyralösning (4.2) och blanda väl. Dessa lösningar innehåller
0, 2, 4, 6, 8 respektive 10 µg/ml järn.

7.3

Bestämning

Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och
ställ in våglängden på 248,3 nm.
8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Se metod 9.4 (8).
Gödselmedlet har följande procentuella halt av järn:
Fe (%) = [(xs − xb ) × V × D] / (M × 104 ).
Om metod (9.3) har använts:
Fe (%) = [(xs − xb ) × V × 2D] / (M × 104 ).
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Fe =

mängden järn uttryckt i procent av gödselmedlet

xs =

provlösningens koncentration uttryckt i µg/ml (6.2)

xb =

blindlösningens koncentration uttryckt i µg/ml (7.1)

V=

volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av
metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml

D=

faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i
6.2

M=

massan av det prov som har tagits med hjälp av metod
9.1 eller 9.2 uttryckt i gram
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Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) och
(a) är alikvoterna och (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) och (100) är de volymer
i ml som motsvarar deras respektive utspädningar beräknas
utspädningsfaktorn enligt följande:
D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . × . × (vi/ai) × (100/a).

Metod 9.9
BESTÄMNING AV HALTEN AV MANGAN I EXTRAKT AV
GÖDSELMEDEL MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av
mangan i extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som
har extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den
totala halten eller den vattenlösliga delen av mangan skall
deklareras.

3.

PRINCIP
Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms
manganhalten med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

4.

REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 M:
Se metod 9.4 (4.1)
4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 M:
Se metod 9.4 (4.2).
4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter).
Se metod 9.4 (4.3)
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4.4 Mangankalibreringslösning
4.4.1

Manganstamlösning (1 000 µg/ml)
Väg in 1 g mangan med en noggrannhet på 0,1 mg i en 250 mlglasbägare. Tillsätt 25 ml 6 M saltsyra (4.1) och värm på en
värmeplatta tills manganet är helt upplöst. Låt svalna och överför
kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och
blanda väl.

4.4.2

Manganarbetslösning (100 µg/ml)
Späd ut 20 ml stamlösning (4.4.1) med 0,5 M saltsyralösning
(4.2) i en 200 ml-mätkolv. Fyll till märket med 0,5 M
saltsyralösning (4.2) och blanda väl.

5.

UTRUSTNING
Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet
skall vara utrustat med strålningskälla för mangans karakteristiska
strålning (279,6 nm).

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1

Manganextraktlösning
Se metod 9.1 och 9.2 och vid behov 9.3.

6.2

Beredning av provlösningen
Se metod 9.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (v/v)
lantansaltlösning (4.3).

7.

FÖRFARANDE

7.1

Beredning av blindlösning
Se metod 9.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (v/v) av
den lantansaltlösning som anges i 6.2.

7.2

Beredning av kalibreringslösningar
Se metod 9.4 (7.2).
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För ett optimalt mätområde på 0 till 5 µg/ml mangan, överför 0, 0,5,
1, 2, 3, 4 respektive 5 ml arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 mlmätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen så att den
kommer så nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt
10 ml av den lantansaltlösning som anges i 6.2 till varje kolv. Fyll
upp till 100 ml med 0,5 M saltsyralösning (4.2) och blanda väl.
Dessa lösningar innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 µg/ml
mangan.
7.3

Bestämning
Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och
ställ in våglängden på 279,6 nm.

8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Se metod 9.4 (8).
Gödselmedlet har följande procentuella halt av mangan:
Mn (%) = [(xs − xb ) × V × D] / (M × 104 ).
Om metod (9.3) har använts:
Mn (%) = [(xs − xb ) × V × 2D] / (M × 104 ).
Mn =

mängden mangan uttryckt i procent av gödselmedlet

xs =

provlösningens koncentration uttryckt i µg/ml (6.2)

xb =

blindlösningens koncentration uttryckt i µg/ml (7.1)

V=

volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av
metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml

D=

faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i
6.2

M=

massan av det prov som har tagits med hjälp av metod
9.1 eller 9.2 uttryckt i gram
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Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai)
och (a) är alikvoterna och (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) och (100) är de
volymer i ml som motsvarar deras respektive utspädningar
beräknas utspädningsfaktorn enligt följande:
D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . × . × (vi/ai) × (100/a).

Metod 9.10
BESTÄMNING AV MOLYBDEN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL MED
HJÄLP AV SPEKTROFOTOMETRI AV ETT KOMPLEX MED
AMMONIUMTIOCYANAT

1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av
molybden i extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som
har extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den
totala halten eller den vattenlösliga delen av molybden skall
deklareras.

3.

PRINCIP
Molybden (V) bildar tillsammans med SCN--joner i sur miljö ett
komplex [MoO(SCN)5 ]2 -.
Komplexet extraheras med n-butylacetat. Störande joner, som t ex
järnjoner blir kvar i vattenfasen. Den orangegula färgen bestäms av
molekylabsorptionsspektrometri vid 470 nm.

4.

REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 6 M:
Se metod 9.4 (4.1)
4.2 Kopparlösning (70 mg/l) i 1,5 M saltsyra
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Lös 275 mg kopparsulfat (CuSO4 5H2 O), som är uppvägt med en
noggrannhet på 0,1 mg, i 250 ml 6 M saltsyralösning (4.1) i en
1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och blanda väl.
4.3

Askorbinsyrelösning (50 g/l)
Lös 50 g askorbinsyra (C6 H8 O6 ) i vatten i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll
till märket med vatten och blanda väl. Förvara i kylskåp.

4.4

n-butylacetat

4.5

Ammoniumtiocyanatlösning, 0,2 M
Lös upp 15,224 g NH4 SCN i vatten i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till
märket med vatten och blanda väl. Förvara i en mörk flaska.

4.6

Tennkloridlösning (50 g/l) i 2 M saltsyra
Denna lösning måste vara helt klar och beredas direkt före
användningen. Tennkloriden måste vara mycket ren, annars blir
lösningen grumlig.
För att bereda 100 ml lösning, lös 5 g (SnCl2 2H2 O) i 35 ml 6 M
HCl-lösning (4.1). Tillsätt 10 ml kopparlösning (4.2). Fyll till
märket med vatten och blanda väl.

4.7

Molybdenkalibreringslösningar

4.7.1

Molybdenstamlösning (500 µg/ml)
Lös 0,920 g ammoniummolybdat [(NH4 )6 Mo 7 O24 4H2 O], som är
uppvägt med en noggrannhet på 0,1 mg, i 6 M saltsyra (4.1) i en 1
000 ml-mätkolv. Fyll till märket med saltsyran och blanda väl.

4.7.2

Intermediär molybdenlösning (25 µg/ml)
Överför 25 ml stamlösning (4.7.1) till en 500 ml-mätkolv. Fyll till
märket med 6 M saltsyra (4.1) och blanda väl.

4.7.3

Molybdenarbetslösning (2,5 µg/ml)
Överför 10 ml intermediär lösning (4.7.2.) till en 100 ml-mätkolv. Fyll
till märket med 6 M saltsyra (4.1) och blanda väl.
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5.

UTRUSTNING

5.1

Molekylabsorptionsspektrometer försedd med kyvetter med
20 mm skiktjocklek. Instrumentet skall vara inställt på en
våglängd på 470 nm.

5.2

Separationstrattar på 200 eller 250 ml.

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1

Molybdenextraktlösning
Se metod 9.1 och 9.2 och vid behov 9.3.

6.2

Beredning av provlösningen
Späd en alikvot av extraktet (6.1) med 6 M saltsyralösning (4.1) för
att få fram en lämplig molybdenkoncentration. Låt D vara
utspädningsfaktorn.
Överför en alikvot (a) från extraktlösningen som innehåller 1-12 µg
molybden till en separationstratt (5.2). Fyll upp till 50 ml med 6 M
saltsyralösning (4.1).

7.

FÖRFARANDE

7.1

Beredning av blindlösning
Bered en blindlösning enligt samma förfarande från
extraktionsmomentet, bortsett från att provet inte är medtaget.

7.2

Beredning av kalibreringslösningar
Bered en serie med minst sex kalibreringslösningar med ökande
koncentration som motsvarar spektrometerns optimala
mätområde.
För området 0-12,5 µg molybden, överför 0, 1, 2, 3, 4 respektive 5 ml
arbetslösning (4.7.3) till separationstrattarna (5.2). Fyll upp till 50 ml
med 6 M saltsyralösning (4.1). Trattarna innehåller 0, 2,5, 5, 7,5, 10
och 12,5 µg molybden.

7.3
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Tillsätt i varje separationstratt (6.2, 7.1 och 7.2) i tur och
ordning följande lösningar:
-

10 ml kopparlösning (4.2).
20 ml askorbinsyrelösning (4.3).

Blanda väl och vänta i två eller tre minuter. Tillsätt sedan
följande:
-

10 ml n-butylacetat (4.4) med hjälp av en precisionspipett.
20 ml tiocyanatlösning (4.5).

Skaka i en minut så att komplexet extraheras i den organiska
fasen. Låt separera. När de två faserna har separerats, ta bort
hela vattenfasen och kasta den. Tvätta den organiska fasen med
-

10 ml tennkloridlösning (4.6).

Skaka i en minut. Låt separera. Ta bort hela vattenfasen. Samla upp
den organiska fasen i ett provrör vilket gör det möjligt att samla de
suspenderade vattendropparna.
7.4

Bestämning
Mät absorbansen i de lösningar som har framställts enligt 7.3 vid
en våglängd på 470 nm. Använd molybdenkalibreringslösningen
med 0 µg/ml (7.2) som referens.

8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Rita upp kalibreringskurvan med massan av molybden i
kalibreringslösningarna (7.2) uttryckt i µg på x-axeln och de
absorbanser (7.4) som spektrometern anger längs y-axeln.
Bestäm ur kalibreringskurvan massan av molybden i
provlösningen (6.2) och i blindlösningen (7.1). Dessa massor
betecknas xs respektive xb .
Gödselmedlet har följande procentuella halt av molybden:
Mo (%) = [(xs − xb ) × V/a × D] / (M × 104 ).
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Om metod (9.3) har använts:
Mo (%) = [(xs − xb ) × V/a × 2D] / (M × 104 ).
Mo =

mängden molybden uttryckt i procent av gödselmedlet

a=

volymen av alikvoten från den sista
utspädningslösningen uttryckt i ml (6.2)

xs =

massan av molybden i provlösningen uttryckt i µg (6.2)

xb =

massan av molybden uttryckt i µg i blindlösningen (7.1)
vars volym motsvarar volymen (a) av alikvoten av
provlösningen (6.2)

V=

volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av
metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml

D=

faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i
6.2

M=

massan av det prov som har tagits med hjälp av metod
9.1 eller 9.2 uttryckt i gram

Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1), (a2) är alikvoterna
och (v1), (v2) är de volymer i ml som motsvarar deras respektive
utspädningar beräknas utspädningsfaktorn enligt följande:
D = (v1/a1) × (v2/a2).
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Metod 9.11
BESTÄMNING AV HALTEN AV ZINK I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL
MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONS-SPEKTROMETRI

1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av zink i
extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som
har extraherats med hjälp av metod 9.1 och 9.2 och för vilka den
totala halten eller den vattenlösliga delen av zink skall deklareras.

3.

PRINCIP
Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms
zinkhalten med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

4.

REAGENS

4.1

Saltsyralösning, ca 6 M:
Se metod 9.4 (4.1)

4.2

Saltsyralösning, ca 0,5 M:
Se metod 9.4 (4.2).

4.3

Lantansaltlösningar (10 g La per liter).
Se metod 9.4 (4.3)

4.4

Zinkkalibreringslösning
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4.4.1

Zinkstamlösning (1 000 µg/ml)
Lös 1 g zinkpulver eller zinkflisor, som har vägts med en
noggrannhet på 0,1 mg, i 25 ml 6 M saltsyra (4.1) i en 1 000 mlglasbägare. När zinket är helt upplöst, fyll till märket med vatten
och blanda väl.

4.4.2

Zinkarbetslösning (100 µg/ml)
Lös upp 20 ml stamlösning (4.4.1) i en 200 ml-mätkolv med
0,5 M saltsyralösning (4.2). Fyll till märket med 0,5 M
saltsyralösning (4.2) och blanda väl.

5.

UTRUSTNING
Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet
skall vara utrustat med strålningskälla för zinks karakteristiska
strålning (213,8 nm). Bakgrundskorrigering måste kunna göras.

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1

Zinkextraktlösning
Se metod 9.1 och 9.2 och vid behov 9.3.

6.2

Beredning av provlösningen
Se metod 9.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (v/v)
lantansaltlösning.

7.

FÖRFARANDE

7.1

Beredning av blindlösning
Se metod 9.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (v/v) av
den lantansaltlösning som anges i 6.2.

7.2

Beredning av kalibreringslösningar
Se metod 9.4 (7.2).

40

SJVFS 2000:86
För ett optimalt mätområde på 0-5 µg/ml zink, överför 0, 0,5, 1, 2, 3, 4
respektive 5 ml arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 ml-mätkolvar.
Justera vid behov saltsyrakoncentrationen så att den kommer så
nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt 10 ml av
den lantansaltlösning som anges i 6.2 till varje kolv. Fyll upp till 100
ml med 0,5 M saltsyralösning (4.2) och blanda väl. Dessa lösningar
innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 µg/ml zink.
7.3

Bestämning
Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och
ställ in våglängden på 213,8 nm.

8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Se metod 9.4 (8).
Gödselmedlet har följande procentuella halt av zink:
Zn (%) = [(xs − xb ) × V × D] / (M × 104 ).
Om metod (9.3) har använts:
Zn (%) = [(xs − xb ) × V × 2D] / (M × 104 ).
Zn =

mängden zink uttryckt i procent av gödselmedlet

xs =

provlösningens koncentration uttryckt i µg/ml (6.2)

xb =

blindlösningens koncentration uttryckt i µg/ml (7.1)

V=

volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av
metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml

D=

faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i
6.2

M=

massan av det prov som har tagits med hjälp av metod
9.1 eller 9.2 uttryckt i gram

Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai)
och (a) är alikvoterna och (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) och (100) är de
volymer i ml som motsvarar deras respektive utspädningar
beräknas utspädningsfaktorn enligt följande:
D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . × . × (vi/ai) × (100/a)."
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"Metod 10
SPÅRÄMNEN VID STÖRRE KONCENTRATION ÄN 10 %

Metod 10.1
EXTRAKTION AV DEN TOTALA HALTEN AV SPÅRÄMNEN
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att extrahera den totala halten av
spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink. Man bör
sträva efter att utföra så få extraktioner som möjligt och om möjligt använda
samma extrakt för att bestämma den totala halten av vart och ett av
spårämnena.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Detta förfarande gäller EEG-gödselmedel som omfattas av Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel och som
innehåller ett eller flera av spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan,
molybden och zink. Förfarandet är tillämpbart på de spårämnen som har en
deklarerad halt av mer än 10 %.

3.

PRINCIP
Upplösning i kokande utspädd saltsyra.
Märk: Extraktionen är empirisk och inte nödvändigtvis kvantitativ beroende
på produkten eller gödselmedlets andra beståndsdelar. Särskilt för vissa
manganoxider kan den extraherade mängden vara betydligt mindre än
den
totala
mängd
mangan
som
produkten
innehåller.
Gödselmedelstillverkaren ansvarar för att den deklarerade halten
verkligen motsvarar den mängd som extraheras under de förhållanden
som metoden anger.

4.

REAGENS

4.1.

Utspädd saltsyralösning, ca 6 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 1 volymdel vatten.
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4.2.

Koncentrerad ammoniaklösning (NH4OH, ρ = 0,9 g/ml)

5.

UTRUSTNING

5.1.

Elektrisk värmeplatta med inställbar temperatur.
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5.2.

pH-mätare.
Märk: Om extraktet skall användas för att bestämma halten av bor skall
borosilikatglas inte användas. Eftersom det ingår kokning i metoden är
teflon eller kvartsglas lämpligt att använda. Skölj utrustningen väl om
den har rengjorts med medel som innehåller borater.

6.

PROVBEREDNING
Se metod 1.

7.

FÖRFARANDE

7.1.

Prov
Tag en mängd gödselmedel som väger 1 eller 2 g beroende på den deklarerade
halten av ämnet i produkten. Följande tabell skall användas för att framställa
en slutlig lösning som efter lämplig utspädning ligger inom mätområdet för
varje metod. Provet skall vägas in med en noggrannhet på 1 mg.
Deklarerad halt av spårämne i gödselmedlet (%)
Provets massa (g)
Ämnets massa i provet (mg)
Volymen av extrakt V (ml)
Koncentration av ämnet i extraktet (mg/l)

> 10 < 25

≥ 25

2

1

> 200 < 500

≥ 250

500

500

> 400 <
1 000

≥ 500

Överför provet till en 250 ml-glasbägare.
7.2.

Beredning av lösningen
Fukta provet med lite vatten om det behövs. Tillsätt försiktigt och i små
mängder 10 ml utspädd saltsyralösning (4.1) per gram gödselmedel. Tillsätt ca
50 ml vatten. Täck glasbägaren med ett urglas och blanda. Låt blandningen
koka upp på kokplattan och låt den koka i 30 minuter. Låt den svalna. Rör
om då och då. Överför kvantitativt till en mätkolv på 500 ml. Fyll till
märket med vatten och blanda väl. Filtrera genom ett torrt filter till ett torrt
kärl. Kasta den första mängden. Extraktet skall vara helt klart.
Bestämningarna bör göras omedelbart på alikvoter av det klara filtratet. I
annat fall bör kärlet täppas till.
Märk: Extrakt där halten av bor skall bestämmas: Justera pH-värdet till
mellan 4 och 6 med koncentrerad ammoniaklösning (4.2).
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8.

BESTÄMNING
Bestämningen av varje spårämne skall göras på de alikvoter som anges i
metoden för varje enskilt spårämne.
Metoderna 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 och 10.10 kan inte användas för att
bestämma ämnen som förekommer i kelaterad eller komplex form. I sådana
fall måste metod 10.3 tillämpas före bestämningen.
Normalt är detta inte nödvändigt vid bestämning med
atomabsorptionsspektrometri (metoderna 10.8 och 10.11).
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Metod 10.2
EXTRAKTION AV VATTENLÖSLIGA SPÅRÄMNEN
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att extrahera vattenlösliga former av
spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink. Man bör
sträva efter att utföra så få extraktioner som möjligt och om möjligt använda
samma extrakt för att bestämma halten av vart och ett av spårämnena.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Detta förfarande gäller EEG-gödselmedel som omfattas av Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel och som
innehåller ett eller flera av spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan,
molybden och zink. Den är tillämpbar på de spårämnen som har en
deklarerad halt av mer än 10 %.

3.

PRINCIP
Spårämnena extraheras genom att gödselmedlet skakas i vatten vid 20°C ±
2°C.
Märk: Extraktionen är empirisk och inte nödvändigtvis kvantitativ.

4.

REAGENS

4.1.

Utspädd saltsyralösning, ca 6 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 1 volymdel vatten.

5.

UTRUSTNING

5.1.

Roterande skakapparat (35-40 varv i minuten).
Märk: Om extraktet skall användas för att bestämma halten av bor skall
borosilikatglas inte användas. Teflon eller kvartsglas är lämpligt att
använda för denna extraktion. Skölj utrustningen väl om den har
rengjorts med medel som innehåller borater.

6.

PROVBEREDNING
Se metod 1.

7.

FÖRFARANDE
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7.1.

Prov
Tag en mängd gödselmedel som väger 1 eller 2 g beroende på den deklarerade
halten av ämnet i produkten. Följande tabell skall användas för att framställa
en slutlig lösning som efter lämplig utspädning ligger inom mätområdet för
varje metod. Provet skall vägas in med en noggrannhet på 1 mg.
Deklarerad halt av spårämne i gödselmedlet (%)
Provets massa (g)
Ämnets massa i provet (mg)
Volymen av extrakt V (ml)
Koncentration av ämnet i extraktet (mg/l)

> 10 < 25

≥ 25

2

1

> 200 < 500

≥ 250

500

500

> 400 <
1 000

≥ 500

Överför provet till en kolv på 500 ml.
7.2.

Beredning av lösningen
Tillsätt ca 400 ml vatten.
Tillslut kolven väl med en propp. Skaka den kraftigt för hand för att
dispergera provet. Placera därefter kolven i skakapparaten (5.1) och skaka
den i 30 minuter.
Fyll med vatten till märket och blanda väl.

7.3.

Beredning av provlösningen
Filtrera omedelbart till en ren och torr kolv. Tillslut kolven med en propp.
Gör bestämningen direkt efter filtreringen.
Märk: Om filtratet gradvis blir grumligt, gör en ny extraktion enligt 7.1 och
7.2 och i en kolv med volym Ve. Filtrera till en mätkolv volym W
som torkats och därefter försetts med 5 ml saltsyralösning (4.1).
Avbryt filtreringen exakt när ytan är i höjd med märket. Blanda väl.
När detta förfarande följs är extraktets volym
V = Ve × W/(W–5)
Detta värde på V skall användas vid bestämningen av halten av spårämnena.
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8.

BESTÄMNING
Bestämningen av varje spårämne skall göras på de alikvoter som anges i
metoden för varje enskilt spårämne.
Metoderna 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 och 10.10 kan inte användas för att
bestämma ämnen som förekommer i kelaterad eller komplex form. I sådana
fall måste metod 10.3 tillämpas före bestämningen.
Normalt är detta inte nödvändigt vid bestämning med
atomabsorptionsspektrometri (metoderna 10.8 och 10.11).

hjälp

av

Metod 10.3
BORTTAGANDE AV ORGANISKA FÖRENINGAR FRÅN EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL
1.

RÄCKVIDD
Denna metod beskriver förfarandet för att ta bort organiska föreningar från
extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har
extraherats med hjälp av metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten
eller den vattenlösliga delen ämnen deklareras.
Märk: Förekomsten av organiska ämnen i små mängder påverkar normalt
inte bestämning med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

3.

PRINCIP
De organiska föreningarna i en alikvot av extraktet oxideras med
väteperoxid.

4.

REAGENS

4.1.

Utspädd saltsyralösning, ca 0,5 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 20 volymdelar vatten.

4.2.

Väteperoxidlösning (30 % H2O2, ρ = 1,11 g/ml), fri från spårämnen.

5.

UTRUSTNING
Elektrisk värmeplatta med inställbar temperatur.
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6.

FÖRFARANDE
Häll 25 ml av den lösning som har extraherats med hjälp av metod 10.1 eller
10.2 i en 100 ml-glasbägare. Om metod 10.2 används, tillsätt 5 ml utspädd
saltsyralösning (4.1). Tillsätt sedan 5 ml väteperoxidlösning (4.2). Täck med
ett urglas. Låt oxidera i rumstemperatur i ca en timme, låt sedan gradvis koka
upp och låt koka i en halvtimme. Tillsätt vid behov ytterligare 5 ml
väteperoxid till lösningen när den har svalnat. Koka sedan lösningen för att
ta bort överskott av väteperoxid. Låt svalna och överför kvantitativt till en
50 ml-mätkolv och fyll upp till märket. Filtrera vid behov.
Denna utspädning skall beaktas vid uttagningen av alikvoter och beräkningen
av spårämnenas procentandel i produkten.

Metod 10.4
BESTÄMNING AV HALTEN AV SPÅRÄMNEN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL
MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI
(ALLMÄNT FÖRFARANDE)
1.

RÄCKVIDD
I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av halten av järn och
zink i extrakt av gödselmedel med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har
extraherats med hjälp av metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten
eller den vattenlösliga delen järn och zink skall deklareras.
Anpassning av förfarandet till respektive spårämne finns beskriven i den
särskilda metoden för varje spårämne.
Märk: Förekomsten av organiska ämnen i små mängder påverkar normalt
inte bestämning med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

3.

PRINCIP
Efter det att extraktet vid behov har behandlats för att minska eller ta bort
störande kemiska ämnen, späds det ut så att koncentrationen ligger inom
spektrometerns optimala mätområde på en våglängd som är lämplig för det
spårämne som skall bestämmas.
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4.

REAGENS

4.1.

Utspädd saltsyralösning, ca 6 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 1 volymdel vatten.

4.2.

Utspädd saltsyralösning, ca 0,5 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 20 volymdelar vatten.

4.3.

Lantansaltlösningar (10 g La per liter).
Denna reagens används för bestämning av järn och zink. Den kan beredas på
följande två sätt:
a) Lantanoxid upplöst i saltsyra (4.1). Sätt 11,73 g lantanoxid (La2O3) till
150 ml vatten i en 1-liters mätkolv och tillsätt 120 ml 6 M saltsyra
(4.1). Låt den lösas upp och fyll till märket med 1 liter vatten och blanda
väl. Denna lösnings saltsyrakoncentration är ca 0,5 M.
b) Lösningar av lantanklorid, lantansulfat eller lantannitrat. Lös upp 26,7 g
lantankloridheptahydrat
(LaCl3
7H2O)
eller
31,2
g
lantannitrathexahydrat
(La(NO3) 3
6H2O)
eller
26,2
g
lantansulfatnonahydrat (La2(SO 4) 3 9H2O) i 150 ml vatten. Tillsätt 85 ml
6 M saltsyra (4.1). Låt saltet lösas upp och fyll till märket med 1 liter
vatten. Blanda väl. Denna lösnings saltsyrakoncentration är ca 0,5 M.

4.4.

Kalibreringslösningar
För beredningen av dessa, se varje spårämnes respektive bestämningsmetod.

5.

UTRUSTNING
Atomabsorptionsspektrometer med strålningskällor som ger karakteristisk
strålning för de spårämnen som skall bestämmas.
Den som använder utrustningen skall ha god kännedom om den och följa
tillverkarens instruktioner. Utrustningen skall tillåta att bakgrundskorrigering
görs så att sådan kan användas vid behov (t.ex. för Zn). De gaser som skall
användas är luft och acetylen.

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1.

Beredning av extraktlösningar av de spårämnen som skall bestämmas.
Se metod 10.1 och 10.2 och vid behov 10.3.
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6.2.

Beredning av provlösningen
Späd en alikvot av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 10.1,
10.2 eller 10.3 med vatten och/eller saltsyra (4.1) eller (4.2) så att den
slutliga mätlösningen innehåller en koncentration av de ämnen som skall
bestämmas som är lämplig för det mätområde som används (7.2) och en
saltsyra koncentration på minst 0,5 M och inte mer än 2,5 M. Det kan
behövas en eller flera ytterligare utspädningar.
Den slutliga lösningen framställs genom att en alikvot av det utspädda
extraktet placeras i en 100 ml-mätkolv. Låt volymen av denna alikvot vara
(a) ml. Tillsätt 10 ml av lantansaltlösningen (4.3). Fyll till märket med 0,5
M saltsyralösning (4.2) och blanda väl. Låt D vara utspädningsfaktorn.

7.

FÖRFARANDE

7.1.

Beredning av blindlösning
Bered en blindlösning enligt samma förfarande från och med extraktionsmomentet, bortsett från att provet inte är medtaget.

7.2.

Beredning av kalibreringslösningar

Från de arbetskalibreringslösningar som har framställts med hjälp av varje
spårämnes respektive metod bereds i 100 ml-mätkolvar en serie med minst
fem kalibreringslösningar med ökande koncentration inom spektrometerns
optimala mätområde. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen så att den
kommer så nära den utspädda provlösningens koncentration som möjligt
(6.2). Vid bestämning av järn eller zink, tillsätt 10 ml av samma
lantansaltlösning (4.3) som användes i 6.2. Fyll till märket med 0,5 M
saltsyralösning (4.2) och blanda väl.
7.3.

Bestämning
Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden enligt
metoden för det aktuella spårämnet.
Spruta in kalibreringslösningarna (7.2), provlösningen (6.2) och
blindlösningen (7.1) i tur och ordning tre gånger. Anteckna varje resultat och
spola instrumentet med destillerat vatten mellan varje insprutning.
Rita kalibreringskurvan med de genomsnittliga absorbanserna för var och en
av kalibreringslösningarna (7.2) längs y-axeln och motsvarande
spårämneskoncentrationer i µg/ml längs x-axeln.
Avläs ur kurvan koncentrationen av det aktuella spårämnet i provlösningen
Xs (6.2) och blindlösningen Xb (7.1). Koncentrationerna uttrycks i µg per ml.
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8.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Gödselmedlet har följande procentuella halt av spårämnet (E):
E (%) = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)
Om metod (10.3) har använts:
E (%) = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)
E

= mängden spårämne som skall bestämmas, uttryckt som procent av
gödselmedlet

Xs = provlösningens koncentration (6.2) uttryckt i µg/ml
Xb = blindlösningens koncentration (7.1) uttryckt i µg/ml
V

= volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 10.1
eller 10.2 uttryckt i ml

D

= faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i (6.2)

M = massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 10.1 eller 10.2
uttryckt i gram
Beräkning av utspädningsfaktorn D:
Om (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) och (a) är alikvoterna och (v 1), (v 2), (v 3), ., ., .,
(v i) och (100) är de volymer i ml som motsvarar deras respektive
utspädningar beräknas utspädningsfaktorn enligt följande:
D = (v 1/a1) × (v 2/a2) × (v 3/a3) × ... × (v i/ai) × (100/a).
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Metod 10.5
BESTÄMNING AV BORHALTEN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL MED HJÄLP
AV ACIDIMETRISK TITRERING
1.

RÄCKVIDD
I detta dokument beskrivs förfarandet för att bestämma halten av bor i
extrakt av gödselmedel.

2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förfarandet används för att analysera extrakt från prover av gödselmedel
som har extraherats med hjälp av metod 10.1 och 10.2 och för vilka den
totala halten av bor eller den vattenlösliga delen av bor skall deklareras.

3.

PRINCIP
Boratjoner bildar tillsammans med mannitol ett mannitolborat-komplex
genom följande reaktion:
C6H8(OH)6 + H3BO3 Õ C6H15O8B + H2O
Komplexet titreras med natriumhydroxidlösning till ett pH på 6,3.

4.

REAGENS

4.1.

Metylröttindikatorlösning
Lös 0,1 g metylrött (C15H15N3O2) i 50 ml etanol (95 %) i en 100 mlmätkolv. Fyll till 100 ml-märket med vatten. Blanda väl.

4.2.

Utspädd saltsyralösning, ca 0,5 M:
Blanda 1 volymdel saltsyra (HCl, ρ = 1,18 g/ml) med 20 volymdelar vatten.

4.3.

Natriumhydroxidlösning, ca 0,5 M:
Måste vara koldioxidfri. Lös 20 g natriumhydroxid (NaOH) i pastillform i en
1 liters mätkolv som innehåller ca 800 ml kokt vatten. När lösningen har
svalnat, fyll till 1 000 ml-märket med kokt vatten och blanda väl.

4.4.

Standardlösning av natriumhydroxid, ca 0,025 M:
Måste vara koldioxidfri. Späd den 0,5 M natriumhydroxidlösningen (4.3) 20
gånger med kokt vatten och blanda väl. Lösningens värde uttryckt i bor (B)
skall bestämmas (se punkt 9).
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4.5.

Borkalibreringslösning (100 µg/ml B).
Lös 0,5719 g borsyra (H3BO3), vägt med en noggrannhet på 0,1 mg, i vatten
i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och blanda väl. För över
till en plastflaska och förvara i kylskåp.

4.6.

D-mannitol (C6H14O6) pulver.

4.7.

Natriumklorid (NaCl).

5.

UTRUSTNING

5.1.

pH-mätare med glaselektrod.

5.2.

Magnetomrörare.

5.3.

400 ml-bägare med teflonstav.

6.

BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1.

Beredning av borlösningen
Se metod 10.1 och 10.2 samt vid behov 10.3.

7.

FÖRFARANDE

7.1.

Prov
Placera i en 400 ml-bägare (5.3) en alikvot (a) av extraktet (6.1)
innehållande 2 till 4 mg B. Tillsätt 150 ml vatten.
Tillsätt flera droppar av metylröttindikatorlösningen (4.1).
Vid extraktion enligt metod 10.2, tillsätt 0,5 M saltsyra (4.2) tills dess att
indikatorlösningen ändrar färg, och tillsätt sedan ytterligare 0,5 ml 0,5 M
saltsyra (4.2).
Tillsätt 3 g natriumklorid (4.7) och koka upp för att avlägsna koldioxid. Låt
svalna. Placera bägaren på magnetomröraren (5.2) och sänk ned de
kalibrerade elektroderna för pH-mätning (5.1). Justera lösningens pH-värde
till exakt 6,3, först med 0,5 M natriumhydroxidlösning (4.3) och sedan med
0,025 M lösning (4.4).
Tillsätt 20 g D-mannitol (4.6), lös fullständigt och blanda väl. Titrera med
0,025 M natriumhydroxidlösning (4.4) till pH 6,3 (stabilt i minst 1 minut).
Låt X 1 vara den nödvändiga volymen.
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8.

BLINDLÖSNING
Bered en blindlösning enligt samma förfarande från och med lösningsberedningen, bortsett från att gödselmedlet inte är medtaget. Låt X0 vara den nödvändiga volymen.

9.

HALT AV BOR (b) I NATRIUMHYDROXIDLÖSNINGEN (4.4)
Överför med pipett 20 ml (2,0 mg B) av kalibreringslösningen (4.5) till en
400 ml-bägare och tillsätt flera droppar metylröttindikatorlösning (4.1).
Tillsätt 3 g natriumklorid (4.7) och saltsyralösning (4.2) tills dess att
indikatorlösningen ändrar färg (4.1).
Fyll med vatten till ca 150 ml och koka försiktigt upp för att avlägsna
koldioxid. Låt svalna. Placera bägaren på magnetomröraren (5.2) och sänk
ned de kalibrerade elektroderna för pH-mätning (5.1). Justera lösningens pHvärde till exakt 6,3, först med 0,5 M natriumhydroxidlösning (4.3) och sedan
med 0,025 M lösning (4.4).
Tillsätt 20 g D-mannitol (4.6), lös fullständigt och blanda väl. Titrera med
0,025 M natriumhydroxidlösning (4.4) till pH 6,3 (stabilt i minst 1 minut).
Låt V1 vara den nödvändiga volymen.
Bered en blindlösning på samma sätt, men ersätt 20 ml vatten med
kalibreringslösning. Låt V0 vara den nödvändiga volymen.
Borhalten (F) i mg/ml standardlösning av natriumhydroxid (4.4) är följande:
F (i mg/ml) = 2/(V1 - V0)
1 ml natriumhydroxidlösning med en molariet på exakt 0,025 motsvarar
0,27025 mg B.

10.

REDOVISNING AV RESULTATEN
Gödselmedlet har följande procentuella halt av bor:

B (%)

=

(X 1

−X0) ×
10
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B

= mängden bor uttryckt i procent av gödselmedlet

X1 = volymen 0,025 M natriumhydroxidlösning (4.4) uttryckt i ml
X0 = volymen 0,025 M natriumhydroxidlösning (4.4) uttryckt i ml
F

= halten bor (B) i 0,025 M natriumhydroxidlösningen (4.4) uttryckt i
mg/ml

V

= volymen av den extraktlösning som har framställts med hjälp av
metod 10.1 eller 10.2

a

= volymen av den alikvot (7.1) som tagits från extraktlösningen (6.1)
uttryckt i ml

M = massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 10.1 eller 10.2
uttryckt i gram
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