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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/116/EBE frá 18. desember
1975 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn
áburð (1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun ráðsins
89/530/EBE (2), einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt 8. gr. a í sáttmálanum skal innri markaðurinn ná til
svæðis án innri landamæra þar sem frjálsir vöruflutningar,
fólksflutningar, þjónustustarfsemi og fjármagnsflutningar eru
tryggðir.

Með tilskipun 89/530/EBE er bætt við tilskipun 76/116/EBE og
henni breytt að því er varðar snefilefnin bór, kóbalt, kopar, járn,
mangan, mólýbden og sink í tilbúinn áburð.

Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 77/535/EBE (3), eins og
henni var síðast breytt með tilskipun 93/1/EBE (4), er kveðið á
um opinbert eftirlit með tilbúnum áburði í bandalaginu í því
augnamiði að kanna hvort kröfum sem felast í ákvæðum
bandalagsins um gæði og samsetningu tilbúins áburðar er
fullnægt. Bæta ber við tilskipun 77/535/EBE þannig að einnig sé
unnt að hafa eftirlit með þeim tilbúna áburði sem fjallað er um í
tilskipun ráðsins 89/530/EBE.

Með hliðsjón af gildissviði og áhrifum fyrirhugaðra aðgerða eru
ráðstafanir bandalagsins, sem eru fyrirhugaðar með þessari
tilskipun, ekki aðeins nauðsynlegar heldur einnig óhjákvæmilegar
til að sett markmið náist. Aðildarríkin geta ekki náð þessum
markmiðum hvert í sínu lagi og í raun hefur í tilskipun

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 86, 29. 4. 1995, bls. 41, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 10/96 frá 1. mars
1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 24, 30. 1. 1976, bls. 21.

(2) Stjtíð. EB nr. L 281, 30. 9. 1989, bls. 116.

(3) Stjtíð. EB nr. L 213, 22. 8. 1977, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 113, 7. 5. 1993, bls. 17.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/8/EB

frá 10. apríl 1995

um breytingu á tilskipun 77/535/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um aðferðir
við sýnatöku úr og greiningu á tilbúnum áburði(*)

(Greiningaraðferðir fyrir snefilefni með meira en 10% styrkleika)

76/116/EBE þegar verið kveðið á um að þeim skuli náð á
vettvangi bandalagsins.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar um
aðlögun að tækniframförum á tilskipunum um að ryðja úr vegi
tæknilegum hindrunum í viðskiptum með tilbúinn áburð.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Aðferðunum sem eru tilgreindar í viðaukanum við þessa tilskipun
er hér með bætt við II. viðauka við tilskipun 77/535/EBE.

Umræddar aðferðir gilda um tilbúinn áburð í bandalaginu og
eru notaðar til að ákvarða snefilefni ef uppgefið innihald er meira
en 10%.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu leiða í lög nauðsynleg ákvæði til að
fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. desember 1995. Þau
skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi frá því að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Gjört í Brussel 10. apríl 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

,,Aðferð 10

SNEFILEFNI MEÐ MEIRA EN 10% STYRKLEIKA

Aðferð 10.1

ÚTDRÁTTUR HEILDARMAGNS SNEFILEFNA

1. UMFANG

Þessi aðferð lýsir útdrætti heildarmagns eftirtalinna snefilefna: bór, kóbalt, kopar, járn, mangan,
mólýbden og sink. Stefnt er að því að halda útdrætti í lágmarki og nota þegar við verður komið
sama útdrátt til að ákvarða heildarmagn hvers ofantalinna snefilefna um sig.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð við tilbúinn áburð í bandalaginu sem fjallað er um í tilskipun 89/530/EBE og
inniheldur eitt eða fleiri eftirtalinna snefilefna: bór, kóbalt, kopar, járn, mangan, mólýbden og
sink. Aðferðin gildir um hvert snefilefni um sig ef uppgefið innihald er meira en 10%.

3. MEGINREGLA

Uppleysing í sjóðandi þynntri saltsýru.

Ath.: Útdrátturinn er byggður á athugunum og er ekki endilega magnbundinn með tilliti til
viðkomandi vöru eða annarra efnisþátta áburðarins. Einkum þegar um er að ræða tiltekin
manganoxíð getur útdregið magn verið umtalsvert minna en heildarmagn mangans í vörunni.
Framleiðendur tilbúins áburðar skulu ábyrgjast að uppgefið innihald svari í raun til þess
magns sem er dregið út við þau skilyrði sem aðferðin skapar.

4. HVARFEFNI

4.1. Þynnt saltsýrulausn (HCl), um það bil 6 M

Einni rúmmálseiningu af saltsýru (r = 1,18 g/ml) er blandað saman við eina rúmmálseiningu af
vatni.

4.2. Hrein ammóníaklausn (NH
4
OH, r  = 0,9 g/ml)

5. BÚNAÐUR

5.1. Rafhitaplata með hitastilli

5.2. pH-mælir

Ath.: Eigi að ákvarða bórinnihald útdráttar skal ekki nota bórsilíkatglas. Þar eð um suðu er að
ræða er æskilegra að nota teflon eða kvars. Skola ber glasið vandlega hafi það verið þvegið
með hreinsiefni sem inniheldur bóröt.
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6. TILREIÐSLA SÝNIS

Sjá aðferð 1 (tilskipun 77/535/EBE).

7. GREININGARAÐFERÐ

7.1. Prófsýni

Tekið er 1 til 2 g sýni af áburði eftir tilgreindu magni viðkomandi næringarefnis. Styðjast ber við
eftirfarandi töflu til að fá endanlega lausn sem, eftir hæfilega þynningu, verður innan mælingarsviðs
hverrar aðferðar. Vega ber sýni með 1 mg nákvæmni.

Uppgefið innihald snefilefna í áburðinum (%) > 10 < 25 ³ 25

Massi prófsýnis (g) 2 1

Massi næringarefnis í sýninu (mg) > 200 < 500 ³ 250

Rúmmál útdráttar V (ml) 500 500

Styrkur næringarefnis í útdrætti (mg/l) > 400 < 1 000³ 500

Sýnið er látið í 250 ml bikarglas.

7.2. Tilreiðsla lausnarinnar

Ef með þarf er sýnið vætt með örlitlu vatni, 10 ml af þynntri saltsýru (4.1) er bætt varlega við í
litlum skömmtum fyrir hvert gramm af áburði, því næst er um 50 ml af vatni bætt við. Bikarglasinu
er lokað með úrgleri og lausninni blandað saman. Lausnin er hituð að suðu á hitaplötunni og látin
sjóða í 30 mínútur. Látið kólna og hrært af og til. Lausnin er færð yfir í 500 ml mælikolbu
magnbundið. Fyllt er upp að kvarðamerkinu með vatni og blandað vel saman. Lausnin er síuð
gegnum þurrsíu í þurrt ílát. Fyrsta skammtinum er fleygt. Útdrátturinn skal vera algerlega tær.

Mælt er með því að ákvarðanir fari fram án tafar á deiliskömmtum tærs síuvökvans, ef ekki skal
loka ílátunum með töppum.

Ath.: Útdrættir til ákvörðunar á bórinnihaldi:
pH er stillt milli 4 og 6 með því að bæta við hreinni ammóníaklausn (4.2).

8. ÁKVÖRÐUN

Ákvarða ber öll snefilefni með deiliskömmtum sem hæfa þeirri aðferð sem beitt er fyrir hvert
einstakt snefilefni.

Ef um klóbundin eða samsett næringarefni er að ræða skal nota aðferð 10.3 áður en ákvörðun fer
fram samkvæmt aðferðum 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 og 10.10.

Oftast er slík meðferð ónauðsynleg ef um atómgleypnimælingu (aðferðir 10.8 og 10.11) er að
ræða.
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Aðferð 10.2

ÚTDRÁTTUR VATNSLEYSANLEGRA SNEFILEFNA

1. UMFANG

Þessi aðferð lýsir útdrætti eftirtalinna snefilefna í vatnsleysanlegu ástandi: bór, kóbalt, kopar, járn,
mangan, mólýbden og sink. Stefnt er að því að halda útdrætti í lágmarki og nota þegar við verður
komið sama útdrátt til að ákvarða heildarmagn hvers ofantalinna snefilefna um sig.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð á tilbúinn áburð í bandalaginu sem fjallað er um í tilskipun 89/530/EBE og
inniheldur eitt eða fleiri eftirtalinna snefilefna: bór, kóbalt, kopar, járn, mangan, mólýbden og
sink. Aðferðin gildir um hvert snefilefni um sig ef uppgefið innihald er meira en 10%.

3. MEGINREGLA

Snefilefnin eru dregin út með því að hrista áburðinn í vatni við 20 ± 2°C

Ath.: Útdrátturinn byggir á athugunum og er ekki endilega magnbundinn.

4. HVARFEFNI

4.1. Þynnt saltsýrulausn (HCl), um það bil 6 M

Einni rúmmálseiningu af saltsýru (r  = 1,18 g/ml) er blandað saman við eina rúmmálseiningu af
vatni.

5. BÚNAÐUR

5.1. Snúningshristari stilltur á um það bil 35 til 40 snúninga á mínútu.

Ath.: Eigi að ákvarða bórinnihald í útdrætti skal ekki nota glerílát úr bórsílíkati. Æskilegra er að
nota teflon eða kvars. Glerílátið skal skola vandlega hafi það verið þvegið með hreinsiefni
sem inniheldur bóröt.

6. TILREIÐSLA SÝNIS

Sjá aðferð 1 (tilskipun 77/535/EBE).

7. GREININGARAÐFERÐ

7.1. Prófsýni

Tekið er 1 til 2 g sýni af áburði miðað við uppgefið innihald viðkomandi næringarefnis. Styðjast
ber við eftirfarandi töflu til að fá endanlega lausn sem, eftir hæfilega þynningu, verður innan
mælingarsviðs hverrar aðferðar. Vega ber sýni með 1 mg nákvæmni.

Uppgefið innihald snefilefna í áburðinum (%) > 10 < 25 ³ 25

Massi prófsýnis (g)  2 1

Massi næringarefnis í sýninu (mg) > 200 < 500 ³ 250

Rúmmál útdráttar V (ml) 500 500

Styrkur næringarefnis í útdrætti (mg/l) > 400 < 1 000³ 500
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Sýnið er látið í 500 ml kolbu.

7.2. Tilreiðsla lausnarinnar

Um það bil 400 ml af vatni er bætt við.

Kolbunni er vandlega lokað með tappa, rækilega hrist í höndunum til að dreifa sýninu, komið fyrir
í hristaranum og hrist í 30 mínútur.

Fyllt er upp að kvarðamerkinu með vatni og blandað vel saman.

7.3. Tilreiðsla próflausnarinnar

Lausnin er síuð án tafar yfir í hreina, þurra kolbu. Kolbunni er lokað með tappa.
Ákvörðun fer fram strax að síun lokinni.

Ath.: Verði síuvökvinn smám saman gruggugur skal annar útdráttur fara fram samkvæmt 7.1 og
7.2 í kolbu með rúmmálinu Ve. Hluti útdráttarins skal síaður í kvarðaða kolbu með
rúmmálinu W sem áður hefur verið þurrkuð og 5 ml af þynntri saltsýrulausn (4.1) verið
látið í. Um leið og kvarðamerkinu er náð er hætt að sía og blandað vel saman.

Þegar þessari aðferð er beitt er rúmmál útdráttar: V = V
e
 x W/(W-5)

Það fer eftir þessu gildi V um hve mikla þynningu er að ræða í uppgefnum niðurstöðum.

8. ÁKVÖRÐUN

Ákvarða ber öll snefilefni með deiliskömmtum sem hæfa þeirri aðferð sem beitt er fyrir hvert
einstakt snefilefni.

Ef um klóbundin eða samsett næringarefni er að ræða skal nota aðferð 10.3 áður en ákvörðun fer
fram samkvæmt aðferðum 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 og 10.10.

Yfirleitt er slík meðferð ónauðsynleg ef um atómgleypnimælingu (aðferðir 10.8 og 10.11) er að
ræða.

Aðferð 10.3

LÍFRÆN EFNASAMBÖND FJARLÆGÐ ÚR ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR

1. UMFANG

Þessi aðferð lýsir hvernig fjarlægja ber lífræn efnasambönd úr útdrætti úr tilbúnum áburði.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð til að greina áburðarsýni sem dregin eru út samkvæmt aðferðum 10.1 og 10.2
og tilgreina ber heildarmagn eða vatnsleysanlegt magn næringarefna fyrir samkvæmt tilskipun
89/530/EBE.

Ath.: Lífræn efni í litlum mæli hafa oftast nær engin áhrif á ákvarðanir sem eru gerðar með
atómgleypnimælingu.

3. MEGINREGLA

Lífrænu efnasamböndin í deiliskammti útdráttarins eru oxuð með vetnisperoxíði.
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4. HVARFEFNI

4.1. Þynnt saltsýrulausn (HCl), um það bil 0,5 M

Einni rúmmálseiningu af saltsýru (r  = 1,18 g/ml) er blandað saman við 20 rúmmálseiningar af
vatni.

4.2. Vetnisperoxíðlausn (30% H
2
O

2
  r = 1,11 g/ml), án snefilefna

5. BÚNAÐUR

Rafhitaplata með hitastilli.

6. GREININGARAÐFERÐ

Taka skal 25 ml af útdráttarlausn, sem er fengin með aðferð 10.1 eða 10.2, og setja í bikarglas. Ef
aðferð 10.2 er viðhöfð er 5 ml af þynntu saltsýrulausninni (4.1) bætt við. Þá er bætt við 5 ml af
vetnisperoxíðlausn (4.2) og glasinu lokað með úrgleri. Oxun er látin eiga sér stað við stofuhita í
um eina klukkustund, þá er lausnin hituð smám saman að suðu og hún látin sjóða í hálfa klukkustund.
Ef með þarf er öðrum 5 ml af vetnisperoxíði bætt við lausnina þegar hún hefur kólnað niður. Þá er
hún látin sjóða til að fjarlægja umframvetnisperoxíð. Lausnin er látin kólna og færð yfir í 50 ml
mælikolbu magnbundið og fyllt er upp að kvarðamerkinu með vatni. Lausnin er síuð ef nauðsyn
krefur.

Taka ber mið af þessari þynningu þegar deiliskammtar eru teknir og hundraðshlutar snefilefna í
vörunni reiknaðir.

Aðferð 10.4

ÁKVÖRÐUN SNEFILEFNA Í ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR MEÐ
ATÓMGLEYPNIMÆLINGU (ALMENN AÐFERÐ)

1. UMFANG

Hér er lýst almennri aðferð til að ákvarða járn- og sinkmagn í útdrætti úr tilbúnum áburði með
atómgleypnimælingu.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð til að greina áburðarsýni sem dregin eru út samkvæmt aðferðum 10.1 og 10.2
og tilgreina ber heildarmagn eða vatnsleysanlegt magn járns eða sinks fyrir samkvæmt tilskipun
89/530/EBE. Það kemur fram í lýsingu á hverrri aðferð um sig hvernig þessari aðferð er breytt við
ákvörðun á mismunandi snefilefnum.

Ath.: Lífræn efni í litlum mæli hafa oftast nær engin áhrif á ákvarðanir sem eru gerðar með
atómgleypnimælingu.

3. MEGINREGLA

Eftir að útdrátturinn hefur verið meðhöndlaður, þar sem nauðsyn krefur, til að minnka eða eyða
kemískum efnum sem hafa truflandi áhrif er hann þynntur uns atómgleypnimælirinn sýnir styrk
hans innan ákjósanlegra marka á bylgjulengd sem er hæfileg til þess að ákvarða viðkomandi
snefilefni.
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4. HVARFEFNI

4.1. Þynnt saltsýrulausn (HCl), um það bil 6 M

Einni rúmmálseiningu af saltsýru (r  = 1,18 g/ml) er blandað saman við eina rúmmálseiningu af
vatni.

4.2. Þynnt saltsýrulausn (HCl), um það bil 0,5 M

Einni rúmmálseiningu af saltsýru (r  = 1,18 g/ml) er blandað saman við 20 rúmmálseiningar af
vatni.

4.3. Lanþan-saltlausnir (10 g La í hverjum lítra)

Þetta hvarfefni er notað til að ákvarða járn og sink. Það má tilreiða, annaðhvort:

a) með lanþanoxíði uppleystu í saltsýru (4.1). 11,73 g af lanþanoxíði (La
2
O

3
) eru sett í 150 ml af

vatni í eins lítra mælikolbu og 120 ml af 6 M saltsýru (4.1) er bætt við. Efnið er látið leysast
upp og fyllt upp að 1 l með vatni og blandað vel saman. Þessi lausn er um það bil 0,5 M með
tilliti til saltsýru; eða

b) með lanþanklóríði, -nítrati eða -súlfati.

26,7 g af lanþanklóríðheptahýdrati (LaCl
3
7H

2
O) eða 31,2 g af lanþannítrathexahýdrati (La

(NO
3
)

3
6H

2
O) eða 26,2 g af lanþansúlfatnónahýdrati (La2(SO4)39H2O) eru þynnt í 150 ml af

vatni, síðan er 85 ml af 6 M saltsýru (4.1) bætt við. Efnið er látið leysast upp og fyllt upp að
1 l með vatni og blandað vel saman. Þessi lausn er um það bil 0,5 M með tilliti til saltsýru.

4.4. Kvörðunarlausnir

Ef tilreiða á slíkar lausnir vísast til aðferða fyrir hvert snefilefni um sig.

5. BÚNAÐUR

Atómgleypnimælir búinn gjöfum sem senda frá sér geisla sem einkenna snefilefnið er ákvarða á.

Við notkun atómgleypnimælisins ber notanda að fara nákvæmlega eftir leiðbeiningum framleiðanda
og kunna skil á tækinu. Tækið skal þannig gert að unnt sé að framkvæma bakgrunnsleiðréttingu ef
nauðsyn krefur (t.d. sink). Lofttegundir sem ber að nota eru loft og asetýlen.

6. TILREIÐSLA GREININGARLAUSNARINNAR

6.1. Tilreiðsla útdráttarlausna sem innihalda næringarefnin sem á að ákvarða

Sjá aðferð 10.1 og/eða 10.2 og 10.3, eftir því sem við á.

6.2. Meðhöndlun próflausnar

Deiliskammtur útdráttarins sem er fenginn samkvæmt aðferð 10.1, 10.2 eða 10.3 er þynntur með
vatni og/eða saltsýru (4.1) eða (4.2) til að fá fram, í endanlegri mælingarlausn, styrkleika
næringarefnisins, sem á að ákvarða, er á við það kvörðunarsvið sem er notað (7.2) og
saltsýrustyrkleika á bilinu 0,5 M til 2,5 M. Vera má að þynna þurfi skammtinn einu sinni eða oftar.

Endanleg lausn skal fengin með þeim hætti að setja deiliskammt af þynnta útdrættinum í 100 ml
mælikolbu. Rúmmál deiliskammtsins kallast (a) ml. 10 ml af lanþan-saltlausninni (4.3) er bætt
við. Fyllt er upp að kvarðamerkinu með 0,5 M saltsýrulausn (4.2) og blandað vel saman.
Þynningarþátturinn er D.
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7. GREININGARAÐFERÐ

7.1. Tilreiðsla núlllausnar

Núlllausn er tilreidd með því að endurtaka ferlið í heild, að útdrætti meðtöldum, nema hvað prófsýni
af áburðinum er sleppt.

7.2. Tilreiðsla kvörðunarlausnar

Tilreiða skal minnst fimm kvörðunarlausnir í röð í 100 ml mælikolbum, úr kvörðunarlausninni
sem er tilreidd samkvæmt þeirri aðferðarlýsingu sem er sett fram fyrir hvert snefilefni um sig, í
vaxandi styrkleika innan ákjósanlegs mælisviðs atómgleypnimælisins. Ef nauðsyn krefur skal
lagfæra styrkleika saltsýrunnar þannig að hann liggi eins nálægt styrkleika þynntu próflausnarinnar
(6.2) og frekast er unnt. Er ákvarða á járn eða sink er 10 ml af sömu lanþan-saltlausninni (4.3) og
notuð er í 6.2 bætt við. Fyllt er upp að kvarðamerkinu með 0,5 M saltsýrulausn (4.2) og blandað
vel saman.

7.3. Ákvörðun

Atómgleypnimælirinn (5) er undirbúinn fyrir ákvörðunina og stilltur á bylgjulengdina sem er
tilgreind í aðferðinni sem gildir um viðkomandi snefilefni.

Kvörðunarlausnunum (7.2), próflausninni (6.2) og núlllausninni (7.1) er úðað þrisvar í röð,
niðurstöður skoðaðar í hvert sinn og tækið gegnumskolað með eimuðu vatni milli þess sem úðað
er.

Kvörðunarferillinn er dreginn með því að staðsetja meðaltalsaflestra mælisins fyrir hverja
kvörðunarlausn (7.2) á y-ásnum og samsvarandi styrkleika næringarefnisins, hann er gefinn upp í
mg/ml, á x-ásinn.

Ákvarða ber styrkleika viðkomandi snefilefnis í próflausninni Xs (6.2) og núlllausninni Xb (7.1)
út frá þessum ferli. Gefa skal styrkleikann upp í mg/ml.

8. FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Hundraðshluti snefilefnis (E) í áburðinum jafngildir:

E (%) = [(X
s
 - X

b
) x V x D] / (M x 104)

Hafi aðferð 10.3 verið beitt:

E (%) = [(X
s
 - X

b
) x V x 2D] / (M x 104)

þar sem:

E er magn snefilefnis sem er ákvarðað, gefið upp sem hundraðshluti áburðar;
Xs er styrkleiki próflausnar (6.2) í mg/ml;
Xb er styrkleiki núlllausnar (7.1) í mg/ml;
V er rúmmál útdráttar samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2 í ml;
D er sá þáttur sem samsvarar þynningu samkvæmt 6.2;
M er massi prófsýnisins, sem er tekið samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2, í grömmum.
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Útreikningur þynningarþáttar D:

Ef (a
1
), (a

2
), (a

3
), ... , (a

1
) og (a) eru deiliskammtar og (v

1
), (v

2
), (v

3
), ... , (v

1
) og (100) eru

rúmmálseiningar í ml sem samsvara tilsvarandi þynningu þeirra, jafngildir þynningarþátturinn D:

D = (v
1
/a

1
) x (v

2
/a

2
) x (v

3
/a

3
) x ... x (v

1
/a

1
) x (100/a)

Aðferð 10.5

ÁKVÖRÐUN BÓRS Í ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR MEÐ SÝRUTÍTRUN

1. UMFANG

Hér er lýst aðferð til að ákvarða bórmagn í útdrætti úr tilbúnum áburði.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð á útdrætti úr áburðarsýnum sem eru fengnir samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2
og gefa þarf upp heildarbórinnihald eða innihald vatnsleysanlegs bórs fyrir samkvæmt tilskipun
89/530/EBE.

3. MEGINREGLA

Samsett efnasamband mannitól og bór myndast með eftirfarandi efnahvörfum:

C
6
H

8
(OH)

6
 + H

3
BO

3
 ®  C

6
H

15
O

8
B + H

2
O

Efnasambandið er títrað með natríumhýdroxíðlausn uns pH er 6,3.

4. HVARFEFNI

4.1. Metýlrauð litvísislausn

Í 100 ml kolbu er 0,1 g af metýlrauðu (C
15

H
15

N
3
O

2
) þynnt í 50 ml af 95% etanóli. Fyllt er upp að

100 ml kvarðamerkinu með vatni og blandað vel saman.

4.2. Þynnt saltsýrulausn, um það bil 0,5 M

Einni rúmmálseiningu af saltsýru, HCl (r  = 1,18 g/ml) er blandað saman við 20 rúmmálseiningar
af vatni.

4.3. Natríumhýdroxíðlausn, án koldíoxíðs, um það bil 0,5 M

Í 1 l mælikolbu sem inniheldur um 800 ml af soðnu vatni eru 20 g af natríumhýdroxíði (NaOH) í
töfluformi leyst upp. Er lausnin hefur kólnað er fyllt upp að 1 000 ml með soðnu vatni og blandað
vel saman.

4.4. Staðalnatríumhýdroxíðlausn, um það bil 0,025 M

Þynna skal 0,5 M natríumhýdroxíðlausn (4.3), án koldíoxíðs, 20 sinnum með soðnu vatni og
blanda vel saman. Ákvarða ber gildi lausnarinnar sem er gefið upp sem bór (B) (sjá 9. lið).

4.5. Kvörðunarlausn bórs (100 mg/ml B)

Í 1 000 ml mælikolbu eru 0,5719 g af bórsýru (H
3
BO

3
), vegin með 0,1 mg nákvæmni, leyst upp í

vatni. Fyllt er upp að kvarðamerkinu með vatni og blandað vel saman. Lausninni er hellt yfir í
plastflösku til geymslu í kæliskáp.
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4.6. D-mannitól (C
6
H

14
O

6
), duft

4.7. Natríumklóríð (NaCl)

5. BÚNAÐUR

5.1. pH-mælir með glerrafskauti

5.2. Segulmagnaður hræripinni

5.3. 400 ml bikarglas með teflonpinna

6. TILREIÐSLA GREININGARLAUSNARINNAR

6.1. Tilreiðsla bórlausnar

Sjá aðferðir 10.1, 10.2 og 10.3, eftir því sem við á.

7. GREININGARAÐFERÐ

7.1. Prófun

Deiliskammtur (a) af útdrættinum (6.1), sem inniheldur 2 til 4 mg B, er settur í 400 ml bikarglas
(5.3). Síðan er 150 ml af vatni og nokkrum dropum af metýlrauðri litvísislausn (4.1) bætt við.

Þegar útdráttur fer fram samkvæmt aðferð 10.2 er lausnin sýrð með því að bæta í hana 0,5 M
saltsýru (4.2) uns litvísislausnin tekur breytingum. Þá er öðrum 0,5 ml af 0,5 M saltsýru (4.2) bætt
við.

Eftir að 3 g af natríumklóríði (4.7) hefur verið bætt við er lausnin hituð að suðu til að fjarlægja
koldíoxíðið og látin kólna. Bikarglasið er sett á hræripinnann (5.2) og rafskaut pH-mælisins (5.1),
sem áður hefur verið kvarðaður, eru sett ofan í glasið.

Sýrustig pH er stillt nákvæmlega á 6,3, fyrst með 0,5 M natríumhýdroxíðlausninni (4.3), þá með
0,025 M lausninni (4.4).

Bætt er við 20 g af D-mannitóli (4.6), það látið leysast upp fullkomlega og blandað vel saman.
Lausnin er títruð með 0,025 M natríumhýdroxíðlausninni (4.4) uns pH er 6,3 (stöðugleiki í minnst
1 mínútu). Nauðsynlegt rúmmál er x

1
.

8. NÚLLLAUSN

Núlllausn er tilreidd með því að endurtaka ferlið í heild, allt frá tilreiðslu lausnarinnar, nema hvað
prófsýni af áburðinum er sleppt. Nauðsynlegt rúmmál er x

0
.

9. BÓRINNIHALD (B) NATRÍUMHÝDROXÍÐLAUSNARINNAR (4.4).

Með rennipípu eru 20 ml (2,0 mg B) af kvörðunarlausninni (4.5) fluttir yfir í 400 ml bikarglas og
nokkrum dropum af metýlrauðri litvísislausn (4.1) bætt við. Þar næst er 3 g af natríumklóríði (4.7)
og saltsýrulausn (4.2) bætt við uns litvísislausnin (4.1) tekur breytingum.

Fyllt er upp að 150 ml með vatni, lausnin hituð varlega að suðu til að fjarlægja koldíoxíðið og hún
látin kólna. Bikarglasið er sett á hræripinnann (5.2) og rafskaut pH-mælisins (5.1), sem áður hefur
verið kvarðaður, eru sett ofan í glasið. Sýrustig er stillt á nákvæmlega 6,3, fyrst með 0,5 M
natríumhýdroxíðlausninni (4.3), þá með 0,025 M lausninni (4.4).
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Bætt er við 20 g af D-mannitóli (4.6), það látið leysast upp fullkomlega og blandað vel saman.
Lausnin er títruð með 0,025 M natríumhýdroxíðlausninni (4.4) uns pH er 6,3 (stöðugleiki í minnst
1 mínútu). Nauðsynlegt rúmmál er V

1
.

Núlllausn er tilreidd á sama hátt þar sem 20 ml af vatni koma í stað kvörðunarlausnarinnar.
Nauðsynlegt rúmmál er V

0
.

Bórinnihald (F) staðalnatríumhýdroxíðlausnarinnar (4.4) í mg/ml er sem hér segir:

F (í mg/ml) = 2/(V
1
 - V

0
)

1 ml af nákvæmlega 0,025 M natríumhýdroxíðlausn samsvarar 0,27025 mg B.

10. FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Hundraðshluti bórs í áburðinum jafngildir:

(X
1
 - X

0
) ´  F ́  V

B (%) =
10  ́   a ́  M

þar sem:

B(%) er hundraðshluti bórs í áburðinum;
X

1
er rúmmál 0,025 M natríumhýdroxíðlausnarinnar (4.4) í ml;

X
0

er rúmmál 0,025 M natríumhýdroxíðlausnarinnar (4.4) í ml sem notuð er til að
títra núlllausnina (8);

F er bórinnihald (B), í mg/ml, 0,025 M natríumhýdroxíðlausnarinnar (4.4);
V er rúmmál útdráttar samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2 í ml;
a er rúmmál deiliskammtsins (7.1) af útdrættinum (6.1) í ml;
M er massi prófsýnisins, sem er tekið samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2, í grömmum.

Aðferð 10.6

ÁKVÖRÐUN KÓBALTS Í ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR MEÐ ÞYNGDARGREININGU
ÞAR SEM 1-NÍTRÓSÓ-2-NAFTÓL ER NOTAÐ

1. UMFANG

Hér er lýst aðferð til að ákvarða kóbalt í útdrætti úr tilbúnum áburði.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð á útdrætti úr áburðarsýnum sem eru fengnir samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2
og gefa þarf upp heildarkóbaltinnihald fyrir samkvæmt tilskipun 89/530/EBE.

3. MEGINREGLA

Kóbalt III myndar ásamt 1-nítrósó-2-naftól rautt botnfall Co (C
10

H
6
ONO)

3
, 2H

2
O. Eftir að kóbaltinu,

sem er í útdrættinum, hefur verið komið yfir í kóbalt III er kóbaltið botnfellt í ediksýrðu umhverfi
með 1-nítrósó-2-naftóllausn. Að síun lokinni er botnfallið þvegið og þurrkað uns þyngdin er stöðug
og síðan vegið sem Co (C

10
H

6
ONO)

3
, 2H

2
O.
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4. HVARFEFNI

4.1. Vetnisperoxíðlausn (H
2
O

2
 r  = 1,11 g/ml) 30% 4.2.Natríumhýdroxíðlausn, um það bil 2 M

8 g af natríumhýdroxíði í töfluformi eru leyst upp í 100 ml af vatni.

4.3. Þynnt saltsýrulausn, um það bil 6 M

Einni rúmmálseiningu af saltsýru, HCl (r  = 1,18 g/ml) er blandað saman við eina rúmmálseiningu
af vatni.

4.4. Ediksýra (99,7% CH
3
CO

2
H) (r  = 1,05 g/ml)

4.5. Ediksýrulausn (1 : 2), um það bil 6 M

Einni rúmmálseiningu af ediksýru (4.4) er blandað saman við tvær rúmmálseiningar af vatni.

4.6. Upplausn 1-nítrósó-2-naftóls í ediksýru

Nú eru 4 g af 1-nítrósó-2-naftóli leyst upp í 100 ml af ediksýru (4.4) og 100 ml af volgu vatni er
bætt við. Blandað vel saman. Lausnin er síuð án tafar og notuð þegar í stað.

5. BÚNAÐUR

5.1. Síudeigla P 16/ISO 4793, grop 4, rúmar 30 eða 50 ml

5.2. Þurrkofn, stilltur á 130 ± 2

6. TILREIÐSLA GREININGARLAUSNARINNAR

6.1. Tilreiðsla kóbaltlausnar

Sjá aðferð 10.1 eða 10.2.

6.2. Tilreiðsla greiningarlausnarinnar

Deiliskammtur af útdrættinum sem inniheldur 20 mg eða minna af Co er settur í 400 ml bikarglas.
Ef útdrátturinn er fenginn samkvæmt aðferð 10.2 er hann gerður súr með fimm dropum af
saltsýrulausn (4.3). Um 10 ml af vetnisperoxíðlausn (4.1) er bætt við. Hið oxandi efni er látið
verka kalt í 15 mínútur og fyllt er upp með vatni að um 100 ml. Bikarglasinu er lokað með úrgleri.
Lausnin er hituð, látin sjóða í um 10 mínútur og síðan kæld. Vökvinn er gerður basískur með
dropa fyrir dropa af natríumhýdroxíðlausninni (4.2) uns svart kóbalthýdroxíð byrjar að falla til
botns.

7. GREININGARAÐFERÐ

Setja skal 10 ml af ediksýru (4.4) og bæta við vatni þar til lausnin er orðin um 200 ml. Lausnin er
hituð að suðumarki. 20 ml af 1-nítrósó-2-naftóllausninni (4.6) er bætt við í dropatali með mælipípu
um leið og hrært er í án afláts. Að lokum er hrært duglega til að botnfallið hlaupi.

Vökvinn er síaður gegnum síudeiglu (5.1) sem áður hefur verið vegin og þess gætt að deiglan
stíflist ekki með því að sjá til þess að vökvi sé ávallt yfir botnfalli meðan síað er.

Bikarglasið er þvegið með þynntri ediksýru (4.5) til að fjarlægja allt botnfall, botnfallið í síunni er
þvegið með þynntri ediksýru (4.5) og síðan þrisvar með heitu vatni.

Botnfallið er þurrkað í þurrkofni (5.2) við 130 ± 2 uns stöðugri þyngd er náð.
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8. FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

1 mg af Co (C
10

H
6
ONO)

3
, 2H

2
O botnfalli samsvarar 0,096381 mg Co.

Hundraðshluti kóbalts (Co) í áburðinum jafngildir:

V ´  D
Co (%) = X ́  0,096381 ́

a ́  M

þar sem:

X er massi botnfalls í mg;
V er rúmmál útdráttarlausnar samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2 í ml;
a er rúmmál deiliskammtsins, sem er tekinn úr síðustu þynningu, í ml;
D er þynningarþáttur deiliskammtsins;
M er massi prófsýnisins í grömmum.

Aðferð 10.7

ÁKVÖRÐUN KOPARS Í ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR MEÐ TÍTRUNARMÆLINGU

1. UMFANG

Hér er lýst aðferð til að ákvarða kopar í útdrætti úr tilbúnum áburði.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð á útdrætti úr áburðarsýnum sem eru fengnir samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2
og gefa þarf upp heildarkoparinnihald fyrir samkvæmt tilskipun 89/530/EBE.

3. MEGINREGLA

Kúpríjónunum er fækkað í sýrumiðli með kalíumjoðíði:

2 Cu++ + 4 I - ®  2 CuI + I
2

Joðið sem losnar með þessum hætti er títrað með staðalnatríumþíósúlfatlausn þar sem sterkja
kemur fyrir sem litvísir:

I
2
 + 2 Na

2
S

2
O

3
 ®  2 NaI + Na

2
S

4
O

6

4. HVARFEFNI

4.1. Saltpéturssýra (HNO
3
, r  = 1,40 g/ml)

4.2. Þvagefni [(NH
2
)

2
 C=0]

4.3. Ammóníumbíflúoríðlausn (NH
4
HF

2
) 10% w/v

Lausnin er geymd í plastíláti.

4.4. Ammóníumhýdroxíðlausn (1+1)

Einni rúmmálseiningu af ammóníaki (NH
4
OH, r = 0,9 g/ml) er blandað saman við eina

rúmmálseiningu af vatni.
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4.5. Natríumþíósúlfatstaðallausn

Í 1 l mælikolbu er 7,812 g af natríumþíósúlfatpentrahýdrati (NA
2
S

2
O

3
5H

2
O) blandað saman við

vatn. Lausnin skal tilreidd þannig að 1 ml = 2 mg Cu. Nokkrum klóróformdropum er bætt við til
að koma lausninni í jafnvægi. Geyma ber lausnina í gleríláti og hún varin fyrir birtu.

4.6. Kalíumjoðíð (KI)

4.7. Kalíumþíósíanatlausn (KSCN), 25% w/v

4.8. Sterkjulausn, um það bil 0,5%

Í 600 ml bikarglas eru sett 2,5 g af sterkju. Um 500 ml af vatni er hellt yfir. Látið sjóða meðan
hrært er í. Kælt niður í stofuhita. Lausnin hefur takmarkað geymsluþol en unnt er að auka
geymsluþolið með því að bæta við um 10 mg af kvikasilfursjoðíði.

5. TILREIÐSLA GREININGARLAUSNARINNAR

Tilreiðsla koparlausnarinnar

Sjá aðferðir 10.1 og 10.2.

6. GREININGARAÐFERÐ

6.1. Tilreiðsla lausnarinnar fyrir títrun

Setja skal deiliskammt af greiningarlausninni, sem inniheldur minnst 20-40 mg Cu, í 500 ml
Erlenmeyerkolbu.

Lausnin er soðin stutta stund til að fjarlægja umframsúrefni. Fyllt er upp með vatni í um 100 ml.
Þá er 5 ml af saltpéturssýru (4.1) bætt við, hitað að suðumarki og látið sjóða í um það bil hálfa
mínútu.

Erlenmeyerkolban er tekin af hitatækinu, um 3 g af þvagefni (4.2) er bætt við og lausnin látin
sjóða á ný í um það bil hálfa mínútu.

Kolban er tekin af hitatækinu og 200 ml af köldu vatni bætt við. Ef nauðsyn krefur er innihald
kolbunnar kælt niður í umhverfishita.

Ammóníumhýdroxíðlausn (4.4) er bætt við í smáskömmtum uns lausnin verður blá. Þá er 1 ml til
viðbótar bætt við.

50 ml af ammóníumbíflúoríðlausn (4.3) er bætt við og blandað saman.

10 g af kalíumjoðíði (4.6) er bætt við og leyst upp.

6.2. Títrun lausnarinnar

Erlenmeyerkolban er sett á segulmagnaða hræripinnann. Pinninn er settur í kolbuna og stilltur á
æskilegan hraða.

Natríumþíósúlfatstaðallausn (4.5) er bætt við með mælipípu uns brúnn litur joðs sem leyst hefur
verið dofnar.

10 ml af sterkjulausn (4.8) er bætt við.
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Lausnin er títruð áfram með natríumþíósúlfatstaðallausninni (4.5) uns purpuraliturinn er næstum
horfinn.

20 ml af kalíumþíósíanatlausninni (4.7) er bætt við og títrað áfram uns fjólublái liturinn er algerlega
horfinn.

Athuga ber það magn af þíósúlfatlausn sem notað er.

7. FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

1 ml af þíósúlfatstaðallausn (4.5) samsvarar 2 mg Cu.

Hundraðshluti kopars í áburðinum jafngildir:

V
Cu (%) = X

a ́  M ´  5

þar sem:

X er rúmmál natríumþíósúlfatlausnarinnar sem er notuð í ml;
V er rúmmál útdráttarlausnar samkvæmt aðferðum 10.1 og 10.2 í ml;
a er rúmmál deiliskammtsins í ml;
M er massi prófsýnisins, sem er meðhöndlað samkvæmt aðferðum 10.1 og 10.2, í grömmum.

Aðferð 10.8

ÁKVÖRÐUN JÁRNS Í ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR MEÐ ATÓMGLEYPNIMÆLINGU

1. UMFANG

Hér er lýst aðferð til að ákvarða járn í útdrætti úr tilbúnum áburði.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð á útdrætti úr áburðarsýnum sem eru fengnir samkvæmt aðferðum 10.1 og
10.2 og gefa þarf upp heildarinnihald járns og/eða vatnsleysanlegs járns fyrir samkvæmt tilskipun
89/530/EBE.

3. MEGINREGLA

Eftir viðeigandi meðferð og þynningu útdráttarins er járninnihald ákvarðað með atómgleyp-
nimælingu.

4. HVARFEFNI

4.1. Saltsýrulausn, um það bil 6 M

Sjá lið 4.1 í aðferð 10.4.

4.2. Saltsýrulausn, um það bil 0,5 M

Sjá lið 4.2 í aðferð 10.4.

4.3. Vetnisperoxíðlausn (30% H
2
O

2
, r = 1,11 g/ml) án snefilefna
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4.4. Lanþan-saltlausnir (10 g La fyrir hvern lítra)

Sjá lið 4.3 í aðferð 10.4.

4.5. Kvörðunarlausn járns

4.5.1.Stofnlausn járns (1 000 mg/ml)

Í 500 ml bikarglas er 1 g af hreinum járnvír vegið með 0,1 mg nákvæmni. Þá er 200 ml af 6 M
saltsýru (4.1) og 15 ml af vetnisperoxíðlausn (4.3) hellt yfir. Lausnin er hituð á hitaplötu uns járnið
er algerlega uppleyst. Lausnin er flutt magnbundið, eftir að hún hefur kólnað, yfir í 1 000 ml
mælikolbu. Fyllt er upp að kvarðamerkinu með vatni og blandað vel.

4.5.2.Vinnulausn járns (100 mg/ml)

Í 200 ml mælikolbu eru settir 20 ml af stofnlausn (4.5.1). Fyllt er upp að kvarðamerkinu með 0,5
M saltsýrulausn (4.2) og blandað vel.

5. BÚNAÐUR

Atómgleypnimælir: sjá 5. lið í aðferð 10.4. Tækið skal búið geislagjafa sem einkennir járn og stillt
á bylgjulengd 248,3 nm.

6. TILREIÐSLA GREININGARLAUSNARINNAR

6.1. Útdráttarlausn járns

Sjá aðferð 10.1 eða 10.2 og 10.3, eftir því sem við á.

6.2. Tilreiðsla próflausnar

Sjá lið 6.2 í aðferð 10.4. Próflausnin skal innihalda 10% (v/v) lanþíum-saltlausn.

7. GREININGARAÐFERÐ

7.1. Tilreiðsla núlllausnar

Sjá lið 7.1 í aðferð 10.4. Núlllausnin skal innihalda 10% (v/v) lanþíum-saltlausnarinnar sem er
notuð í 6.2.

7.2. Tilreiðsla kvörðunarlausna

Sjá lið 7.2 í aðferð 10.4.

Til að ná ákjósanlegu mælisviði milli 0 og 10 g járns (Fe) á ml eru 0, 2, 4, 6, 8 og 10 ml af
vinnulausninni (4.5.2) komið fyrir í röð af 100 ml mælikolbum. Ef með þarf er styrkleiki saltsýrunnar
lagaður að styrkleika próflausnarinnar eins og kostur er. Þá er 10 ml af lanþan-saltlausninni sem er
notuð í 6.2 bætt við. Fyllt er upp að kvarðamerkinu með 0,5 M saltsýrulausn (4.2) og blandað vel.
Þessar lausnir innihalda 0, 2, 4, 6, 8 og 10 mg járns á ml á tilsvarandi hátt.

7.3. Ákvörðun

Sjá lið 7.3 í aðferð 10.4. Atómgleypnimælirinn (5) er stilltur til að mæla á bylgjulengdinni
248,3 nm.
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8. FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Sjá 8. lið í aðferð 10.4.

Hundraðshluti járns í áburðinum jafngildir:

Fe (%) = [(X
s
 - X

b
) x V x D] / (M x 104)

Ef aðferð 10.3 er beitt:

Fe (%) = [(X
s
 - X

b
) x V x 2D] / (M x 104)

þar sem:

Fe er magn járns gefið upp sem hundraðshluti áburðar;
X

s
er styrkleiki próflausnar (6.2) í mg/ml;

X
b

er styrkleiki núlllausnar (7.1) í mg/ml;
V er rúmmál útdráttar samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2 í ml;
D er sá þáttur sem samsvarar þynningu samkvæmt 6.2;
M er massi prófsýnisins, sem er tekið samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2, í grömmum.

Útreikningur þynningarþáttar D:

Ef (a
1
), (a

2
), (a

3
), ... , (a

i
) og (a) eru deiliskammtar og (v

1
), (v

2
), (v

3
), ... , (v

i
) og (100) eru

rúmmálseiningar í ml sem samsvara tilsvarandi þynningu þeirra, jafngildir þynningarþátturinn D:

D = (v
1
/a

1
) x (v

2
/a

2
) x (v

3
/a

3
) x ... x (v

i
/a

i
) x (100/a)

Aðferð 10.9

ÁKVÖRÐUN MANGANS Í ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR MEÐ TÍTRUN

1. UMFANG

Hér er lýst aðferð til að ákvarða mangan í útdrætti úr tilbúnum áburði.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð á útdrætti úr áburðarsýnum sem eru fengnir samkvæmt aðferðum 10.1 og
10.2 og gefa þarf upp heildarmanganinnihald fyrir samkvæmt tilskipun 89/530/EBE.

3. MEGINREGLA

Ef klóríðjónir eru í útdrættinum eru þær fjarlægðar með því að sjóða hann með brennisteinssýru.
Manganið er oxað með natríumbismútati í saltpéturssýrumiðli. Permangan sem myndast er afoxað
með umframjárnsúlfati. Þetta umframmagn er títrað með kalíumpermanganlausn.

4. HVARFEFNI

4.1. Óþynnt brennisteinssýra (H
2
SO

4
, r  = 1,84 g/ml)

4.2. Brennisteinssýra, um það bil 9 M

Einni rúmmálseiningu af óþynntri brennisteinssýru (4.1) er blandað vel saman við eina
rúmmálseiningu af vatni.
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4.3. Saltpéturssýra, 6 M

Þremur rúmmálseiningum af saltpéturssýru (HNO
3
, r  = 1,40 g/ml) er blandað saman við fjórar

rúmmálseiningar vatns.

4.4. Saltpéturssýra, 0,3 M

Einni rúmmálseiningu af 6 M saltpéturssýru er blandað saman við 19 rúmmálseiningar af vatni.

4.5. Natríumbismútat (NaBiO
3
) (85%)

4.6. Kísilgúr

4.7. Ortófosfórsýra, 15 M (H
3
PO

4
, r   = 1,71 g/ml)

4.8. Járnsúlfatlausn, 0,15 M

Í eins lítra mælikolbu eru 41,6 g af járnsúlfatheptahýdrati (FeSO
4
, 7H

2
O) leyst upp.

Þá er 25 ml af óþynntri brennisteinssýru (4.1) og 25 ml af fosfórsýru (4.7) bætt við. Fyllt er upp að
1 000 ml og blandað.

4.9. Kalíumpermanganatlausn, 0,020 M

3,160 g af kalíumpermanganati (KMnO
4
) eru vegin með 0,1 mg nákvæmni. Efnið er leyst upp í

mælikolbu í 1 000 ml af vatni.

4.10. Silfurnítratlausn, 0,1 M

1,7 g af silfurnítrati (AgNO
3
) eru leyst upp í vatni og fyllt upp að 100 ml.

5. BÚNAÐUR

5.1. Síudeigla P16/ISO 4793, grop 4, rúmmál 50 ml, uppfest á 500 ml síukolbu

5.2. Segulmagnaður hræripinni

6. TILREIÐSLA GREININGARLAUSNARINNAR

6.1. Útdráttarlausn mangans

Sjá aðferðir 10.1 og 10.2. Ef ekki er vitað hvort klóríðjónir eru í lausninni er framkvæmt próf með
einum dropa af silfurnítratlausn (4.10).

6.2. Ef klóríðjónir eru ekki í lausninni er deiliskammtur af útdrættinum, sem inniheldur 10 til 20 mg af
mangani, settur í hátt 400 ml bikarglas. Fyllt er upp að um 25 ml annaðhvort með uppgufun eða
með því að bæta við vatni. 2 ml af óþynntri brennisteinssýru (4.1) er bætt við.

6.3. Ef klóríðjónir eru í lausninni er nauðsynlegt að fjarlægja þær á eftirfarandi hátt:

Deiliskammtur af útdrættinum, sem inniheldur 10 til 20 mg af mangani, er settur í hátt 400 ml
bikarglas. 5 ml af 9 M brennisteinssýru (4.2) er bætt við og vökvinn hitaður að suðu á hitaplötu í
dragskáp og látinn sjóða uns efnismikill hvítur reykur myndast. Suðu er haldið áfram uns rúmmál
er komið niður í um 2 ml (þunnt lag af sírópskenndum vökva á botni bikarglassins). Bikarglasið er
látið kólna niður í stofuhita.
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25 ml af vatni er varlega bætt við og einu sinni enn prófað hvort klóríð finnst í lausninni með
einum dropa af silfurnítratslausn (4.10). Ef klóríð fyrirfinnst er aðgerðin endurtekinn eftir að 5 ml
af 9 M brennisteinssýru (4.2) hefur verið bætt við.

7. GREININGARAÐFERÐ

Nú er 25 ml af 6 M saltpéturssýru (4.3) og 2,5 g af natríumbismútati (4.5) bætt út í 400 ml
bikarglasið sem inniheldur próflausnina. Hrært er rækilega með segulmagnaða hræripinnanum
(5.2) í þrjár mínútur.

Þá er 50 ml af 0,3 M saltpéturssýru (4.4) bætt við og hrært á ný. Lausnin er síuð í lofttómi gegnum
síudeiglu (5.1) þar sem botninn er þakinn kísilgúr (4.6). Deiglan er skoluð nokkrum sinnum með
0,3 M saltpéturssýru (4.4) uns síuvökvinn verður litlaus.

Síuvökvinn og skolvökvinn eru færðir yfir í 500 ml bikarglas. Vökvunum er blandað saman og 25
ml af 0,15 M járnsúlfatlausn (4.8) er bætt við. Ef síuvökvinn verður gulur eftir að járnsúlfati er
bætt við er 3 ml af 15 M ortófosfórsýru (4.7) bætt við.

Með því að nota mælipípu er umframjárnsúlfat títrað með 0,02 M kalíumpermanganatlausn (4.9)
uns blandan verður bleik og liturinn helst stöðugur í eina mínútu. Núllpróf er framkvæmt við
sömu skilyrði nema að próflausninni er sleppt.

Ath.: Oxaða lausnin má ekki komast í snertingu við gúmmí.

8. FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

1 ml af 0,02 M kalíumpermanganatlausn svarar til 1,099 mg af mangani (Mn).

Hundraðshluti mangans í áburðinum jafngildir:

V
Mn (%) = (X

b
-X

s
) ´  0,1099 ́

a ́  M
þar sem:

X
b

er rúmmál permanganats í núlllausninni í ml;
X

s
er rúmmál permanganats í próflausninni í ml;

V er rúmmál útdráttarlausnar samkvæmt aðferðum 10.1 og 10.2 í ml;
a er rúmmál deiliskammtsins af útdrættinum í ml;
M er massi prófsýnisins í grömmum.

Aðferð 10.10

ÁKVÖRÐUN MÓLÝBDENS Í ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR MEÐ
ÞYNGDARGREININGU ÞAR SEM 8-HÝDROXÝKVÍNÓLÍN ER NOTAÐ

1. UMFANG

Hér er lýst aðferð til að ákvarða mólýbden í útdrætti úr tilbúnum áburði.

2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð á útdrætti úr áburðarsýnum sem eru fengnir samkvæmt aðferðum 10.1 og
10.2 og gefa þarf upp mólýbdeninnihald fyrir samkvæmt tilskipun 89/530/EBE.
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3. MEGINREGLA

Mólýbdenmagn er ákvarðað með útfellingu mólýbdenýloxinats við sérstök skilyrði.

4. HVARFEFNI

4.1. Brennisteinssýrulausn, um það bil 1 M

55 ml af brennisteinssýru (H
2
SO

4
, r  = 1,84 g/ml) er hellt varlega í eins lítra mælikolbu sem

inniheldur 800 ml af vatni og blandað. Eftir kælingu er fyllt upp að einum lítra og blandað.

4.2. Þynnt ammóníakslausn (1 : 3)

Einni rúmmálseiningu af óþynntri ammóníakslausn (NH
4
OH, r  = 0,9 g/ml) er blandað saman við

þrjár rúmmálseiningar af vatni.

4.3. Þynnt ediksýrulausn (1 : 3)

Einni rúmmálseiningu af óþynntri ediksýru (99,7% CH
3
COOH, r  = 1,049 g/ml) er blandað saman

við þrjár rúmmálseiningar af vatni.

4.4. Etýlendíamíntetraediksýrulausn (EDTA)

Í 100 ml mælikolbu eru 5 g af Na
2
EDTA leyst upp í vatni. Fyllt er upp að kvarðamerkinu og

blandað.

4.5. Jafnalausn

Í 100 ml mælikolbu eru 15 ml af óþynntri ediksýru og 30 g af ammóníumasetati leyst upp í vatni
og fyllt upp að 100 ml kvarðamerkinu.

4.6. 7-hýdroxýkvínólínlausn (oxín)

Í 100 ml mælikolbu eru 3 g af 8-hýdroxýkvínólíni leyst upp í 5 ml af óþynntri ediksýru. Þá er 80
ml af vatni er bætt við. Ammóníaklausninni (4.2) er bætt við í dropatali uns lausnin verður gruggug
og síðan ediksýrunni (4.3) uns hún verður tær á ný.

Fyllt er upp að 100 ml með vatni.

5. BÚNAÐUR

5.1. Síudeigla P16/ISO 4793, grop 4, rúmmál 30 ml

5.2. pH-mælir með glerrafskauti

5.3. Þurrkofn, stilltur á 130 til 135

6. TILREIÐSLA GREININGARLAUSNARINNAR

6.1. Tilreiðsla mólýbdenlausnarinnar

Sjá aðferðir 10.1 og 10.2.
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7. GREININGARAÐFERÐ

7.1. Tilreiðsla próflausnarinnar

Deiliskammtur sem inniheldur 25 til 100 mg af Mo er settur í 250 ml bikarglas. Fyllt er upp að 50
ml með vatni.

Lausnin er stillt á pH 5 með því að bæta brennisteinssýrulausninni (4.1) við í dropatali. 15 ml af
EDTA-lausninni (4.4) er bætt við og síðan 5 ml af jafnalausninni (4.5). Fyllt er upp að um 80 ml
með vatni.

7.2. Botnfall framkallað og þvegið

Botnfall framkallað.

Lausnin er lítið eitt hituð. Oxínlausninni (4.6) er bætt við um leið og stöðugt er hrært. Útfellingu er
haldið áfram meðan hennar verður vart. Hvarfefni er bætt við uns lausnin sem flýtur ofan á verður
eilítið gul. Oftast nægja 20 ml. Botnfallið er hitað eilítið áfram í tvær til þrjár mínútur.

Síun og þvottur.

Vökvinn er síaður gegnum síudeiglu (5.1). Skolað er nokkrum sinnum með 20 ml af heitu vatni.
Skolvatnið á smám saman að verða litlaust sem sýnir að oxínið er horfið.

7.3. Botnfallið vegið

Botnfallið er þurrkað við 130 til 135° uns stöðugri þyngd er náð (í minnst eina klukkustund).

Botnfallið er látið kólna í þurrkara og síðan vegið.

8. FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

1 mg af mólýbdenýloxínati, MoO
2
(C

9
H

6
ON)

2
, svarar til 0,2305 mg af Mo.

Hundraðshluti mólýbdeni í áburðinum jafngildir:

V ´  D
Mo (%) = X ́   0,02305 ́

a ́  M
þar sem:

X er massi mólýbdenoxínatbotnfallsins í mg;
V er rúmmál útdráttarlausnar samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2 í ml;
a er rúmmál deiliskammtsins, sem er tekinn úr síðustu þynningu, í ml;
D er þynningarþáttur deiliskammtsins;
M er massi prófsýnisins í grömmum.

Aðferð 10.11

ÁKVÖRÐUN SINKS Í ÚTDRÆTTI TILBÚINS ÁBURÐAR MEÐ ATÓMGLEYPNIMÆLINGU

1. UMFANG

Hér er lýst aðferð til að ákvarða sink í útdrætti úr tilbúnum áburði.
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2. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð á útdrætti úr áburðarsýnum sem eru fengnir samkvæmt aðferðum 10.1 og
10.2 og gefa þarf upp sinkinnihald fyrir samkvæmt tilskipun 89/530/EBE.

3. MEGINREGLA

Að lokinni viðeigandi meðferð og þynningu útdráttanna er magn sinks ákvarðað með
atómgleypnimælingu.

4. HVARFEFNI

4.1. Saltsýrulausn, um það bil 6 M

Sjá lið 4.1 í aðferð 10.4.

4.2. Saltsýrulausn, um það bil 0,5 M

Sjá lið 4.2 í aðferð 10.4.

4.3. Lanþan-saltlausn (10 g af La fyrir hvern lítra)

Sjá lið 4.3 í aðferð 10.4.

4.4. Kvörðunarlausnir sinks

4.4.1.Stofnlausn sinks (1 000 mg/ml)

Í 1 000 ml mælikolbu er 1 g af sinkdufti eða flögum, vegið með 0,1 mg nákvæmni, leyst upp í 25
ml af 6 M saltsýru (4.1). Þegar efnið er uppleyst að fullu er fyllt upp að kvarðamerkinu með vatni
og blandað vel saman.

4.4.2.Vinnulausn sinks (100 mg/ml)

Í 200 ml mælikolbu eru 20 ml af stofnlausninni (4.4.1) þynntir í 0,5 M saltsýrulausn (4.2). Fyllt er
upp að kvarðamerkinu með 0,5 M saltsýrulausn og blandað vel saman.

5. BÚNAÐUR

Atómgleypnimælir.

Sjá 5. lið í aðferð 10.4. Mælinn, sem búinn skal sinklampa, skal stilla á bylgjulengdina 213,8 nm.
Við mælingu skal gera ráð fyrir bakgrunnsleiðréttingu.

6. TILREIÐSLA GREININGARLAUSNARINNAR

6.1. Útdráttarlausn sinks

Sjá aðferð 10.1 og/eða 10.2.

6.2. Tilreiðsla próflausnar

Sjá lið 6.2 í aðferð 10.4. Próflausnin skal innihalda 10% (v/v) lanþan-saltlausn (4.3).

7. GREININGARAÐFERÐ

7.1. Tilreiðsla núlllausnar

23
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Sjá lið 7.1 í aðferð 10.4. Núlllausnin skal innihalda 10% (v/v) af lanþan-saltlausninni sem er notuð
í 6.2.

7.2. Tilreiðsla kvörðunarlausnar

Sjá lið 7.2 í aðferð 10.4. Til að ná ákjósanlegu mælisviði milli 0 og 5 Ág sinks á ml eru 0, 0,5, 1,
2, 3, 4 og 5 ml af vinnulausn (4.4.2) komið fyrir í röð af 100 ml mælikolbum. Ef með þarf er
styrkleiki saltsýrunnar lagaður að styrkleika próflausnarinnar eins og kostur er. Þá er 10 ml af
lanþan-saltlausninni sem er notuð í 6.2 er bætt við í hverja mælikolbu. Fyllt er upp að kvarðamerkinu
með 0,5 M saltsýrulausn (4.2) og blandað vel.

Þessar lausnir innihalda 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 mg sinks á ml á tilsvarandi hátt.

7.3. Ákvörðun

Sjá lið 7.3 í aðferð 10.4. Atómgleypnimælirinn (5) er stilltur til að mæla á bylgjulengdinni 213,8
nm.

8. FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Sjá 8. lið í aðferð 10.4.

Hundraðshluti sinks í áburðinum jafngildir:

Zn (%) = [(X
s
 - X

b
) x V x D] / (M x 104)

Hafi aðferð 10.3 verið beitt:

Zn (%) = [(X
s
 - X

b
) x V x 2D] / (M x 104)

þar sem:

Zn er magn sinks gefið upp sem hundraðshluti áburðar;
X

s
er styrkleiki próflausnar í mg/ml;

X
b

er styrkleiki núlllausnar í mg/ml;
V er rúmmál útdráttar samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2 í ml;
D er sá þáttur sem samsvarar þynningu samkvæmt 6.2;
M er massi prófsýnisins, sem er tekið samkvæmt aðferð 10.1 eða 10.2, í grömmum.

Útreikningur þynningarþáttar D:
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rúmmálseiningar sem samsvara tilsvarandi þynningu þeirra, jafngildir þynningarþátturinn D:
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