
Om Bestemmelse af Kalium i Jord 
og Gødningsstoffer. 

Af Harald R. Christensen og Niels Fellberg. 

87. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed Plantekultur. 

De i nærværende Beretning omtalte Undersøgelser, hvis Hoved
formaal har været at undersøge Værdien af den af E. A. Mitscherlich 
og Medarbejdere til Brug ved Jordbundsanalyser udarbejdede Frelll
gangsmaade til Bestemmelse af Kalium som Kalium-Natrium-Kobolti
Nitrit, er foretagne paa Statens Planteavls-Laboratorium. Arbejdet er 
udført af Assistent Niels Feilberg, der ogsaa, i Forbindelse med Labo
ratoriebestyrer Harald R. Christensen, har udarbejdet Beretningen. 

Bestyrerne ved Statens Forsøgsvirksomhed I Plantekultur. 

Fældning af Kalium med et Koboltsalt i Forbindelse med 
Natriumnitrit benyttedes først af de Koninck (1)1), der angiver 
denne Fremgangsmaade som en fint mærkende Prøve paa Ka
lium. Den første, der forsøger at udarbejde en kvantitativ 
Analyse paa dette Grundlag, er Gilbert (2), der viser, at Kaliet 
ikke udfældes som det saakaldte Fiseherske Salt KsCo(N0 2 )6' 

Gilbert paaviser, at der indgaar Natrium i Molekylet, og godt
gør endvidere, at den Natriummængde, der saaledes indgaar, 
er stærkt vekslende, men at Forholdet mellem Co(NOz)a og 
;~ (KNa)N0 2 dog altid er konstant. Kalium og Natrium træder 
altsaa i Stedet for hinanden i ækvivalente Mængder. Da end-

') Tallene i Parentes henviser til Litteraturoversigten Side 94. 
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videre Mængden af Krystalvand ligeledes er svingende, bestem
mer Gilbert sig til atter at bringe Saltet i Opløsning og udfælde 
og veje Kaliet paa sædvanlig Maade som Kalium-Platin-Klorid 
eller som kloroversurt Kali. Senere har alligevel amerikanske 
Forskere, særlig Addie, Wood og Drushel (3), arbejdet paa 
direkte at benytte det udfældede, gule Bundfald ved den 
kvantitative Kalibestemmelse. Alle de nævnte Forskere fælder 
direkte i den med Eddikesyre syrnede Vædske med Natrium
Kobolti-Nitrit og benytter et Asbestfilter til Isolation af det ud
skilte, gule Salt. Addie og Wood koger derefter det gule Salt 
med Natron, hvorved Koboltet fældes som Hydroxyd, og efter 
Frafiltrering heraf bestemmes Mængden af Salpetersyrling i 
Filtratet ved Titrering med Kaliumpermanganat. Drushel ind
fører den direkte Iltning af det gule Salt med Kaliumperman
ganat, men hvad enten Aarsagen maa søges i daarlige Fæld
ningsbetingelser eller i den Omstændighed, at Permanganatet 
paavirkes af Asbesten, saa er Resultaterne alt i alt lidet til
fredsstillende. De mest indgaaende Undersøgelser over det 
nævnte Princips Anvendelighed ved den kvantitative Kali
bestemmelse skyldes E. A. Mitscherlich og Medarbejdere (4 og 4a), 
der i Aarene 1911 og 1912 har udsendt to Meddelelser om 
deres herhen hørende Arbejder. Paa Grundlag af disse er fore
slaaet følgende Fremgangsmaade til Bestemmelse af Kali i de 
meget fortyndede Kaliopløsninger, der fremkommer ved at 
ekstrahere Jord med kulsyremættet Vand efter den af Mitscher
lich anviste Fremgangsmaade; 

250 cm" Jordekstrakt inddampes efter Tilsætning af 5 cm" koncentreret 
Salpetersyre og 5 Draaber Svovlsyre (l : 3) indtil 20 cm" i Jena-Bægerglas og over
føres saa kvantitativt i en Platin- eller Kvartsskaal, hvor Vædsken inddampes 
til Tørhed. For at destruere tilstedeværende organiske Stoffer glødes ganske 
kort. Glødningsresten optages i nogle Kubikcentimeter varmt Vand, hvortil 
er sat en Draabe koncentreret Sodaopløsning (kalifri). Under Omrystning 
af Skaalen inddampes atter til Tørhed. Derefter glødes, indtil Sodaen smelter, 
og efter Afkøling neutraliseres Glødningsresten omtrentligt med fortyndet 
Salpetersyre. Overskud af Syre fjærnes ved Inddampning. Frie Mineralsyrer 
maa ikke mere forefindes. Afdampningsresten optages nu i 5 cm" varmt Vand, 
og der tilsættes 3 cm" af en 10 pCt. Koboltklorid-Opløsning og 5 cm3 af en 
10 pCt. Opløsning af Natriumnitrit. Nu inddampes under hyppig Svingning af 
Skaalen (for at forhindre Skorpedannelse) ved 80-90° C. langsomt (i Løbet af 
2-3 Timer) til fuldstændig Tørhed. Til Afdampningsresten sættes efter Afkøling 
3 cms 10 pCt. Eddikesyre, og det tilstedeværende Overskud af Natrium-Kobolti
Nitrit opløses hurtigt under Rivning med en. Glaspistil. Naar Skorperne er 

5'" 
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fuldstændigt opløste, fOl·tyndes med ca. 10 cms Vand, og det nopløste krystal
linske Bundfald frafiltreres i en Porcellæns-Gooch-Digel, hvis Bund er dækket 
med en Skive hærdet Filtrerpapir. Til Vaskning af Skaalen og Gooch-Diglen 
anvendes saa lidt som muligt (ca. 6 X 3 cm') af en '2.5 pCt. Natriumsulfat
Opløsning. I et Bægerglas opvarmes den til Bundfaldet omtrentlig svarende 
Mængde l/50 n Kaliumpermanganat (ved .1ordekstrakter ca. 20 cm") sammen 
med 100 cms Vand næsten til Kogning paa et Vandbad. Gooch-Diglen /TIed 
Indhold kommes i, og Iltningen foretages under hyppig Omrysten, Saa snart 
der viser sig Brnnsten, tilsættes draabevis 2.5 cm" fortyndet Svovlsyre. Naar 
det gule Bundfald er fuldstændig opløst, tages Bægerglasset af Vandbadet, og 
efter Tilsætning af et Overskud af 1/50 n Oxalsyre titreres tilbage med 1/50 Il 

Permanganat. l cms '/50 Il Kaliumpermanganat svarer til 0.000161 g K2 0 
(» Kalifaktoren «). 

I den anden Meddelelse anføres Resultaterne af en ind
gaaende Undersøgelse, som MitsclIerliclI og Fiseher har gennem
ført over det gule Salts Sammensætning. Til en større Række 
Analyser er benyttet den samme Mængde Kaliumsulfat (0.1 g), 
medens Mængden af Fældningsreagenserne (3 Dele Kobolt
klorid og 5 Dele Natriumnitrit) varieredes. Forholdet mellem 
Mængden af Fældningsreagenserne og Mængden af Kaliumsulfat 
betegnes i det følgende» Fældningsfaktoren«. Denne Faktor har 
Værdien 1, naar den samlede Mængde af Fældningsreagenserne 
er 8 Gange saa stor som Mængden af Kaliumsulfat. Ved den 
nævnte Undersøgelse er »Fældningsfaktoren« varieret mellem 
Værdierne 1 og 40. Naar der er anvendt saa meget Kalium
sulfat ved denne Undersøgelse, er det for, at Mængden af det 
udfældede gule Salt kan blive stor nok til at vejes med til
strækkelig Sikkerhed. Største Delen af Saltet blev benyttet til 
Bestemmelse af Salpetersyrling, Kobolt, Kalium og Natrium. 
~/1O af Mængden iltedes paa sædvanlig Maade med Permanganat, 
og ud fra denne Titrering er »Kalifaktoren« bestemt. Det 
viser sig nu, at »Kalifaktoren« i intet Tilfælde afviger væsent
lig fra 0.000161, naar »Fældningsfaktoren« ligger mellem 8 og 40. 

I samme Afhandling anføres en Række Analyseresultater, 
der viser, at Forfatterne med Held i 5 Tilfælde har benyttet 
Metoden til Gødningssalte, der dels er analyserede efter de 
ældre Metoder, dels kunstig fremstillede af rene Salte. 

I Aarene 1912 og 1913 har henholdsvis Bowser (5) og 
Zaleski (6) publiceret Undersøgelser vedrørende Bestemmelse 

Kalium som Kalium-Natrium-Kobolti-Nitrit. Begge søger at 
forbedre Metoden ved at undgaa Inddampningen efter Tilsæt
ningen af Fældningsreagenserne. BOUJser anvender en Opløs-
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ning af Natrium-Kobolti-Nitrit som Fældningsmiddel; men af en 
Efterprøvning, som Mitscherlich og Fiseher (4 a) har foretaget, 
fremgaar det, at Mængden af det benyttede Reagens har en alt 
for stor Indflydelse paa Resultaterne, et Forhold, der i øvrigt 
ogsaa er traadt frem ved nogle af os udførte Undersøgelser; 

Zaleski fælder direkte den kaliholdige Opløsning, der skal 
undersøges, med et - oprindeligt af de Koninck angivet -
Reagens, som fremstilles paa følgende Maade: 25 g krystalli
seret Koboltnitrat opløses i en halv Liter Vand, der inde
holder 12.5 cm3 Salpetersyre af Vægtfylden 1.2; denne Opløs
ning hældes under Omrøring i et lignende Rumfang 30 pCt. 
Natriumnitrit-Opløsning. Med dette Reagens gennemfører 
Zaleski nogle Undersøgelser, ganske svarende til den Under
søgelse, som Mitscherlich og Fisehel' benyttede til »Kalifaktorens« 
Bestemmelse (Anvendelse af 0.1 g Kaliumsulfat). Disse Under
søgelser giver smukke Resultater, men » Kalifaktoren « skulde 
herefter have Værdien 0.000170, en Værdi, der falder sammen 
med den, Drushel angiver. Zaleski lægger megen Vægt paa, at 
denne højere Værdi af »Kalifaktoren« kan underbygges teore
tisk ud fra de Forudsætninger, at det gule Salt har Formlen 
K2NaCo(NO z)6' og at der til at ilte 2 Molekyler af dette Salt 
kræves 11 Atomer Ilt. Men der er næppe Tvivl om, al i hvert 
Tilfælde den første af disse Forudsætninger ikke under alle 
Forhold slaar til. Redegørelserne i Gilberts Afhandling viser 
med megen Styrke hen til, at der ikke kan være Tale om en 
Udfældning af et Salt af en bestemt Formel, og saa længe 
disse Forhold ikke er nærmere belyste, er det sikkert bedst 
at opgive Tanken om at bestemme »Kalifaktoren « ad teoretisk 
Vej. Foruden ved de nævnte Undersøgelser har Zaleski ogsaa 
i et Tilfælde anvendt sin Fremgangsmaade ved en mindre 
Mængde Kali (0.00271 g) og faar ogsaa her et godt Resultat ved 
Anvendelsen af den højere »Kalifaktor«; men det er derimod 
ikke undersøgt, om Fremgangsmaaden ogsaa viser sig god ved 
endnu mindre Kalimængder, svarende til f. Eks. dem, man i 
Almindelighed finder ved Undersøgelser af Jordekstrakter. I 
øvrigt maa det dog anføres, at Zaleski er af den Anskuelse, at 
Nitrit-Metoden paa Grund af, at den kun kan udføres i meget 
stærkt fortyndede Kaliopløsninger, ikke egner sig ved Under
søgelser af Gødningssalte. 
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Den oprindelige Plan for de i nærværende Beretning om
talte Undersøgelser gik blot ud paa at indøve den af Mitscher
lich angivne Fremgarigsmaade; men da denne ved rene Opløs
ninger af Kaliumsulfat gav mindre tilfredsstillende Resultater, 
kom vi ind paa Forsøg paa at forbedre Metoden og er nu 
paa Grundlag af disse Forsøg naaede til at foreslaa en modi
ficeret Fremgangsmaade, i hvilken den væsentligste Ændring 
.er den, at Udfældningen af det gule Salt foregaar i en 
med Klornatrium mættet Opløsning. Den nævnte Frem
gangsmaade er anvendt saavel· over for rene Opløsninger af 
Kaliumsulfat af forskellig Koncentration som over for .J ord
ekstrakter; af disse sidste anvendtes Ekstrakter med kulsyre
mættet Vand, Ekstrakter, fremkomne ved Behandling af .Jord 
med kogende 20 pCt. Saltsyre og endelig en kunstig frem
stillet Jordekstrakt , der i sin Sammensætning svarer til et 
saltsurt Udtræk af en almindelig, nogenlunde næringsrig Jord. 
Endvidere blev Fremgangsmaaden anvendt ved Undersøgelser 
af Opløsninger af Gødningssalte , og der foretoges en nøje 
Sammenligning mellem de nye Fremgangsmaader (efter Nitrit
Metoden) og de ældre Fremgangsmaader (Platin-Metoden og 
Kloroversyre-Metoden). 

Forinden Omtalen af Resultaterne af Undersøgelserne, ud
førte efter denne Plan, skal kortelig omtales de Forhold -
Eksperimenter og Tankeslutninger -, der førte til Modifice
ringen af den MitscherIichske Fremgangsmaade. Allerede de 
første, rent orienterende Undersøgelser viste, at Analyseringen 
af rene Opløsninger af Kaliumsulfat frembød særlige Vanske
ligheder og var tilbøjelig til ikke alene at give for lave, men 
ogsaa stærkt indbyrdes afvigende Resultater. Dette Forhold 
fremgaar ligeledes af de af Mitscherlich og Zaleski meddelte 
Analyseresultater; Milscherlich er da ogsaa opmærksom herpaa 
og forklarer det ud fra Krystallisationsforholdene under Ud
fældningen af det gule Salt. Ved Anvendelse af rene Opløs
ninger af KalisaIte er Krystallerne tilbøjelige til at blive særlig 
smaa. Dette skulde, foruden at besværliggøre Filtreringen, 
betinge for lave Resultater, idet de smaa Krystallers større, 
samlede Overflade antages at fora ars age et kendeligt Tab ved . 
Opløsning i Vaskevædsken. Sørger man for at gøre Inddamp
ningstiden længere, bliver Krystallerne større, men de fundne 
Værdier er da tilbøjelige til at blive for høje, hvilket Mitscllel'-
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lich mener at kunne forklare ved Indeslutningen af Moderlud 
i de store Krystaller. 

Imidlertid kan man ogsaa søge Forklaring paa de nævnte, 
mindre gode Resultater ved Betragtninger over Natriumets 
Forhold i det gule Salts Molekyle. Man kan da forestille sig, 
at dette Na-Atoms Indtræden er en Proces, der foregaar med 
en vis Reaktionshastighed. Ved en for hastig Inddampning 
af Analyseportionerne i de rene Opløsninger af Kaliumsulfat 
kunde man da tænke sig, at Na-Atomet ikke faar Tid til at 
komme ind i alle Molekylerne. Aarsagen til, at Analyseringen 
af rene Opløsninger af Kaliumsulfat,som foran nævnt, er 
vanskeligere end Analyseringen af Jordekstrakter, maaUe da 
søges deri, at der i de blandede Opløsninger, man her kommer 
til at arbejde med, fandtes Stoffer, der fremskyndede denne 
Reaktionshastighed. Hvor meget eller hvor lidt disse Fm'kla
ringer nu end har med Virkeligheden at gøre, saa ledte de til 
Tanken om at finde Stoffer, som man kunde tilsætte lige før 
Inddampningen, med Henblik paa at faa Reaktionshastigheden 
sat op, og de i denne Retning gjorte Bestræbelser maa siges 
at være lykkedes. 

Først forsøgtes en Tilsætning af 5 Draaber mættet Soda
opløsning. Resultaterne af 10 Analyser efter denne Frem
gangsmaade angives i Tabel 1. Til Sammenligning anføres i 
samme Tabel Resultaterne af 10 Analyser (tagne fra Tabel 2), 
udførte efter den oprindelige Mitscherlichske Fremgangsmaade. 
Som man vil se, har Sodatilsætningen forbedret Overensstem
melsen mellem de enkelte Analyser og i nogen Grad hævet 
Middeltallet. Da det var rimeligt at antage, at det var den for
øgede Koncentration af Natriumioner, der havde virket regu
lerende paa det gule Salts Sammensætning og betinget et større 
Na-IndhoJd i Molekylet, laa det nær at forsøge paa yderligere 
at forøge denne Koncentration. Men da Sodaen udfælder Ko
boltet, var det ikke muligt at tilsætte mere heraf, og derfor 
blev der gjort Forsøg med Tilsætning af NaCl, og Tilsætningen 
valgtes saa stor, at Vædsken kunde antages at være mættet 
dermed paa det Tidspunkt, da Udfældningen finder Sted. 
Med denne NaCI-Tilsætning er der opnaaet virkelig fortrinlige 
Resultater. 

Det maa imidlertid bemærkes, al Tilsætningen af N aCI 
<>gsaa virker heldigt paa anden Maade, nemlig ved at fa r-
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mindske eller endog helt modvirke den Skorpedannelse, som 
ellers indtræder. Mitscherlich angiver, at denne Skorpedannelse 
kan og skal modvirkes ved Svingning af Skaalen under Ind
dampningen. Det lader sig dog ikke gøre helt at undgaa 
Skorpedannelsen ved denne Fremgangsmaade, og man kunde 

Tabel 1. Indflydelsen af Sodatilsætning ved Kali-Bestem
melse i en ren Opløsning af Kaliumsulfat. 

Forbrugt cms '/50 n KMnO, 

Med Soda Uden Soda 
----~----c----

Indholdet af Kali 

32.78 
32.98 
33.18 
33.08 
32.28 

32.28 
32.63 
33.03 
31.7. 
32.53 
31..8 
31..8 
32.78 
32.68 
33.73 

Fundet 

I 

33.48 
33.38 
33.98 
33.68 

33.6. 

32 .•• -I Mi~~~~-.~-.~-.. -1--33.23 

I g. K
2
0 ....... 1 0.00:;-86--+----0.-00-52-2-

-~~.:net ---II cmS;;'on KMn0 41

1 

__ 3_5._84 __ -c-__ 3_5_.O_7 
__ 

g . K 2 0 . . . . . .. , 0.00.6\) 0.00566 

0.69 

2.1 

-o-~ 7.5 

nu meget vel tænke sig, at de Krystaller, der dannedes og inde
sluttedes i de først fremkomne Skorper, havde en anden Sam
mensætning end de senere dannede Krystaller, og det er næppe 
sandsynligt, at Krystallerne igen gaar i Opløsning samtidig 
med den Opløsning, der finder Sted af Skorperne ved, at den 
ikke inddampede Del af Vædsken ved Svingningen af Skaalen 
føres hen over disse. Naar Tilsætningen af NaCI benyttes, 
faar Vædsken under Inddampningen et helt andet Udseende, 



73 

idet den paa det Tidspunkt, Vædsken er mættet med NaCI, 
antager en mørk, næsten sort Farve og er meget let flydende. 
Senere danner der sig først langs Overfladen, og derefter gen
nem hele Vædsken, en Mængde NaCI-Krystaller, og imellem disse 
holder den øvrige Del sig flydende og cirkulerende, indtil al 
Fugtighed er borte, og da opstaar der stærke, gule og brune 
Farver. Det er klart, at der her langt lettere kan foregaa en 
homogen Udskillelse. 

Vi gaar nu over til Omtalen af de enkelte Undersøgelser. 

I. Undersøgelser af rene Opløsninger af 
KaJiumsulfat. 

A. Anvendelse af Mitscherlichs Fremgangsmaade. 

Forud for de egentlige Undersøgelser er foretaget en Række 
blinde Bestemmelser, der er gennemførte paa samme Maade 
som selve Kali-Bestemmelserne, naturligvis dog med den For
skel, at der ikke har fundet nogen Tilsætning af Kaliumsulfat 
Sted. Ved disse blinde Bestemmelser var Resultaterne følgende: 

Analyse Nr. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Forbrngt ern8 
'/.0 n KMnO. 

1.,. 

1.'0 
1.20 

L,. 
1.00 
0 .• 0 

1..0 
1..0 

l.so 
1.10 

1.05 

Middel. .. 1.12 

Forskellen mellem Resultaterne af de enkelte Bestemmel
ser er, absolut set, kun ringe og kan kun blive af under
ordnet Betydning ved de egentlige Kalianalyser . Efter Mit
scherlich skulde Aarsagen til, at den saaledes udførte, blinde 
Bestemmelse faar en positiv Værdi, være den, at Filtrets Cellu
lose i nogen Grad hydrolyseredes Berøring med den opvar-
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mede, fortyndede Svovlsyre. Da den paagældende Mængde 
KMnO 4 i hvert Tilfælde ikke kan være Udtryk for tilstede
værende Kali i Analyseportionerne, er de i Tabel 2 saavel som 
i de øvrige Tabeller opførte Resultater af Kali-Bestemmelser 
fremkomne ved at trække Middelværdien af den blinde Be
stemmelse fra det ved Titreringen fundne Tal. Bestemmelserne 
,er udførte efter Mitschel'lichs Fremgangsmaade (se Side 67). 
Til yderligere Belysning af Fremgangsmaaden tjener følgende: 

En nøje afvejet Mængde Kaliumsulfat fordeles i et bestemt Rumfang 
Vand, og mindre Portioner heraf afmaales i Kvartsskaalene. Vandet dampes 
bort, og Fældningsreagenserne tilsættes. Der tilsattes altid de Rumfang af 
disse, som Mitschel'lich angiver, og Opløsningens Koncentration maatte derfor 
varieres. Herved opnaaedes, at man kunde variere Mængden af de benyttede 
Fældningsreagenser og alligevel holde den Vandmængde konstant, der skal 
fjærnes ved Inddampningen, der følger efter Tilsætningen af Fældningsreagen
serne. Efter at Afdampningsresten er optaget i Eddikesyre, skal der hengaa 
ca. 15 Minutter, inden Vandet tilsættes. I Mellemtiden gøres Filtret i 
Orden, saaledes at Filtreringen kan paabegyndes kort efter, at Vandet er sat 
til (sm!. Side 67). For at opnaa klare Filtrater, maa man gaa meget om
hyggeligt frem. Filtret skæres med en 2 mm større Diameter end Digel
bunden, og samtidig med at der suges under Diglen, stamper man Filtret 
med en Gummiprop, der er anbragt paa Enden af en Glasstang, og man 
sørger for, at der overalt kommer til at ligge en Rand af Filtret op ad Dig
lens Sider. Lige før Filtreringen skal finde Sted, hælder man en fin Opslem
ning af Glasstøv paa Filtret 1). Herved skal Filtret tætnes saa fuldstændigt, 
at man, efter afVandet er suget fra, ikke kan høre nogen sugende Lyd, i det 
højeste en kogende Lyd som i en Konkylie. Den benyttede Glasopslemning 
fremstilles let ved at rive Glas i en Morter under Vand. Ved Vaskningen 
af Skaalcn kan det hænde, at det gule Salt sidder saa fast, at man til dets 
F]ærnelse maa anvende en gummibeklædt Spatel; Virkningen af denne kan 
forøges ved at anvende lidt Glaspulver. 

Ved Titreringen benyttes en saa stor Mængde af Permanganat-Opløs
ningen, at der er et Overskud paa ca. 10 cmi. Opvarmningen sker paa et 
stærkt kogende Vandbad, og i Begyndelsen omrøres kraftigt for at skille det 
gule Salt fra Filtret. Efter 10 Minutters Forløb tilsættes ca. 20 cmI Oxalsyre, 
og Opvarmningen fortsættes endnu i 10 Minutter, i hvilken Tid al udskilt 

1) Medens der ved Filtreriugen af dct gule Buudfald, efter den af Mit
scherlich angivne Fremgangsmaade, meget ofte - og særlig ved Analysering 
af rene Opløsninger af Kalisalte - fremkommer uklare Filtrater fra den første 
Paahældning, er saadanne Tilfælde meget sjældne ved den her fOl'eslaaede 
Anvendelse af Glasstøv. Da en fuldstændig Opsamling af det gule Bundfald 
har været et af de - i hvert Fald for Begyndere - vanskeligste Punktel' 
ved Gennemførelsen af Nitrit-Metoden, er den uævnte Modifikatiou af Frem
gangsmaaden af væsentlig Betydning, idet den i b~tydelig Grad forøger den 
Sikkerhed, hvormed ~an er i Stand til at arbejde med denne Metode. 
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Brunsten skal være opløst. Den af Mitscherlich angivne Fremgangsmaade 
til Undgaaelse af Brunstensudskillelsen (se Side 68) er det ikke nødvendigt 
at benytte; hele Svovlsyremængden tilsættes umiddelbart før Iltningens Be
gyndelse; thi en selv meget kraftig BrunstensudskiIlelse har ved vore Under
søgelser vist sig at være ganske uskadelig. Under Tilbagetitreringen maa 
Permanganat-Opløsningen i hvert Fald hen imod Reaktionens Slutning til
sættes draabevis, ellers udskilles der Brunsten, og Overslaget bliver utydeligt. 

Som det vil ses af Tabel 2, har det ikke, saaledes som 
det fremgik af Mitscherlichs og Fisehers Undersøgelser, været 
tilstrækkeligt at holde »Fældningsfaktoren« mellem 8 og 40. 
Rimeligvis er de nævnte Forskeres Tal nøje knyttede til den 
ene bestemte Kalimængde, som benyttedes ved alle de Ana
lyser, der tjente som Grundlag for Bestemmelsen af »Kali
faktoren«. Det er næppe berettiget at slutte fra denne tilmed 
meget store Mængde Kali til de mindre Mængder, som maa 
anvendes, naar man vil undersøge, hvorvidt Metoden egner sig 
til de Mængder, man kan vente at træffe i Jordekstrakter. De 
her foreliggende Resultater maa snarest tydes saaledes, at der 
saa at sige til hver af de prøvede Mængder kræves en særlig 
»Fælaningsfaktor« for Opnaaelsen af det rigtige Resultat. Ved 
den mindste Mængde Kali, svarende til 2.65 cm3 KMnO 4.' giver 
Metoden et godt Resultat, hvad der muligvis kun er et Udtryk 
for, at indtrædende Ændringer i Saltets Sammensætning ikke 
med Sikkerhed lader sig bestemme ved Anvendelse af saa smaa 
Kalimængder. Ved den Mængde, der svarer til omkring 20 cm3 

KMnO ,p er Gennemsnitsresultatet ogsaa godt, men ved den 
mindste »Fældningsfaktor« (17) er Overensstemmelsen mellem de 
enkelte Analyser daarlig. Ved Mængder, svarende til ca. 35 cms 
KMnO 4' er Resultatet ved den mindste »Fældningsfaktor« (10) 
alt for lavt, medens allerede det næste Valg af »Fældnings
faktor« (25) giver et godt Resultat. Ved en Kalimængde, svarende 
til ca. 7 cms KMnO 4' var det derimod nødvendigt at undersøge 
Virkningen af en hel Række af » Fældningsfaktorer« , inden man 
fandt den, der gav et tilnærmelsesvis rigtigt Resultat. Det er her 
af Interesse at lægge Mærke til, at Overensstemmelsen mellem 
Enkeltbestemmelserne ved »Fældningsfaktoren« 76, til Trods 
for, at der ved Anvendelse af denne er opnaaet et tilnærmel
sesvis rigtigt Resultat, staar betydeligt tilbage for den Overens
stemmelse, der er ved den første af de forsøgte »Fældnings
faktorer« (47), der har foranlediget et alt for lavt Resultat. 

Dette vil sige, at man her, hvor Forskellighederne i det 



Tabel 2. Kali-Bestemmelse i rene Opløsninger at' Kaliumsulfat 
efter den Mitscherlichske Fremgangsm aade. 

Indholdet af Kali 

2.6. 
2 ... 
2.58 
2.6. 
2.63 
2.83 
2.73 

-----------c---------c--

Middel .... 2.64 

6.33 
6.23 
6.28 
6.38 
6.28 
6.'3 
6.33 
6.33 
6.'3 
6.43 

6.31 

6.93 
6.88 
7.68 
6.60 
7.08 
6.78 
7.38 
6.88 
7.68 
7.18 

7.11 

5.98 
5.98 
5.88 
6.13 
5.83 
6.28 
6.'8 
6.13 

6.09 

Forbrugt cms l/50 n KMn0 4 

6.88 
6.73 
6.88 
6.98 

6.87 

6.7. 
6.98 
6.88 
7.08 
6.73 
6.53 
6.33 
6.5. 

6.72 

18.88 
18.88 
18.78 
19.68 
18.98 
19.43 
20.18 
20.68 
19.28 

19 .•• 

20.08 
19.58 
19.78 
19.78 
20.18 
20.08 
20.18 
20.18 

19.98 

1
32.28 
32.63 
33.03 
31.78 
32.50 
31.28 
31.88 
32.73 
32.58 
33.73 

1 32 .•• 

1
35 .18 

34.88 
34.38 
35.03 
35.0B 

I 35.08 
i 35.08 

I

: 35.18 
35.28 
34.93 

1
35.00 

1

1 57.10 
57.68 
57.u3 
57.83 

Fnndet 
0.000431 0.0010.1 0.0011.1 0.00098 J 0.00111 I 0.001081 0.003131 0.0032.1 0.005 .. 1 0.0056.1 0.00927 

--------'-I-------O-cm3
-:--' ----'-,------'---I --------'--I'! I I I I I 1/50n KMnO.l 2.65 I 7.07 . 6.01 , 6.61 1 6.61 , 6.61 ,19.65 19.65 35.07 35.34 59.01 

Beregnet I g . K.O ... -r-~.OOO'31 0-:=G.001:r-0::6l 0.00106 r 0.001:G~.008161 0.00565 0.00950 

Middelfejl (m) paa de 0.1. I 0.07 , 0.87 I 0,2, I 0.66 I 0.,8 I 0.69 , 

fundne Værdier I--p-C-t-. ---c,--4'-6-~1 ~1---~1-~-[_-__ - __ -1_3.7 3.4 I t.. I 2.1 1 0.7 
I 

M~~e~~!~~e~:r!f~ig;~:. .f~~. ~~~. ~~~ }1-7-0.4 1-7-10.7 7.6 I 3.9 1.7 1-7-1.2 1.7 1-7-7.6 1-7-1.0 1-7-2.5 

F~~~~~n;~~~~~~~~r.l~e.s .. ~~~~~~~~~-.. }I 10 I---l;---;~ 5 20 15 I 10 26 I 10 I 26 I 10 

.Fældningsfaktoren« .............. I 126 47 132 76 17 45 10 I 25 
I 

6 
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gule Salts Sammensætning i saa høj Grad har Betydning frem 
for de almindelige, tilfældige Fejlkilder, ikke af en god Over
ensstemmelse mellem de enkelte Analyser maa lade sig forlede 
til at slutte, at Resultatet maa være rigtigt, medens paa den 
anden Side en forholdsvis daarlig Overensstemmelse ingen
lunde udelukker, at man ved at tage Middeltallet af tilstræk
kelig mange Analyser kan komme til et rigtigt Resultat. 

B. Anvendelse af den modificerede Nitrit-Metode. 

Fremgangsmaaden ved disse Analyser er den samme som 
den under A beskrevne, naar blot undtages, at der sammen 
med Fældningsreagenserne tilsættes 5 em 3 af en 
mættet N aCI- Opløsning. Endvidere benyttes lidt mere 
Eddikesyre for lettere at faa Kogsaltet i Opløsning igen, nem
lig 5 em3 • Til Gengæld tilsættes saa kun 5 cms Vand lige før 
Filtreringen. Resultaterne af de blinde Bestemmelser, udførte 
efter denne Fremgangsmaade, var følgende: 

Analyse Nr. 

5 
6 
7 

8 

Forbrugt cm" 1/00 n KMnO. 

0.80 

0.80 

0.80 

0.05 
0.8:\ 

0.80 

0.80 

0.85 

Middel. .. O.s, 

En Sammenligning mellem de Side 73 opførte Resultater 
af de blinde Bestemmelser viser, at Tilsætningen af Klor
natrium - foruden at medføre en betydelig bedre Overens
stemmelse mellem Fællesanalysernes Resultater -- ogsaa har 
gjort det gennemsnitlige Resultat betydelig lavere. 

Ved Analyser, udførte efter den modificerede Nitrit-Metode, 
er kun anvendt een Koncentration af Opløsningerne af Fæld
ningsreagenserne, nemlig 10 pCt. »Fældningsfaktorens« Varia
tion skyldes da kun Variationen i den analyserede Kalimængde. 
Ved Mitscherlich og Fisehers Undersøgelser varieredes »Fæld
ningsfaktoren« udelukkende ved at variere Mængden af Fæld-
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ningsreagenserne. I Tabel 3 er meddelt Resultaterne af de 
Kaliumsulfat-Opløsninger foretagne Bestemmelser. 

Tabel 3. Kali-Bestemmelse i rene Opløsninger af Kalium
sulfat efter den modificerede Nitrit-Metode. 

Forbrugt cm" 1/.0 n KMnO. 

2.58 6.88 1 19.78 35.18 II 58.7. 
2.68 6.S8 20.08 34.98 58.98 
2.76 6.23 19.78 35.08 ,58.78 
2.68 6.78 19 .• 8 35... 1

1

58.88 
2.68 6.78 19 .• 8 35.18 58.8S 

I 2.68 6.OB 1 35.38 59.13 

Indhold af Kali 

2.78 6.73 ,35.28 159.,. 

1

102.28 
102.0. 

\102 . ., 

I 
2.78 6.58 I 35.28 I 59.03 

I 6.78 I [35.48 ,l 
T~~dde~. r~-:-T~-=--G::-~5~:- -:-1-5-8.-9.--'1'-1-0;.:.' 

Fundet 1-;~K20 I 0.000431 0.00107) O.o~.,o l' 0.00.:j~.::r--0-::~64~ 
---;:re;::t- -!c~~:\-;:--I-~F~'8' 135,.. 1 59 .01 1 105.11 

(Kalifaktoren II'" I' 1 I = 0.000161) g . K2 O 0.000'8 0.001061 0.00819 i 0.00.691 0.009501 0.01692 

Middelfejl (m) 'I cmS .. \ 0.07 1 0.18 I I 0.14 0.15 1 

5:r~:/und:J pCt.. I 2.6 I 2.7 I ! 0.4 0.2 i 
Middeltallenes Afvigelse fra \1 1 '1---1 ---1----1 

den beregnede Værdi i pCt.! 1.9 0.3 0.2 ,-;- 0.3 ,-;- 0.1 -;- 2.7, 

Fældning~rea~enser~~; Kon-'t
l
l 10 1 ;0-_\1 -l;--'II_;~ il'-~-I--1-0-

centratlon l pCt .......... f 
»FældningSfaktoren:-~~~-·-1-1;~ I 51 I 17-- 10 I 6 1 3 

Det vil af Tabel 3 ses, at Resultaterne er tilfreds
stillende i enhver Henseende, og de er endnu bedre end 
de af Mitscherlich og Fiseher offentliggjorte Resultater. Først 
ved den største Mængde Kaliumsulfat, svarende til over 100 
erna KMnO 4' bliver Resultatet for lavt, og Fejlen er endda her 
ikke særlig stor. Af Interesse er det at bemærke, at Metoden 
tilsyneladende "irker bedst ved en KaIimængde, svarende til 
ca. 20 cm3 KMnO 4; ved de mindre Kalimængder er den til
bøjelig til at give lidt for høje, ved de større Mængder lidt 
for lave Resultater. 
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C. Anvendelse af Zaleskis Metode. 

Fremgangsmaaden ved denne Undersøgelse var følgende: 
Den Mængde Kaliumsulfat, der anvendtes til Analysen, op
løstes i 25 cms Vand, og i et lille Bægerglas udførtes Fæld
ningen ved draabevis Tilsætning af 10 cms af de Konincks 
Reagens (se Side 69). Efter Fældningen henstod Vædsken i 
24 Timer, hvorefter den filtreredes. Iltningen af det gule Salt 
med' Permanganat udførtes som tidligere beskrevet. Resulta
terne af de blinde Bestemmelser var følgende: 

Analyse Nr. 

2 

3 

Forbrugt cm" '/so n KMnO. 

0.88 

0.9. 

O .• S 

Middel. .. 0.93 

I Tabel 4 er meddelt Resultaterne af de med Anvendelse 
af Kaliumsulfat-Opløsninger foretagne Undersøgelser. 

Tabel 4. Kali - Bestem melse i ren e Opløs ni n ger af Kali um
sulfat efter Zaleskis Fremgangsmaarle. 

i Uden NaCL Med NaCL 

[.- 5.71 32.83 6 .• 7 35.0' 
'I 5.75 32.28 7.11 35.1)~ 

5.64 32.4' 7.13 35.,,, 
I 5.61 31.54 7.08 35."o 

\
1,:: ~: ~; i :: 

5.36 32.01 i 
5.43 32.41 I 

I 5.66 I 32.50 li 

I 5.27 I 32.03 

Forbl'ugt cm" l! 50 Il K:\1nO 4 

-·--M~~el~~·-.-. -.. ~.: ..... ·~T~~--l---;;:-- 1-;·05-r-;~·52 

---Mi~~-elfejl (:).~.~.-~~ .. ,- -~-:--i--o."~-- -,--- ,----
Den beregnede Kalifaktor ......... I 0.000197 I 0.000170 I 0.000155 , 0.000'54 

Den anvendte Kalimængde ....... , 0.00109 , 0.00546 , 0.00'09 [ 0.00546 

Ved Anvendelse af den største Kalimængde finder vi, i 
Overensstemmelse med Zaleski, den »teoretisk rigtige« »Kali
faktor« (0.000170); men som det vil ses, maa dette Fund siges 



80 

at være ret tilfældigt, idet den »Kalifaktor«, der maa anvendes 
for at give et rigtigt Resultat for den lille Kalimængdes Ved
kommende, er betydelig højere (0.000197). Ved Anvendelsen af 
den lille Kalimængde har Metoden altsaa givet et for lavt 
Resultat. 

Ogsaa for denne· Fremgangsmaades Vedkommende er der 
gjort Forsøg med at foretage Fældningen i en med Klornatrium 
mættet Vædske. Før Fældningen tilsættes 11 g af rent Klor
natrium (Kahlbaum med Garantibevis). Med denne Klor~ 

natrium-Tilsætning er foretaget følgende blinde Bestemmelser: 

Analyse Nr. 

1 
:.! 

3 

Forbrugt cm3 
'/60 n KMn04 

0.90 
0.00 
0.85 

Middel . .. 0.85 

I Overensstemmelse med, hvad der var Tilfældet ved de 
Side 77 meddelte Undersøgelser, bemærker man ogsaa her, 
at Klornatrium-Tilsætningen har foranlediget et lavere Resul
tat af de blinde Bestemmelser. 

Som man ser af Tabel 4, gør Klornatrium-Tilsætningen 
Resultaterne af Bestemmelserne betydelig større, men den deraf 
følgende Nedgang i Størrelsen af den beregnede »Kalifaktor« 
standser dog ikke ved Værdien 0.000161 (den Kalifaktor, der 
maa anvendes ved Benyttelsen af den modificerede Nitrit
Metode, se Side 78), hvorimod Faktoren 0.000154, tilfreds
stiller begge de undersøgte Mængder. Dette antyder 
Muligheden af at uddanne en Metode paa dette Grundlag, men 
den store Mængde Klornatrium, der maa benyttes, maa altid 
blive en Svaghed ved Metoden, ligesom den lange Henstand 
hindrer en hurtig Gennemførelse af Analysen. 

II. U ndersøgelse af Jordekstrakter. 

A. Ekstrakter med kulsyremættet Vand. 

Angaaende Fremgangsmaaden henvises til Milscherlichs Vej
ledning, der er beskrevet Side 67. Ud over de Anvisninger, 
der her er givet, skal anføres følgende; 
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Mod Slutningen af Ekstraktens Inddampning har det vist sig heldigt at 
tilsætte lidt Saltsyre, idet Destruktionen af det organiske Stof lettes betyde
ligt herved. Ligeledes er det formaalstjenligt at undlade den Glødning, som 
Mitscherlich anbefaler at foretage efter Inddampningen med Soda, og blot 
nøjes med at dampe Vandet bort. Til Gengæld bruges saa 5-6 Draaber af 
den mættede Sodaopløsning. Den nævnte Glødning, der er meget vanskelig 
at gennemføre og let giver Anledning til Tab af Kali paa Grund af Sprutning, 
kan sikkert nden Skade undlades, saa meget mere, som det ikke, selv ved 
stærk Glødning, har været mnligt at bringe Sodaen til at smelte. Vil man 
gennemføre Glødningen, maa man lade Analysen siaa saa længe paa Vand
badet, at Sodaens Krystalvand faar Tid til at gaa bort, og endda er der Fare 
for Tab paa Grund af Knitring. Glødningerne maa være saa stærke, som 
man kan opnaa det med almindelige Bunsenbrændere, og det er naturligvis 
vigtigt, at alle tilstedeværende organiske Stoffer borlbrændes. En stærkere 
Glødning ved Hjælp af Blæselampen eller lignende medfører Forflygtigelse af 
en Del af Kaliet. Hurtigt og nemt foretages Glødningen i et Apparat, som 
blev særligt konstrueret til dette Brug. Ophedningen sker her ved Hjælp af 
seks i Kreds stillede almindelige Bunsenbrændere. Skaalen hviler paa ,tre 
lodrette tilspidsede Jærnstænger, der forneden er bøjede ud til Siden og fast
gjorte til en cylindrisk Skærm, der naar op i Højde med Skaalens Overkant 
og saaledes sikrer Skaalen mod at glide ned samtidigt med, at den samler 
Varmen. Imellem Skaalen og Skærmen er et Mellemrum paa 'I. cm, saaledes 
at Flammerne kan stryge op ad Skaalens Sider. Skaalen opvarmes over den 
nævnte Kreds af Lamper, indtil begyndende Rødglødning omkring Kanten, 
hvad der sædvanlig tager et Minut. GlødningelI afbrydes nu et Øjeblik, me
dens Skaalen drejes ca. Ih. Omgang, og gentages saa endnu en Gallg paa 
samme Maade. I Virkeligheden synes en fuldstændig Bortfjærnelse af de or
ganiske Stoffer - uden at der foregaar noget Kalitab af Betydning - at være 
det vanskeligste Punkt ved Undersøgelse af Jordekstrakter o. 1., og det er 
utvivlsomt denne Vanskelighed, der forklarer det Forhold, som vil fremgaa 
af de i det følgende meddelte Undersøgelser, at Nitrit-Metoden, anvendt ved 
Undersøgelsen af J ord ekstrakter, giver knap saa sikre og indbyrdes overens
stemmende Resultater, som naar den anvendes til Undersøgelse af rent uor
ganiske Stoffer som Gødningssalte. 

Ved de i Tabel 5 refererede Undersøgelser er anvendt 8 
forskellige Jorder, og Bestemmelserne er her nøje udførte efter 
den af Mitscherlich angivne Fremgangsmaade, hvorimod de i 
Tabel 6 refererede Undersøgelser, der omfatter 8 andre Jorder, 
er udførte efter den modificerede Nitrit-Metode. Der er i alle 
Tilfælde udført to Fællesbestemmelser. Alle de i Tabel 7 refe
rerede Kali-13estemmelser er udførte i en og samme Kulsyre
Ekstrakt. Der er anvendt to Mængder af denne Ekstrakt, og 
ved begge Mængder er benyttet saavel Mitscherlichs Nitrit
Metode som den modificerede Nitrit-Metode. 

Som man ser, er der baade ved Mitscherlichs Nitrit-Metode 

6 
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Tabel 5. Kali-Bestemmelse i Kulsyre-Ekstrakter efter lien 
Mitscherlichske Fremgangsmaade sammenlignet med 

Platin-Metoden. 

Jordernes Numre 
Den anvendt~ Metode 

3 I 4 I 5 I 6 I 7 

Nitrit-Metoden 

Platin-Metoden 

erna '/50 n 133 .• , 18'4.!5'~4!4.5614'93 !4.52 12.87 
_' KM~~~_ 33.11 _8~5 5... 4.60 4.60 4.80 12.58 

1

1.90 
1.71 

pet. Kali i den I 0.022! 0.0055 1 0.00S41 0.002.1 0.0032 1 0.00291 0.00181 0.0012 
I lufttørre Jord 0.022 0.0053 0.0084 0.0080 0.0030 0.00311 0.0017 0.0011 

\ g Pl.tin 1:::::1·1 1·-1 I I I 
1 PI~~t~:;! ~o~~n I ~:::: I I I I I I 

==========~====== 

og ved den modificerede Nitrit-Metode en tilfredsstillende Over
ensstemmelse mellem Fællesbestemmelsernes Resultater. I Jord
prøve Nr. 1, der indeholdt en særdeles stor Mængde kulsyre
opløselig Kali og saaledes muliggjorde en nogenlunde sikker 
Undersøgelse efter andre Metoder, er der ogsaa foretaget en 
Bestemmelse af Kali efter Platin-Metoden, og Resultatet af 
denne Bestemmelse svarer godt til det ved Nitrit-Metoden fundne. 
Alle disse Undersøgelser, især de i Tabel 7 refererede, der vi
ser, at Klornatrium -Tilsætningen ikke i kendelig Grad har 
ændret det gennemsnitlige Resultat, tyder hen paa, at den af 
Milscherlich angivne Fremgangsmaade ved Kali-Bestemmelsen 
er fuldt tilfredsstillende, hvor Talen er om lordekstrakter eller 

Tabel 6. Kali-Bestemmelse i Kulsyre-Ekstrakter 
efter den mo dificerede Nitrit-Metode. 

I 

I 9 1
10 

1
11 

1
12 

1
13 

1
14 

1
15 

1
16 

Kaliindholdet udtrykt i: 
Jordernes Numre 

cm3 '/50 n KMnO •.. ~~.~~~GO.57!' 10.,.!' 10.,71' 8.76!' 8.81 17.0611 J.~-!----;:-
\110.57 9.88 10.09 896 867 7.0" 1.60 1.41 

-C-t~K~O--d-e-n~lu-f-ttørre ~O~d . . f! 0.017! O'OW! 0'016.! 0',014 0.014! 0,0"[' 0.0026! 0.002. 
p . 2 \. 0.017 0.01. 0.016 0.014 0.014 0.011 0.0026 0.0028 

"--- ---
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Stoffer af lignende Sammensætning. 
stændig at faa de organiske Stoffer 
det Forhold, at Overensstemmelsen 
serne ved disse Undersøgelser ikke 
rene Opløsninger af Kaliumsulfat. 

Vanskeligheden ved fuld
bortskaffede maa forklare 
mellem Fællesbestemmel
er saa god som ved de 

Tabel 7. Sammenligning mellem Mitscherlichs Frel11gangs
maade og den modificerede Nitrit-Metode ved Anvendelse 

af en Kulsyre-Ekstrakt. 

Ved Tilsætning af NaCI Uden Tilsætning af NaCI 

Ved Anvendelse af Ved Anvendelse af 
-

Forbrugt 
cm" '/.0 n KMnO. 

I En større En mindre En større En mindre 
Mængde Mængde 

I 
Mængde Mængde 

Ekstrakt Ekstrakt Ekstrakt Ekstrakt 

20.03 8 .•• 19.86 8.20 
19.4. 8.85 19.80 8.60 
19 .• 5 8.75 20.15 7.96 
20.59 8 .• 0 19.06 8.5. 
19.Q5 19.88 
20.12 19.15 
:W.1S 19.8. 
] !J.08 20.07 

- - ---
Middel ...... . 19.95 I 8.51 ]9.80 

=-=-=-=~M~-i=d=·~=~=l~=~=·~=(=~=)=.=,==·_-=-=-=~.~ 0 .•• 

B. Ekstrakter med Saltsyre. 

a. Undersøgelse af en saltsur Ekstrakt af J ord. 

Den anvendte Fremgangsmaade var følgende: 

150 g lnfttør Jord kogtes 1 Time under Tilbagesvaling med 300 erna 
20 pCt Hel. Efter Afkøling fyldtes op til 1 l og filtreredes. Naar Hensyn 
tages til ./ordens Rumfang og dens Indhold af Vand, kommer 100 erna af en 
saadan Ekstrakt til at svare til ca. 15.6 g Tørjord. Paa Grund af Ekstraktens 
store Indhold af Jærn og organiske Stoffer var det nødvendigt at forberede 
Analyserne paaen noget anden Maade end ved de foran refererede Under
søgelser. Fremgangsmaaden har været følgende: 

15-20 cm" af Ekstrakten bringes i en Kvartsskaal, og der inddampes 
til Tørhed og glødes. (Svovlsyretilsætning til Ekstrakten finder 
ikke· Sted, se senere.) Derpaa tilsættes 5-7 Draaber mættet Sodaopløsning 
og 5 cm" Vand. Vandet bortdampes, og der tilsættes 5 cms Kongevand (lige' 
Dele af de koncentrerede Syrer). Kongevandet dampes bort, Skaalen glødes, 

6'" 
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og Tilsætningen af Fældningsreagenserne kan nu finde Sted. Under Tilsæt
ningen af disse rives Skaalens Bund med en Spatel, der afskylles med den 
sidst paahældte Portion af Reagenserne. Paa Grund af den tilstedeværende 
store Jærnmængde er det nødvendigt at filtrere før Titreringen, der her 
maa foretages meget langsomt; idet der gaar lidt Jærn i Opløsning, og den 
Oxalsyre, som saaledes bindes, først frigøres efterhaanden som den frie Syre 
forsvinder. Udrivningen med Eddikesyren maa udføres orrihyggeligt, ligesom 
der ved ~runstenens Reduktion med Oxalsyre maa udvises Opmærksomhed; 
idet Jærnets Tilstedeværelse i nogen Grad vanskeliggør Afgørelsen af Tids
punktet for Processernes Afslutning. 

Som det fremgaar af Tabel 8, er Overensstemmelsen mel
lem de 10 Fællesbestemmelser tilfredsstillende, ligesom to Ana
lyser, ndførte efter Kloroversyre-Metoden, paa tilfredsstillende 
Maade svarer til Nitrit-Metodens Resultater. 

Tabel 8. Kali-Bestemmelse i en Saltsyre-Ekstrakt af Jord 
efter den modificerede Nitrit-Metode sammenlignet med 

Klorovers yre - M eto d en. 

_I 
Middel ....... I 

~iddelfejl (m) l 

Nitrit·Metoden 
I 

Kloroversyre- Metoden 

- ~;----I-PCt~ K:~ I g Kloroversurt I 
'/50 n KMn0 4 Tørjorden Kali I 

14.09 

13.99 
14 ... 
13.99 
14.0. 
14 ... 

14 .•• 

14.24 
14.0. 
H.s9 

0.097 0.045. 

0.096 0.0457 

0.091 

0.096 

0.091 

'

I !~ I II 

0.099 

pCt. Kali i 
Tørjorden 

0.099 

0.100 

14.'6-~--1 _.. 0.091 I 0.0456 I 0.100 

-~-;:-I--- . '--1 --_. . --T--"--~--" 

Ved Inddampningen af Kulsyre-Ekstrakterne blev der i Over
ensstemmelse med Mitscherlichs Forslag tilsat Svovlsyre. Ved 
Nærværelse af saa store Mængder organisk Stof, som der fore
findes i de saltsure Jordekstrakter, har det imidlertid, som det 
fremgaar af de i Tabel 9 anførte Resultater, vist sig, at denne 
Svovlsyretilsætning kan give Anledning til temmelig store Uover
ensstemmelser i Fællesanalysernes Resultater, et Forhold, der 
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sandsynligvis beror paa Vanskeligheden ved ved Hjælp af en 
let Glødning 1

) fuldstændig at fjærne den ved Svovlsyrens Ind
virkning paa de organiske Stoffer dannede svovlsure Ammoniak, 

I en saltsur Ekstrakt af en Lerjord blev der foretaget Be
stemmelser baade med og uden Anvendelse af Svovlsyre. I 
førstnævnte Tilfælde inddampedes Ekstrakten (15 cm3

) med et 
Par cm3 10 pCt. Svovlsyre og Analysen underkastedes derefter 
samme Behandling som Analyserne i Tabel 8, Fremgangs
maaden ved Behandlingen uden Svovlsyretilsætningen svarede 
ganske til Behandlingen af Analyserne i Tabel 8. 

Samtidig er der med Henblik paa at lette Forbrændingen 
af de organiske Stoffer gjort Forsøg med Tilsætning af Am
moniumnitrat. I alle Tilfælde benyttedes 5 Draaber af en 
mættet Opløsning af Ammoniumnitrat. Ved de Analyser,der 
blev behandlede med Svovlsyre, fandt Tilsætningen Sted efter, 
at Vandet fra Sodatilsætningen var dampet bort; tillige tilsattes 
lidt Salpetersyre, og efter Afdampning af Vandet glødedes. 

Heldigere el' sikkert den Fremgangsmaade, der anvendtes 
ved de Analyser, der ikke behandledes med Svovlsyre. Her 
tilsattes Ammoniumnitratet sammen med lidt Vand efter, at 
Ekstraktens Indhold af Saltsyre var dampet bort. Herved op
naas, at Saltet var til Stede ved Forkulningen under den første 

Tabel 9. Indflydelsen af Tilsætning af Svovlsyre og 
Ammoniumnitrat til en saltsur Jordekstrakt. 

Forbrugt cm" '(50 Il KMnO. 

Behandling med M:d Svovlsyr~~';~:ætning II U den-;vov~syre. Tilsætning 
Ammonium-

nitrat ... ---Enkelt~-----I- Midd:; I E-:kelt- - I Middel 
Bestemmelser Bestemmelser 

--M~~~~ils:tIlin~-:---11 -~ 9'2~==I-~=-f-~= -7.4:- I 
Ammonium- I 9.5' I 9 I 7.'4 I nitrat 10.20 .86 6.61 

S.y 7d9 

Uden Tilsætning af r-----S.28 I---T-~~---I-
Am~~~~m- I l~::~ : 9.70 I ;::: I 

===c=====,,=, 10.45 L_ ==,==~8.='8==,,==== 
7.68 

') Se nærmere Side 81. 
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Glødning, der foretoges efter, at Vandet var dampet bort. Al
ligevel underkastedes disse Analyser 3 Glødninger, idet Tilsæt
ningen af Kongevand med efterfølgende Afdampning og Glød
ning gentoges. 

Af Tabel 9 vil ses, at Svovlsyretilsætningen , foruden at 
gøre Overensstemmelsen mellem Fællesanalysernes Resultater 
væsentlig daarligere, tillige i betydelig Grad har forhøjet Mid
deltallene. Denne Tilsætning bør da sikkert i ane THfælde 
undlades og da ogsaa, hvor det drejer sig om en Undersøgelse 
af Kulsyre-Ekstrakter, selvom Fejlen dog her, som Følge af 
det forholdsvis ringe Indhold af organiske Stoffer, maa antages 
at være mindre betydende. 

Anvendelse af Ammoniumnitrat letter utvivlsomt de orga
niske Stoffers Bortbrænding og har da ogsaa saavel med som 
uden Svovlsyretilsætning gjort de gennemsnitlige Analyseresul
tater lavere. Tilsætning af dette Stof maa derfor anbefales, 
selvom det dog maa fremhæves, at man, som det fremgaar 
af Tabel 8, ogsaa uden dette har kunnet opnaa gode Resultater. 

Tabel 10. Kali-Bestemmelse i et saltsurt Udtræk af Tørve
aske efter den Mitscherlichske Fremgangsmaade 

sammenlignet med de ældre Metoder. 

Tørvejorderne 

Højmosetørv 
Nr. 1 

Højmosetørv 
Nr. 2 

-~---~-

Lavmosetørv 
Nr. 3 

Lavmosetørv 
Nr. 4 

- -

I 

Nitrit-Metoden Platin-Metoden Klorover. 
I 

'/50 nC~~n041 ~~:~s~~~t~I-----II-~~~ M:i:~~n. 
g Kalt l et K l' 

Enkelt-I I Enkelt-I Pt Tør- p . i a l 

Bestem- Middel Bestem- Middell I stoffet Tørstoffet 
melser Imelser 

5,77' 
6.15 
5.96 

5.96 

0.028 I 
0.027 

0.029 
0.030 I 0.029 0.OOS8 0.027 

----~.-60 ,--g::::- ,:--=.~11---0--'-0'8-----'11--0-'0'-' - -

0.032 

6.8 5 

6.7 8 

6.7 • 
7.Q7 
7.03 
7.08 

4.56 
4.02 

7.04 
0.088 
0.033 
0.038 

I =4= .• =9 ==,==0.017 .1 ,= 0.015 

0.088 0.0015 0.0.4 

0.01.1 0,004,1 0.021 1---
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b. Undersøgelse af Saltsyre-Ekstrakter af Tørveaske; 

Til denne Undersøgelse anvendtes 2 Lavmoseprøver og 2 
Højmoseprøver . 

25 g af den lufttørre Tørv foraskedes, og Asken behandledes med stærk 
Saltsyre. Halvdelen af denne Ekstrakt anvendtes til Platin-Metoden, Resten 
fyldtes op til 125 cms og der udtoges 3 Portioner paa 40 cm' til Nitrit·Me
toden, der blev gennemført efter den af MitscJwrlich angivne Fremgangsmaade. 
Ved Tørv Nr. 4 fo~tyndedes kun til 100 cm", og der udtoges 2 Portioner paa 
40 cm'. Bestemmelserne efter Kloroversyre-Metoden er udført af Assistent 
ved Studsgaard Forsøgsstation N. Overgaard. 

Som man ser, er Overensstemmelsen mellem Nitrit-Metoden 
og de ældre Metoder ret god, navnlig naar man tager i Be
tragtning, at de ældre Metoder jo ikke kan virke særlig sikkert 
ved saa smaa Mængder Kali, som her er maalte. Ogsaa her 
synes det at fremgaa, at Mitscherlichs Metode ved Undersøgelse 
af saadanne Ekstrakter ikke behøver nogen Modificering. 

C. Undersøgelse af en kunstig Saltsyre-Ekstrakt. 

. Den anvendte Ekstrakt var sammensat saaledes, at den 
svarede til et saltsurt Udtræk af en almindelig, nogenlunde 
næringsrig Jord. 

Til hver Analyse beregnedes: 
O.OOSQO. g K2 S0 4 0.043810 g Al(OH);. 
0.001462 - CaHP0 4 0.00'412 - NaCl 
0.011260 - CaCO a 0.000975 • NH 4 CI 
0.0186S0 - MgCO a 0.000008 - MnCO a 
0.081200 - FeCla 

Disse Mængder svarer til 1.3 g af en Jord af følgende 
Sammensætning: 

0.2MO pCt. K20 2.2000 pCt. AI 2 0 a 
0.0600 P 2 0 5 0.1400 Na 2 0 
0.5000 CaO 0.0240 NH g 

0.5000 MgO 0.0046 MnO 
1.2000 Fe20a 

De angivne StotTer med Undtagelse af Kaliumsulfatet op
løstes i Saltsyre og afmaaltes i Kvartsskaalene. Kaliumsnlfatet 
tilsaUes for sig og kun til det halve Antal Analyser. Herved 
opnaas, at de smaa Mængder Kali, der stammer fra Indblan
dinger i de øvrige Salte, kommer til at indgaa i den blinde 
Bestemmelse. Analyserne er gennemførte med Anvendelse af 
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den modificerede Nitrit-Metode, men er i øvrigt behand~ 
lede som de foran omtalte Analyser af Tørveaske. Resultaterne 
fremgaar af Tabel 11. 

:Tabel 11. Kali-Bestemmelse i en kunstig Jordekstrakt 
efter den modificerede Nitrit-Metode. 

Analyserne 

Uden Tilsætning af 
Kaliumsulfat. 

(Blinde Bestemmelser) 

Med Tilsætning af 
Kalium sulfat 

Fundet 

I---Enk~t- I[ Middel ! Middelfejl i 

I BestemmeiRer I (m) I 

Beregnet 

J .00 ---1----- .. -.. T ------
1.05 
1.00 

1.'0 
1.ao 
1.10 
1. •• 

20.80 
20.90 
21.00 
21.05 
21.10 

! I 
1 

1.18 0.12 

I 

I 
I 20 .•• 
! 

0.11 19.84 + 1.18 
=20.97 

L_~c}~~: __ ~J=-. ________ ---=_=_= 

Som man ser, er det med stor Nøjagtighed lykkedes 
at genfinde den i Form' af Kaliumsulfat tilsaUe Kali
mængde, ligesom ogsaa Overensstemmelsen mellem de enkelte 
Bestemmelser er overordentlig tilfredsstillende, hv~d der i Hen
hold til tidligere anførte Bemærkninger sandsynligvis beror paa, 
at der i denne Ekstrakt ikke forekommer organiske Stoffer. 

III. Undersøgelse af Gødningssalte. 

Ved denne Undersøgelse er der foretaget en Sammenligning 
mellem forskellige Fremgangsmaader ved Kalibestemmelse i 
Gødningssalte (se nærmere Tabel 12). 

Ved Bestemmelserne efter de ældre Metoder benyttedes 
den sædvanlige Fremgangsmaade ved Forberedelsen af Ana
lyserne, dog fandt Fældningerne med Baryumklorid og kulsur 
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Ammoniak Sted paa een Gang i en større Portion af Opløsningen, . 
og Adskillelsen i Enkeltanalyser foregik først efter, at disse Ud
fældninger med tilhørende Udvaskninger havde fundet Sted. 
Hvor det, som her, drejer sig om en Sammenligning mellem 
forskellige Metoder, maa denne Fremgangsmaade siges at være 
rigtig, idet den Fejl, der indløber som Følge af mangelfuld 
Udvaskning, da bliver lige stor i alle Tilfælde, og endvidere 
opnaar man, at Overensstemmelsen mellem Fællesbestemmel
sernes Resultater bliver Udtryk for den Sikkerhed, hvormed 
Adskillelsen af Kalium og N atrium ved de enkelte Metoder 
lader sig udføre. -- Af særlig Interesse er det dog, at man ved 
at anvende Nitrit-Metoden i saavel den fældede som i den op
rindelige Opløsning af Gødningssaltet faar et Middel til at af
gøre Størrelsen af det Tab, der maa antages at finde Sted som 
Følge af mangelfuld Udvaskning af Bundfaldene fra Fældnin
gerne med Baryumklorid og kulsur Ammoniak, idet Nitrit
Metodens Resultater, som tidligere paavist (Tabel 11), ikke paa
virkes af Tilstedeværelse af fremmede Stoffer. 

Planen for Undersøgelserne samt disses Resultater frem
gaar af Tabel 12. 

Undersøgelsen falder i to Hovedafsnit: 1) Undersøgelse af 
en naturlig Kainit og 2) Undersøgelse af en kunstig fremstillet 
Kainit 1). 

Betragtes først Resultaterne af de med den naturlige Kainit 
foretagne Undersøgelser, vil man straks lægge Mærke til, at de 
omtalte Fældninger har betinget et kendeligt Kalitab, idet Nitrit
Metoden, anvendt direkte, viser et Indhold af 13.31 pCt. K 2 O 
i Stoffet, medens den, anvendt efter at Fældningerne med til
hørende Udvaskninger er foregaaet, viser et Indhold af 12.9S 
pCt. K 2 O. Tabet ved de nævnte Behandlinger svarer saaledes 
til ca. l/s pCt. af Mængden af Saltet eller 2.5 pCt. af den sam
lede Kalimængde. 

Platin-Metoden har, naar 96 pCt.-holdig Alkohol er an
vendt som Udvaskningsmiddel, givet samme Resultat som Ni
trit-Metoden, anvendt til den ikke fældede Opløsning, hvorimod 
den, naar 90 pCt.-holdig Alkohol er benyttet som Udvasknings
middel, har givet samme Resultat som Nitrit-Metoden, anvendt 

1) Sammensætningen var følgende: 9.2002 g Kaliumsulfat, 10.8 g Magnium
sulfat og 20.0 g Natriumklorid opløst i 2 l Vand. 
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Tabel 12. Kali-Bestemmelse i Gødningssalte med Henblik 
paa en Sammenligning af de forskellige Metoder. 

pCt Kali 

De n anvendte Metode 

I 

\ Udvask-
ning med 

90 pCt. 
Plat in-Metoden Alkohol 

25 cm" 
Arbejde Udvask-

rit-Nit 
Meto den 

5 
3 

2.5-
cm 

i 
Arbe jde 

I ning med 
96 pCt. 
Alkohol 

Med Tilsætning 
af NaCI. 

Inddampning 
med Soda og 

Glødning 

Med Tilsætning 
af NaCI. 

Ingen Inddamp-
ning med Soda 

og Glødning 

------- ----

Uden Tilsætning 
af NaCI. 

Ingen Inddamp-
I ning med Soda 

og Glødning 

I 

Naturlig Kaiuit 
20 g i 2 I 

Fældning I 
med Baryt og 

Ingen dobbelt Fæld-
Fældning ning med 

kulsur 
Ammoniak 

o o ... ~S~ ~ 8 Ol Ol Ol 
QJ Ol <Il "Cl Ol Ol <Il "Cl 
~~~ ~ ..... -~ >l '" Ol "Cl 

~~S :;;::: ~~8 :@ 

12.~2 
l l 

12.81 12.86 
12.86 

-~~ 

13.'8 
l 

13.2. 13.26 
13.27 

13.24 
13.19 
13.2. 

13.22 

13.1. 

I I 
12.9. 

I 
13.80 

12.9. 

13.81 
12.93 

13.81 13.02 12.98 
13.80 

12.95 
13.81 13.02 

I 
12.99 

12.70 
12.8. 
12.04 12.5' 

12.54 

-----------------

Kloroversyre-Metoden 
25 cm3 i Arbejde I I ~~::: 13.81 I 

Kunstig Kainit 
20 g i 2 I 

(Beregnet Kaliindhold: 
12.4. pCt.) 

I Fældning 
med Baryt og 

Ingen j dobbelt Fæld-
Fældning ning med 

I kulsur 
Ammoniak 

~ 8 ~ - ~S~ -QJ QJ 
Ol Ol Ol "Cl Ol Ol '" "Cl 
~ ..... - ~ ..... ->l Ol Ol "Cl >l Cl) QJ ~ 
~~8 :@ ~~S :;;::: 

l 
12.40 
12 ... 12 .• 5 
12.52 

- ~ ---------

13.1. 
l 

13.15 13.13 

l 
13.06 

I 
12.38 12.05 
12.37 12.08 

12.40 12.0. 
12.41 12.08 
12.4' 12.18 

-~ 

1 

11.8. 
12.20 
12.0. 12.

06
1 

12.18 

--_.------ -

I I g::~~ 
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efter Fældningerne. Ved Anvendelsen af den mindre koncen
trerede Alkohol har Platin-Metoden da i dette Tilfælde givet et 
rigtigt Udtryk for den efter Fældningerne og Udvaskningerne 
virkelig tilstedeværende Kalimængde, og det kan da kun be
tragtes som en Tilfældighed, naar der ved Udvaskning med 
96 pCt. -holdig Alkohol er fremkommet et Tal, der nøje ud
trykker det Kaliindhold, som er til Stede i Kainitten i dens 
oprindelige Tilstand. Forholdet kan formentlig kun forklares 
derved, at den Fejl, der fremkommer som Følge af mangelfuld 
Udvaskning af de med Baryumklorid og kulsur Ammoniak ud
fældede Bundfald, netop er bleven ophævet ved den Fejl, der 
betinges af en ufuldstændig Adskillelse af Kalium og N atrium 
i det med Brintplatinklorid udfældede Bundfald. Denne Tilfæl
dighed vil dog sikkert ret hyppigt forekomme og kan let vild
lede ved Undersøgelser over Alkoholkoncentrationens Indflydelse 
paa Resultaterne af de med Platin-Metoden foretagne Kali
bestemmelser. 

Det kan mod den foran (Side 89) anførte Fremgangsmaade 
ved Udfældningerne med Baryumklorid og kulsur Ammoniak ind
vendes, at denne er foretaget i usædvanlig store Vædskeportioner, 
og at det derfor har været forbundet med særlig Vanskelighed 
at gennemføre en fuldstændig Udvaskning. Til Belysning af, 
hvor meget dette Forhold betyder, kan anføres Resultaterne af 
4 med Anvendelse af Platin-Metoden (Udvaskning med 90 pCt.
holdig Alkohol) udførte Analyser af den samme Kainit. Disse 
Analyser gennemførtes paa den almindelig anvendte Maade, og 
Analyseportionerne holdtes altsaa adskilte under alle Behand
lingens Faser. 

Resultaterne var følgende: 

Analysens Nr. 

2 

3 
4 

pCt. K 2 0 

12.80 

12.86 

12.69 

12.10 

Middel .. 12.16 

Som det vil ses, falder disse Tal ret nøje sammen med 
de, der under tilsvarende Forhold er fremkomne, naar de 
nævnte Udfældninger er foretagne i en større Portion af det 
opløste GødningssaIt (se Tabel 12). 
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I Overensstemmelse med Resultaterne af de med rent Kali
umsulfat foretagne Undersøgelser viser det sig, at de Analyser 
efter Nitrit-Metoden, til hvilke der ikke er anvendt Klornatrium, 
giver for lave Resultater, og at denne Tilsætning endvidere 
ogsaa i nogen Grad forbedrer Overensstemmelsen mellem Fæl
lesanalysernes Resultater. Soda-Inddampningen og Glødningen 
(se nærmere Side 67) har derimod betydet meget lidt for dette 
neutrale og rent mineralske Salts Vedkommende. Den frem
komne ringe Forskel (0.09 pCt.) kan muligvis betragtes som et 
Udtryk for det Kalitab, der finder Sted som Følge af Glød
ningen. 

Kloroversyre-Metoden har givet omtrent samme Resultat 
som Platin-Metoden ved Anvendelse af 96 pCt.-holdig Alkohol 
som Udvaskningsmiddel, altsaa i Virkeligheden et noget for 
højt Resultat. 

Ved Anvendelsen af den kunstigt fremstillede Kainit
opløsni ng har man været i Stand til at foretage en mere 
fuldstændig og sikker Sammenligning med Hensyn til den Nøj
agtighed, hvormed der kan arbejdes med de enkelte Metoder, 
idet Kaliindholdet i de enkelte Analyseportioner her er forud 
bekendt. 

Som man vil se af Tabel 12, har Nitrit-Metoden i den af 
os angivne Form (Tilsætning af Klornatrium) i den ikke fæl
dede Opløsning givet det rigtige Resultat. Uden Tilsætning af 
Klornatrium er Resultaterne igen for lave og Ovetensstemmelsen 
mellem Fællesanalyserne, om end god, dog noget mindre til
fredsstillende end ved Tilsætning af dette Stof. Den Sikker
hed, hvormed man kan arbejde med den modificerede 
Nitrit-Metode, maa i det hele ta get siges at være 
ganske overraskende stor, idet aU:e Fællesanalyser
nes Resultater saa at sige falder ganske sammen. 
Undersøgelsen af den kunstigt fremstillede Kainitopløsning 
giver endvidere det afgøreJ;lde Bevis for, at det ikke ved 
Udvaskningen af Bundfaldene fra Baryumklorid- og Ammo
niumkarbonat-Fældningerne er lykkedes at fjærne hele Kali
mængden, og det Kalitab, der paa denne Maade fremkommer, 
svarer omtrent til det, der blev paavist for den naturlige 
Kainits Vedkommende. - Platin-Metoden, med Anvendelse 
af 96 pCt. -holdig Alkohol som Udvaskningsmiddel, og Klor
oversyre-Metoden har igen givet for høje Resultater, og i dette 
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Tilfælde har de to foran nævnte, modsat rettede, Fejl ikke 
helt kunnet ophæve hinanden. Selv ved Anvendelse af 90 pCt. 
Alkohol som Udvaskningsmiddel, er der med Platin - Meto
den fundet mere Kali, end der i Virkeligheden er til Stede 
i den foreliggende Opløsning, og her staar vi igen over for det 
Tilfælde, at modsat rettede Fejl har ophævet hinanden, saa
ledes at det fremkomne Resultat er blevet rigtigt. - Den Om
stændighed, at dette »rigtige« Resultat i det ene Tilfælde er 
opnaaet ved Udvaskning med 96 pCt. Alkohol og i det andet 
Tilfælde med 90 pCt. Alkohol, viser jo imidlertid, at der ikke 
kan gives almengyldige Regler med Hensyn til den mest hen
sigtsmæssige Koncentration af Vaskevædsken. I al Almindelig
hed vil dog vistnok Anvendelse af 90 pCt. 1) Alkohol give rig
tigere og navnlig indbyrdes mere overensstemmende Resultater 
end Anvendelse af en mere koncentreret Alkohol som Vaske
vædske. 

Som et Hovedresultat af de foretagne Undersøgelser maa 
fremhæves, at Nitrit-Metoden i den af os angivne Form 
er i Stand til at give sikre og rigtige Udtryk for et 
Stofs Indhold af Kali. Da Metoden endvidere er langt hur
tigere og som Følge deraf ogsaa vil være langt hilligere at 
anvende end Platin- eller Kloroversyre -Metoden, vil den i 
Fremtiden formentlig kunne ventes at faa ikke ringe Betyd
ning saavel i Gødningsundersøgelsen som ved Undersøgelse af 
forskellige andre Produkter. Ved Jordbundsundersøgelsen synes 
den af Mitscherlich foreslaaede Fremgangsmaade at give lige 
saa sikre og gode Resultater som vor Modifikation af denne, 
og hvor det drejer sig om Bestemmelse af meget smaa Kali
mængder, saaledes som det næsten altid er Tilfældet i kulsure 
Jordekstrakter, er Nitrit-Metoden i Øjeblikket den eneste, der 
overhovedet kan anvendes. 

1) Den Koncentration af Vaskevædsken , som efter de af Landbrugs
ministeriet fastsatte Regler (7) skal benyttes ved Undersøgelser af Kaligød
ninger, foretagne i Medfør af Lov om Handel med Gødnings- og Foderstoffer 
af 26. Marts 1898. 
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