
Bestemmelse af flygtige syrer, mælkesyre og ammoniak i ensilage

Af E. J. Nørgaard Pedersen

I denne afhandling er beskrevet metoder til be-
stemmelse af eddikesyre, smørsyre, mælkesyre
og ammoniak, som de i den seneste tid er ud-
arbejdet til støtte for ensileringsforsøgene ved
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, idet
mængden af de nævnte stoffer betragtes som
mål for ensilagens kvalitet.

De valgte metoder gør ikke krav på at være
mere eksakts end andre lignende metoder, men
der er lagt afgørende vægt på, at de egner sig
for rutinemæssig udførelse i en sammenhæng-
ende arbejdsgang, således som det fremgår af
afsnit A. I afsnit B gøres rede for nogle af me-
todernes usikkerhedsmomenter og deres relation
til de hidtil benyttede fremgangsmåder.

A. Analyseforskrift

100 g findelt ensilage (ikke over 30 g tørstof; er
tørstofprocenten 30-40 udvejes 75 g, over 40 ud-
vejes 50 g) roteres 2 timer i en 1000 ml Stohmann-
kolbe med ca. 800 ml vand. Herefter fyldes op til
mærket med vand, omrystes og filtreres gennem
et tørt vatfilter.

Af filtratet afpipetteres 500 ml i en 600 ml måle-
kolbe, hvorefter tilsættes 20 ml kuprisulfatopløs-
ning (a) og efter omrystning 6 g kalciumhydroxyd
(b). Kolben tilproppes og omrystes kraftigt. Efter
ca. 1 times henstand fyldes til mærket med vand,
omrystes og filtreres gennem et tørt vatfilter i en
lukket, konisk tragt. Undertiden er skumdannel-
sen så stærk, at det er vanskeligt at fylde målekol-
berne til mærket. I så tilfælde kan skummet dæm-
pes meget betydeligt ved tilsætning af nogle få ml
Siliconemulsion (c).

Syrebestemmelse

200 ml filtrat bringes over i en 500 ml rundkolbe
med kort hals og tilsættes 5 ml fosforsyre (d) og

2-3 g siliconpimpsten (e). Der lukkes med en
gummiprop, hvor igennem er ført en 50 ml skille-
tragt og et ombøjet glasrør, der med en gummi-
manchet forbindes til en spiralkøler. Kolben an-
bringes i luftbad, og der destilleres over i en 100
ml målekolbe med krave. Når der mangler nogle
få ml i at være overdestilleret 100 ml, tilsættes 50
ml vand gennem skilletragten. Herved afbrydes
kogningen samtidig med, at de sidste få dråber lø-
ber over i målekolben. Dette 1. destillat kaldes Dx.
Destillationen fortsætter med en ny 100 ml måle-
kolbe, og der fås på samme måde et 2. destillat
(D2), blot afbrydes kogningen denne gang ved til-
sætning af 50 ml kromsyreopløsning (f). De få
dråber destillat, der eventuelt kommer efter D2 ,
opsamles i et særligt forlag, der forbliver ved den
følgende proces. På afgangsrøret anbringes nu en
speciel kølekappe, og der koges i ca. 10 minutter,
hvorved mælkesyre iltes til eddikesyre. Når der
koges forsigtigt, er det kølede afgangsrør en til-
strækkelig effektiv tilbagesvaler. Efter iltningen
føres de før omtalte få dråber destillat tilbage i
kogekolben gennem skilletragten, og der tilsættes
50 ml vand, hvorpå af destilleres et 3. destillat på
100 ml (D3). For alle tre destillationer gælder, at
destillationstiden skal være 15±2 minutter. De
tr-e- destillater titreres i CO2-fri atmosfære (gen-
nembobling med CO2-fri luft) med natriumhy-
droxyd (g) med fenolfthalein (h) som indikator.
Titeren for Dx, D2 og D3 kaldes henholdsvis T1}

T 2ogT 3 .

A mmoniakbestemmelse
300 ml filtrat bringes over i en 1000 ml rundkolbe,
tilsættes ca. 2 g borsyre (i) og lidt pimpsten, hvor-
efter af destilleres ca. 150 ml på et almindeligt
kjeldahldestillationsapparat. Som forlag benyttes
ca. 20 ml borsyre (j). Der titreres med saltsyre (k)
med en blanding af methylrødt og methylenblåt
(1) som indikator. Titeren kaldes T.
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Reagenser
a. Kuprisulfatopløsning. 275 g CuSO4,5 H2O op-

løst ad 1000 ml.
b. Kalciumhydroxyd. Alm. melkalk (hydratkalk).
c. Siliconemulsion. 10 g Siliconemulsion S.F. op-

slemmet i 1000 ml vand.
d. Fosforsyre 85-90 %.
e. Siliconpimpsten. 1 kg pimpsten rystes med 20 g

siliconemulsion S.F. opslemmet i ca. 100 ml
vand. Tørres derefter ved 80-100°.

f. Kromsyreopløsning. 100 g KCr2O7+50 ml
kone. H2SO4 opløst ad 1000 ml.

g. Natriumhydroxyd, ca. 0.06 n.
h. Fenolfthalein, 1 % alkoholisk opløsning.
i. Borsyre, aim. ren, evt. i tabletform,
j . Borsyre, 4 % opløsning,
k. Saltsyre, 0.0714 n.
1. Blandingsindikator. 0.85 g methylrødt+0.43 g

methylenblåt opløst i 1 liter 96 % alkohol.

Apparatur

Destillationsapparatet til syrebestemmelsen er vist
i fig. 1. Spiralkølerens vindinger må være snoet af
glasrør med så stor diameter, at destillatet løber
frit igennem uden at danne propper. Det bemær-
kes, at de anførte mål må overholdes, idet destilla-
tionskvotienterne i nogen grad afhænger af appa-

Fig. 1. Destillation (mål i mm).

Fig. 2. Filtrertragt.

ratets udformning. Fordampningskøleren består
af en 1 x 10 x 20 cm skumgummikappe, der vædet
med vand anbringes om afgangsrøret ved hjælp af
metalklemmer.

I fig. 2 er vist den koniske tragt, der benyttes til
filtrering af den alkaliske ekstrakt. Tragten lukkes
med en gummiprop, hvor igennem er ført et snæ-
vert glasrør.

Afmåling af filtrat (500, 300 og 200 ml) fore-
tages med Knudsenpipetter, der sættes i forbin-
delse med et svagt vakuum. Vand og kromsyre-
opløsning udmåles med automatpipetter.

Beregning

Beregning sker efter følgende formler:
% eddikesyre = 1.4974 x (T2 -̂  0.256T! -r 0.006T3)
% smørsyre = 0.9493 x (Tx + 0.004T3 -f- 1.126T2)
% mælkesyre = 0.9258 x (T3+ 0.149T! + 0.672T2)
%NH3-N =0.004T,

hvor x er normaliteten af natriumhydroxyd.
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Formlerne gælder, når der er udvejet 100 g til
ekstraktion. Er der udvejet 75 eller 50 g, multipli-
ceres med henholdsvis 4/3 og 2.

Syre Dx

Eddikesyre . . . . 0.3945 4- 0.000897t
Smørsyre 0.7648 + 0.001174t
Mælkesyre 0.002

B. Undersøgelser i forbindelse med metodernes
udarbejdelse

Syrebestemmehen
Udledning af beregningsformler

Ved henholdsvis 80, 80 og 102 destillationsforsøg
med eddikesyre, smørsyre og mælkesyre er det
fundet, at med den i analyseforskriften beskrevne
metodik overdestillerer følgende brøkdele af sy-
rerne i de tre destillater:

tienterne var afhængige af destillationstiden. Re-
sultaterne af regressionsberegninger er vist i ne-
denstående skema:

Brøkdel af syren i

D2

0.3456 ~ 0.000411t
0.2105 ~ 0.000702t

0.004

Syre
Eddikesyre.
Smørsyre . .
Mælkesyre.

Brøkdel af syren i
Dx Da D3

0.381 0.339 0.171
0.782 0.200 0.018
0.002 0.004 0.586

0.1623 + O.OOO598t
0.0180

0.6066 -f- 0.001390t

Indeholder opløsningen ikke andre syrer end de
tre nævnte, kan man herefter opstille ligningerne:

(1) T\ = O.381E + 0.782S + 0.002M,

(2) T2 = O.339E + 0.200S + 0.004M,

(3) T3 = 0.171E + 0.018S + O.586M,

hvor Tl5 T2 og T3 er titeren af de tre destillater
målt i x-normal natriumhydroxyd og E, S og M
opløsningens indhold af henholdsvis eddikesyre,
smørsyre og mælkesyre målt i samme enhed. Lø-
ses disse ligninger m.h.t. E, S og M fås:

(4) E = 4.156T2 4- 1.062T! ~ 0.025T3,

(5) S == 1.796TX 4- 2.022T2 -r- 0.008T3,

(6)M = 1.713T, + O.255T! - 1.151T,.

Af (4), (5) og (6) fås de i analyseforskriften anførte
beregningsformler ved multiplikation med x (nor-
maliteten af natriumhydroxyd), molekylevægtene
og faktoren 0.006 (de 200 ml filtrat, der benyttes
til destillationen svarer til 16.67 g ensilage).

Destillationstidens betydning

Destillationsforsøgene viste, at destillationskvo-

t = destillationstiden i minutter, der var ens for
alle destillationer. Skemaet understreger betyd-
ningen af, at destillationstiden overholdes nøje.
Efter hidtidig erfaring er dette altid muligt, når
der anvendes siliconpimpsten ved destillationen.

Syrekoncentrationens betydning

Destillationsforsøgene viste, at destillationskvo-
tienterne for eddikesyre og smørsyre var uafhæn-
gige af koncentrationen. Derimod af tog den del af
mælkesyren, der viste sig i D3, med stigende kon-
centration. Regressionsberegning gav:

(7) y = 0.6040^0.004241 x,

hvor y er destillationskvotienten og x mælkesyre-
koncentrationen målt i milligramækvivalenter syre
i opløsningen (altså pr. 200 ml). Der er dog ingen
grund til at korrigere for denne koncentrations-
afhængighed, idet korrektionen med de mængder
mælkesyre, der normalt findes i ensilage, oftest vil
være mindre end 0.01 % og sjældent over 0.02%.

Andre stoffers indflydelse på analyseresultatet
Andre flygtige syrer

Beregningerne forudsætter principielt, at ensila-
gen ikke indeholder andre flygtige syrer end eddi-
kesyre og smørsyre. Denne forudsætning er vel
kun i de færreste tilfælde tilfredsstillet, hvorfor det
er af interesse at undersøge, hvilken indflydelse
andre syrer har på analyseresultaterne. Destilla-
tionskvotienterne for myresyre, propionsyre og
isovalerianesyre blev derfor bestemt i 6 forsøg
med hver af de tre syrer. Resultaterne er vist ne-
denfor:

Brøkdel af syren i
Syre D x D2 D3

Myresyre 0.258 0.294 0.087
Propionsyre 0.612 0.311 0.077
Isovalerianesyre 0.945 0.052 0.003
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Ud fra disse destillationskvotienter kan beregnes,
hvor meget en given mængde af disse syrer vil på-
virke analyseresultatet. Et eksempel herpå er vist
i følgende skema:

Ved analysen findes
% smør-

Ensilagen inde- % eddi- % smør- syre + % mæl-
holder 0,25 %: kesyre syre eddikes, kesyre

Myresyre 0,31 +0,06 0,25 +0,08
Propionsyre 0,13 0,14 0,27 +0,02
Isovalerianesyre +0,12 0,34 0,22 0,04

Sukker m.m.

Nogle orienterende undersøgelser viste, at 1%
glucose i opløsningen ved analysen ville give ca.
0.5% mælkesyre. Det er således vigtigt, at sukker
fjernes, hvorfor det blev undersøgt, hvor effektivt
sukker fældes med CuSO4+ Ca(OH)2 ved den be-
skrevne metode. Det viste sig, at når sukkerind-
holdet ikke overstiger ca. 2%, fældes ca. 95% af
sukkeret, d.v.s., at for almindelige ensilager, hvor
sukkerindholdet sjældent overstiger 1%, vil den
fejl, der indføres ved at sukkerfældningen ikke er
fuldstændig, ikke overstige 0.02% mælkesyre. Det
skønnedes derfor unødvendigt at anvende mere
effektive, men også langt mere arbejdskrævende
fældningsmetoder.

Alkohol og andre flygtige, neutrale stoffer vil
formentlig ikke påvirke analysen, da de i det væ-
sentligste vil destillere over i Dx og D2 .

Derimod vil de organiske syrer, der ikke fældes,
påvirke analysen, idet de ved den foreskrevne ilt-
ning i større eller mindre grad vil iltes til flygtige
syrer. Ved analyse af frisk plantemateriale, der vel
må antages ikke at indeholde mælkesyre, findes
således sædvanligvis 0.15 til 0.35% »mælkesyre«.
I ensilage må det vel antages, at disse syrer i be-
tydeligt omfang er omsat til bl.a. eddikesyre og
mælkesyre, og fejlen bliver da mindre og set i rela-
tion til ensilagens egentlige mælkesyreindhold ret
betydningsløs. Men i ensilager, hvor omsætnin-
gerne har været stærkt hæmmet (AIV-ensilage
eller ensilage af stærkt fortørret græs) kan man
ikke se bort fra, at en vis del af det, der ved analy-
sen kaldes mælkesyre, kan være et udtryk for uom-
satte organiske syrer.

Forsøg på at kombinere ekstraktion og fældning

Kunne ekstraktion og fældning foretages i én ar-
bejdsgang, ville det betyde en væsentlig forenkling
af analysen. Det blev derfor forsøgt at modificere
metoden således, at CuSO4 og Ca(OH)2 blev sat
til ved ekstraktionen, medens den i det foregående
beskrevne fremgangsmåde iøvrigt var uændret.
Det viste sig imidlertid, at der ved denne frem-
gangsmåde vel fandtes samme indhold af smør-
syre og mælkesyre, men systematisk et højere ind-
hold af eddikesyre end ved den beskrevne metode.
Forøgelsen androg i gennemsnit af 13 forsøg
0.25%, varierende fra 0.13 til 0.33%. Den be-
skrevne metode blev derfor foretrukket.

Forskellen på de to fremgangsmåder må bero
på, at der fra ensilagens uopløselige stoffer ved be-
handling med CUSO4+Ca(OH)2 frigøres eddike-
syre eller stoffer, som ved analysen viser sig som
eddikesyre. Et orienterende forsøg viste da også,
at der fra en ensilage, der var udvasket med ko-
gende vand indtil vaskevandet var helt klart, ved
ovennævnte behandling kunne frigøres en eddike-
syremængde svarende til 2.45% af det uopløselige
tørstof. Det blev sandsynliggjort, at det virkelig
var eddikesyre, idet det havde samme destilla-
tionskvotient som eddikesyre, og ved papirkro-
matografisk analyse viste det samme egenskaber
som eddikesyre.

Metodernes relation til andre metoder

Fremgangsmåden er udviklet ud fra en metode
beskrevet i »Kemiske analysemetoder II« (1944),
der er udformet ud fra Wiegners metode (Wieg-
ner 1938) med Gneists (1932) og Fliegs (1937) mo-
difikationer. Fældningen med CuSO4 og Ca(OH)2

er en stærk forenkling af den af Bengtsson og
Köhler (1956) beskrevne metode og er i princippet
identisk med den af Nehring (1960) beskrevne.

Linds metode til bestemmelse af flygtige syrer
(Lind 1953, Find Poulsen 1954) bygger på samme
princip som Wiegners metode. Imidlertid har man
ved denne metode foretrukket at udtrykke syre-
indholdet ved de relative mål Fst og St. Principielt
er det dog muligt at udtrykke eddikesyre- og smør-
syreindholdet i % også ved denne metode, og an-
vendt kvantitativt giver metoden rimelig overens-
stemmelse med Wiegners metode. Ved analyse af
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60 ensilager efter Linds og Wiegners metode (i den
i »Kemiske analysemetoder II« beskrevne modifi-
kation) fandtes således regressionen:

(8) y = 0.005+ 1.144x±0.135 (r = 0.922),

hvor y og x er % eddikesyre bestemt ved henholds-
vis Linds og Wiegners metode og

(9) z = -r 0.048+0.959v±0.051 (r = 0.984),

hvor z og v er % smørsyre bestemt ved de to me-
toder.

Den ret gode overensstemmelse mellem de to
metoder gør det forsvarligt at omregne Fst og St
til % eddikesyre og % smørsyre eller eventuelt ud-
føre den modsatte beregning1.

Ammoniakbestemmelsen
Ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur
har magnesiametoden (destillation med MgO)
hidtil været benyttet til bestemmelse af NH3—N i
ensilage. Det er almindeligt anerkendt, at denne
metode giver noget for høje værdier, og når den
dog har været foretrukket frem for mere eksakte
metoder, er det begrundet ud fra arbejdsmæssige
hensyn.

Motiveringen for at erstatte magnesiametoden
med den her beskrevne er, at den i kombination
med syrebestemmelsen er betydeligt mindre ar-
bejdskrævende og mere reproducerbar. Som det
vil fremgå af det følgende, synes den dog også at
give væsentligt rigtigere resultater.

I metodens første udformning tilsattes ikke bor-
syre ved destillationen. Rigtigheden af denne me-
tode (metode A) afprøvedes ved sammenligning
med magnesiametoden (metode B) samt med va-
kuumdestillation i boratstødpude (metode C) og
med vakuumdestillation af samme filtrat, som be-
nyttes ved metode A (metode D). Fremgangsmå-
den med metode C og D var følgende:

Metode C: 50 g ensilage afvejedes i en 1000 ml
rundkolbe og tilsattes 150 ml boratstødpude. Op-
slemningens pH blev herved 9.1-9.3. Herefter af-

1. Enkeltheder ved disse beregninger skønnes at være uden
almen interesse og er derfor ikke medtaget her. Men en
fuldstændig udredning af beregningsmetoderne forelig-
ger duplikeret og kan rekvireres fra statens forsøgs-
station. Ødum, Århus C.

destilleredes ca. 150 ml i vakuum, idet der opvar-
medes på vandbad til højest 40°. Som forlag be-
nyttedes 0.0714 n saltsyre, og der tilbagetitreredes
med ca. 0.06 n natriumhydroxyd.

Metode D: 180 ml af samme nitrat, som benyt-
tes ved metode A, destilleredes i vakuum som be-
skrevet for metode C uden anden tilsætning end
lidt pimpsten. Gennemsnitsresultatet af 13 sam-
menligninger er vist nedenfor:

% NH3-N Forholdstal
Metode A 0.0662 110.7

» B 0.0711 119.0
» C 0.0598 100.0
» D 0.0661 110.6

I alle de enkelte forsøg var tendensen som for gen-
nemsnit. Det ses, at hvis metode C regnes at give
det rigtige resultat, giver metode B ca. 19% og
metode A og D ca. 11 % for høje værdier.

Ved overgang til ny metode er det meget væ-
sentligt at kende dens relation til den hidtil benyt-
tede. Ved forsøg med ialt 50 ensilager med et ind-
hold af NH3—N varierende fra ca. 0.01 til 0.32%
sammenlignedes derfor metoderne A og B. Da de-
stillationen ved metode A sker ved stærk basisk
reaktion (pH over 12), vil eventuelle amider spal-
tes i et meget betydeligt omfang. I sammenlignin-
gen blev derfor medtaget en metode (E), der kun
afviger fra A ved, at der før destillationen tilsættes
ca. 2 g borsyre, hvorved pH sænkes til en værdi
omkring 9.2. Metode E er altså den metode, der er
beskrevet i afsnit A. Ved kogning ved dette lavere
pH spaltes amider stadig i nogen grad, men langt
mindre end ved pH 12. Regressionsberegning gav:

(10) y1 = 0.001664+0.84924x±0.00361
(r = 0.997),

hvor yx og x er % NH3—N bestemt ved henholds-
vis metode A og B, og

(11) y 2 = ^-0.000095+0.84946x±0.00276
(r = 0.998),

hvor y2 er % NH3—N bestemt ved metode E.
I fig. 3 er regressionen vist gransk. Af (10) og

(11) samt fig. 3 fremgår, at der er en konstant for-
skel mellem metoderne A og E (ca. 0.0016%
NH3—N) uafhængig af ammoniakindholdet. For-
skellen mellem de to metoder A og E er ret ringe,
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og når metode E blev foretrukket skyldes det, at
den som nævnt må formodes at omfatte en mindre
del af amiderne, hvilket navnlig har betydning ved
lavt NH3-indhold, og regressionsligningerne (10)
og (11) synes at bekræfte dette, idet metode A ved
lavt NH3-indhold har en tendens til at give højere
værdi end metode B, (ved metode B og E sker de-
stillationen ved nogenlunde samme pH, så spalt-
ningen af amider må antages at være omtrent ens).

Forholdet mellem ammoniaktallene bestemt
ved de to metoder B og E bliver naturligvis om-
trent som forholdet mellem ammoniakprocenter-
ne. Regressionsberegning giver:

(12) y = ^0.01 + 0.848x±0.51 (r = 0.998),

hvor y og x er ammoniaktallet bestemt ved hen-

holdsvis metode E og B. Ammoniaktallet bestemt
ved den ny metode er således ca. 15% lavere end
bestemt ved magnesiametoden.

Resume

Metoder til bestemmelse af flygtige syrer, mælke-
syrer og ammoniak i ensilage er beskrevet. Syre-
bestemmelsen er en modifikation af Wiegners og
Fliegs metoder og er delvis kombineret med am-
moniakbestemmelsen, idet begge analyser udføres
i en ensilageekstrakt, der er renset ved fældning
med CuSO4 og Ca(OH)2.

Metoderne er ikke egentlig eksakte. Syrebestem-
melsen har samme usikkerhed som andre meto-
der, baseret på brudt destillation. Ammoniakbe-

7o NH3-N ved metode A og E

0.20 —

0,10

0,10 0,20

Fig. 3. Sammenhæng mellem metode B og metoderne A og E
0,30
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Stemmeisen synes at give lidt for høje værdier,
men dog væsentligt lavere end destillation med
MgO.

Reproducerbarheden er god både for syre- og
ammoniakbestemmelsen, og for analysernes for-
mål, at danne grundlag for kvalitetsvurdering af
ensilage, synes de nævnte usikkerheder kun at spil-
le en mindre rolle.

Summary
In this paper methods for determination of volatile
acids, lactic acid and ammonia are described.

The determination of volatile acids and lacticacid
is based on the principles of Wiegner and Flieg and are
carried out in a silageextract purified by precipitation
with CUSO2 and Ca(OH)2. The same purified extract
is used for determination of ammonia.
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