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Resumé 
Ved bestemmelse af en jords adsorptionskapacitet fås et kvantitativt mål for dens evne til at 
adsorbere kationer til ler- og humuskolloiderne. 

Formålet med undersøgelsen var at afprøve ammoniaikelektroden til bestemmelse af adsor-
berede ammoniumioner efter behandling af jorden med ammoniumacetat. 

Undersøgelsen viste, at anvendelse af ammoniakelektroden i sammenligning med destillation 
og titrering gav resultater af samme størrelse og reproducerbarhed. Da ammoniakelektroden 
medfører en forenkling ved bestemmelsen, kan den med fordel anvendes. 

Summary 
Determination of the cation exhange capacities of soils gives a quantitative measure of the 
amounts of cations that can be adsorbed by the clay minerals and organic compounds. 

The purpose of the present investigation was to test the ammonia electrode as a method for 
determination of adsorbed ammonium ions after treatment of the soils with ammonium acetate. 

Compared with a destillation method the ammonia electrode showed identical results and 
reproducibility. The ammonia electrode serves as a basis of a simple method for determination 
of cation exchange capacity and may substitute the destillation method. 

Indledning 
Ler- og humuspartiklerne er istand til at fast-
holde molekyler og ioner på overfladen. Denne 
egenskab betegnes sorption og omfatter luft-
arter, væsker og opløste stoffer. Af stor betyd-
ning er jordens evne til at fastholde og frigøre 
an- og kationer. Det er især kationombytningen, 
som har været studeret og kendes bedst. Den 
er først og fremmest knyttet1 til humusstofferne 
samt lermineralerne og i mindre grad til amorf 
kiselsyre, Al- og Fe-hydroxyder samt fosfater. 
De ombyttelige kationer i danske jorder er 
overvejende Ca, Mg, K og H. I betydelig min-
dre mængder findes desuden Na, Mn, Gu, Zn 

o. a. Der er ingen skarp grænse mellem om-
byttelige og ikke ombyttelige kationer. Adsorp-
tionen af kationer er en reversibel proces, der 
bl.a. kan påvirkes ved at behandle jorden med 
opløsninger af salte, syrer og baser. Et kvan-
titativt mål for adsorptionen af kationer har 
man i den såkaldte adsorptionskapacitet, der 
defineres som det antal milliækvivalenter ka-
tioner, der findes pr. 100 g jord. Dette tal e r 
for given jord nogenlunde (konstant under 
varierende forhold og kan derfor bruges til en 
karakterisering af vigtige jordbundsegenskaber, 
idet det vokser med et stigende indhold af 
ler- og humuskolloider. 
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Til em nærmere beskrivelse af kationadsorp-
tionen bruges forskellige betegnelser. Ved T 
forstås siummen af adsorberede kationer i meq 
pr. 100 g jord ved p H 8,3 og i ligevægt med 
frit OaCOg og 0,03 vol. pot. C 0 2 i jordluften. 
S angiver summen af adsorberede metalkatio-
ner ved et vilkårligt pH. En jords basemæt-
ningsgrad, V, defineres ved: 

S v = _ . 100 
T 

V er derfor den procentiske del af de 
adsorberede kationer, som udgøres af metal-
kationer. Det må dog fremhæves, at jorden 
ved 100 pet. basemætning i henhold til denne 
definition af T endnu indeholder brintioner. 
De kan blot ikke neutraliseres med C a C 0 3 . 

Man har imidlertid valgt at sætte mætaings-
graden til 100 pet. under ovennævnte betin-
gelser, der nogenlunde svarer til det højeste 
reaktionstal, der kan fås ved tilførsel af kalk 
til jorden. En jords reaktionstal er tilnærmelses-
vis ligefrem proportional med basemætnings-
graden, ca. 4 ved basemætningsgraden 0 og 
godt 8 ved basemætningsgraden 100 pet., så-
fremt det drejer sig om en almindelig mineral-
jord. Ved rutineanalyser bestemmes adsorp-
tionskapaciteten ofte ved pH 7,0. Grunden 
hertil er bl.a., at resultatet da i mindre grad 
er afhængigt af hvilken kation, der benyttes til 
mætningen af jordkolloiderne, hvad der ikke 
er tilfældet ved pH 8,3. Bestemt ved pH 7,0 vil 
adsorptionskapaciteten udgøre ca. 75 pet. af 
T-værdien ved mineraljorder, men ca. 90 pet. 
ved humusjord. 

Laboratoriemetoder til bestemmelse af jor-
dens adsorptionskapacitet er i princippet sim-
ple, og mange variationer, som egentlig skulle 
give samme resultat, er mulige. I praksis viser 
det sig imidlertid, at jord er et så komplekst 
kolloidalt system, at resultater opnået ved for-
skellige metoder kan variere betydeligt. I de 
hyppigst anvendte metoder baseres bestemmel-
sen af adsorptionskapaciteten på en udbytning 
af de oprindeligt tilstedeværende kationer med 
en given kation, hvis mængde derefter bestem-

mes med passende metoder. Togyldige katio-
ner som Ba, Sr, Ca og Mg har større fortræng-
ningsevne end engyidige som Na, K og N H 4 og 
vil derfor give højere værdier. 

Neutral ammonium acetat synes af f orskellige 
grunde at være den mest anvendte opløsning. 
Ammoniumacetat har en høj pufferkapacitet 
og NH4+-ionen er analytisk set let at bestem-
me, Af ulemper ved ammoniumacetat kan 
nævnes, at ved jorder med et højt humus-
indhold vil en del humusforbindelser kunne gå 
i opløsning, således at der fås for lave resul-
tater. Lermineralerne kaolinit, halloysit og ver-
mikulit kan give for lave resultater på grund 
af ufuldstændig adsorption for de to førstnævn-
te og desorption for sidstnævnte af NH4+-
ionerne. Kalkholdige jorder udgør et specielt 
problem, idet en del CaCO s vil opløses i 
ammoniumacetatopløsningen og således kunne 
hindre en fuldstlændig mætning af jordkol-
loiderne med NH4+-ioner. Noget tilsvarende 
gør sig gældende, når der er CaS0 4 i jorden. 

Til trods for disse ulemper synes ammonium-
acetatmetoden efterhånden at være blevet en 
standardmetode, som andre metoder afprøves 
imod. Data i litteraturen vedrørende jord-
bundskemiske forhold er oftest baseret på 
denne metode, når adsorptionskapaciteten er 
bestemt. 

Her i landet indgår der ingen metode til en 
direlktie bestemmelse af adsorptionskapaciteten 
i de officielle fælles arbejdsmetoder for jord-
bundsanalyser godkendt af landbrugsministe-
riet, men der er medtaget en metode, hvorefter 
adsorptionsikapaciteten beregnes udfra summen 
af ombytteligt K+, Na+, Mg++, Ca++ og H+. 
Alligevel har ammoniumacetatmetoden været 
benyttet til en del jordprøver f ra forskellige 
forsøg ved statens forsøgsvirksomhed i plante-
kultur samt de landøkonomiske foreninger. 
Den benyttede metode har været en modifika-
tion af den af Peech (1945) beskrevne. Efter 
mætning med NH4+-ioner er mængden heraf 
bestemt ved afdestillation og titrering. 

Fremkomsten af ammoniakelektrpden har 
imidlertid åbnet mulighed for en forenkling af 
ammoniakbestemmelsen uden destillation og 
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titrering, jævnfør Busenberg og Clemency 
(1972). 

De fleste ionselektive elektroder måler ak-
tiviteten af den pågældende ion i en vandig 
opløsning, men påvirkes desuden mere eller 
mindre af andre ioner. Elektrodernes evne til at 
skelne mellem den ønskede ion og andre ioner 
er et mål for deres interferensfrihed. Ammo-
niakelektroden fungerer efter et noget andet 
princip, idet det er en såkaldt gaselektrode, 
som er istand til at måle mængden af opløst 
ammoniak (ikke ammonium) i en vandig opløs-
ning. Elektroden kan bruges som en specifik 
elektirode, når der tilsættes en stærk base til 
opløsningen, således at al ammonium omdannes 
til ammoniak efter ligningen: 

NH4
+ + OH" ^ NH3 + H 2 0 

Når pH er højere end 11-12 vil mere end 99 
pet. af kvælstoffet findes som NH 3 . Ammoniak-
elektroden er fri for interferens af andre an- og 
kationer, men påvirkes af flygtige aminer. 
Farve og turbiditet påvirker ikke målingerne. 
Elektroden er forsynet med en vandskyende 
membran, som er gennemtrængelig for ammo-
niak men ikke for an- og kationer. Opløst 
ammoniak i opløsningen difunderer ind i elek-
troden, indtil aktiviteten er den samme på 
begge sider af membranen. Ammoniakken, som 
er passeret gennem membranen, opløses i en 
væske inde i elektroden efter ligningen: 

NH3 + H aO z i . NH 4
+ + OH" 

Potentialet af en føler inde i elektroden 
varierer således, at forandringer i OH-mæng-
den med en faktor på 10, medfører en ændring 
på 58,5 mV ved 20° C indenfor et område, der 
svarer til NH3-koncentrationer fra 10"6 til 
10° M (fra 0,014 til 14008 ppm NH3-N). 

Til bestemmelse af adsorptionskapacitet ved 
hjælp af NH4+-ioner måtte ammoniakelektro-
den på forhånd anses for en mulighed ved en 
forenkling af metoden, således at den tidskræ-
vende destillation kunne udelades. Ved anven-
delse af en passende stor væskemængde i 
forhold til jordmængden (i nærværende under-

søgelse 500 ml 0,1 n NaOH til 10 g jord) 
sikrer man sig en fuldstændig omdannelse af 
de adsorberede NH4+-ioner til NH 3 . For de 
fleste jorders vedkommende får man desuden 
NHo-mængder, der ligger i det optimale måle-
område. En adsorptionskapacitiet på f.eks. 10 
meq pr. 100 g jord giver således en NH3~N-
mængde svarende til 28 ppm NH3"N eller 
2 • 10"3 M. 

Metoder 
Ved en sammenligning mellem destillation og 
titrering med direkte måling af ammoniakken 
er der benyttet følgende analyseforskrifter: 

Adsorptionskapacitet bestemt ved destillation 

REAGENSER 
1. Ammoniumacetat, 1 M C H 3 C O O N H 4 ind-

stillet til pH 7,0 
2. Alkohol, 9 6 % 
3. Saltsyre, 0 ,1 n H C 1 
4. Borsyre, 2 % 
5. Natriumhydroksyd, 1,0 n NaOH 
6. NaCl, t.a. 
7. Skumdæmper, f.eks. en blanding af oktyl-

alkohol og paraffinolie 1:1 
8. Pimpsten, granuleret, glødet 
9. Mei\hylr<pdt, 0,1 % opløsning i alkohol. 

ANALYSENS UDFØRELSE 
10 g tørret og sigtet (2 mm) jord overføres i en 
300 ml Erlenme yerk ol be. 

Der tilsættes 100 ml lammoniiumacetatopløs-
ning (1) og omrystes jævnligt. Efter henstand 
natten over, filtreres forsigtigt gennem en lille 
Buchneirtragt med filterpapir og således, at så 
lidt af jorden som muligt overføres på filtret. 
Filtreringen sker under svag sugning. (Drejer 
det sig om mange bestemmelser, kan 8-10 
sugeflasker hensigtsmæssigt parallelforbindes 
med en sugepumpe ved hjælp af T-rør og gum-
mislanger). 

Efter at ammoniumacetatopløsningen er fjer-
net så godt som muligt, tilsættes der jorden i 
Erlenmeyerkolben 25 ml ammoniumacetatop-
løsning (1), som efter 10-15 minutters henstand 
frafiltreres, stadig således, at så lidt jord som 
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muligt bringes over på filtret. Denne behand-
ling gentages endnu 1 gang. 

Der sættes nu 25 ml alkohol (2) til kolben. 
Efter et par minutters indvirkning, hældes alko-
holen på filtret - uden sugning. Efter 10 
minutters forløb fjernes den ikke gennemløbne 
alkohol ved svag sugning. Denne behandling 
foretages ialt 6 gange. Det er vigtigt, at der 
ikke sker revnedannelse i jorden på filtret, og 
jorden må ikke tørre ud. 

Efter den sidste alkoholbehandling overføres 
jorden f ra kolben og filter ved hjælp af destille-
ret vand kvantitativt i en 1 liter Kjeldahlkolbe, 
idet filtret medfølger. Der tilsættes destilleret 
vand til et samilet rumfang på ca. 400 ml og 
endvidere ca. 10 g fast NaOl t.a. (6), 1 theske-
fuld pimpsten (8), 10-15 dråber skumdæmper 
(7) og 15 ml 1 n natriumhydroksyd opløsning 
(5), hvorefter kolben forbindes med et svalerør 
cg cå. 200 ml destilleres over i en Erlenmeyer-
kolbe med 10 ml 2 % borsyre (4). 

Der titreres med 0,1 n saltsyre (3) og methyl-
rødt som indikator (9). 

Adsorptionskapaciteten angives i milliækvi-
valenter pr. 100 g jord og beregnes af 

Adsorptionskapacitet = 10-A-a 

hvor A er antal ml saltsyre med normaliteten a. 

Adsorptionskapacitet bestemt med ammoniakelektrode 

REAGENSER 

1) 0,1 M NH4C1 (til opbevaring af elektro-
den) 

2) 0,01 M N H 4 Cl 

3) 10 M NaOH (400 g N a O H ad 1 liter) 

APPARATUR 

Specifik ionmeter, model 404, Orion Research. 
Ammoniakelektrode, model 95-10, Orion Re-

search. 
STANDARDOPLØSNINGER 

Nr. ml 2 ml H 2 0 ml 3 

1 100 400 5 
2 20 480 5 

MÅLING MED SPECIFIK IONMETER 
Omskifteren indstilles på monov-alente anioner, 
hældningsindikatoren på 100 pet. og tempera-
tur k ompe ns atoren på opløsningernes tempera-
tlur. Alle standard- og prøveopløsninger skal 
have samme temperatur. 

Elektroden placeres i standardopløsning nr. 
1 (2 meq pr. liter). Der omrøres med magnet-
oimrører med moderat hastighed for at undgå 
tab af ammoniak. Ved hjælp af kalibrerings-
knappen indstilles nålen på 100 (øverste skala). 
Derefter placeres elektroden i standardopløs-
ning nr. 2 (0,4 meq pr. liter) og ved hjælp af 
temperaturkompensatoren indstilles nålen på 
20 og hældningsindikatoren drejes, indtil tem-
peraturpilen er indstillet på den oprindelige 
temperatur. Som kontrol gentages kalibrerin-
gen. 

ANALYSENS UDFØRELSE 
Efter behandling af 10 g jord med ammonium-
acetat og alkohol overføres jord og filterpapir 
ved hjælp af 500 ml vand i en målekolbe til et 
bægerglas. Dereftier tilsættes 5 ml 10 M NaOH, 
og der omrøres med magnetomrører i 2-5 mi-
nutter. Ammoniakindholdet måles som beskre-
vet ovenfor. Jordens adsorptionskapacitet i 
meq pr. 100 g jord fås ved division af aflæs-
ningen med 10. 

Resultater 
Ved undersøgelsen er de to metoder sammen-
lignet ved analysering af 36 forskellige jorder 
med adsorptionskapaciteter f ra 2 til 26 meq 
pr. 100 g jord samt 5 forskellige lermineraler. 

Alle bestemmelser blev udført som dobbelt-
bestemmelser. Af hver jord blev der afvejet 4 
portioner å 10 g, som blev behandlet samtidig 
med ammoniumacetet og alkohol, hvorefter 
ammonium bestemtes i to prøver ved destilla-
tion og i to andre med ammoniakelektroden. 
Resultaterne er anført i tabel 1 og 2. 

En statistisk bearbejdning af resultaterne f ra 
analyseringen af de 36 jordprøver viser, at 
sammenhængen mellem de to metoder kan 
beskrives med ligningen: 

y = 0,02 + 1,00 x (x = destillation, 
y = elektrode) 
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Tabel 1. Bestemmelse af adsorberede NH4+-ioner i forskellige jorder 
efter to metoder. 

Jord 

nr. 

Destill. meq/ l00 g jord Elektrode meq/ l00 g jord Jord 

nr. enkeltbest. gns. enkeltbest. gns. 

1 2 , 2 - 2,3 2,3 2 , 2 - 2,2 2,2 
2 2 , 1 - 2,5 2,3 2 , 8 - 2,4 2,6 
3 2 , 6 - 2,7 2,7 2 , 8 - 2,4 2,6 
4 4 , 1 - 4,1 4,1 3 , 9 - 3,9 3,9 
5 4 , 3 - 4,4 4,4 4 , 2 - 4,6 4,4 
6 5 ,6 - 4,7 5,2 4 , 6 - 4,5 4,6 
7 4 , 7 - 5,7 5,2 5 , 6 - 5,5 5,6 
8 5 ,4 - 5,4 5,4 5 , 1 - 5,3 5,2 
9 5 ,4 - 5,9 5,7 5 , 4 - 5,4 5,4 

10 7 , 8 - 7,8 7,8 8 ,0 - 8,0 8,0 
11 8 ,9 - 8,5 8,7 8 ,2 - 8,1 8,2 
12 9 ,3 - 9,8 9,6 9 , 5 - 9,4 9,5 
13 9 , 9 - 9,7 9,8 10 ,0- 9,8 9,9 
14 9,9-10,2 10,1 10,1-10,2 10,2 
15 10,4-10,4 10,4 10,2-10,8 10,5 
16 11,4-10,7 11,1 9 , 4 - 9,4 9,4 
17 11,5-10,9 11,2 10,8-11,5 11,2 
18 11,4-11,3 11,4 11,8-11,2 11,5 
19 12,2-11,8 12,0 13,0-12,5 12,8 
20 12,0-12,5 12,3 12,3-12,9 12,6 
21 12,3-12,6 12,5 12,6-12,4 12,5 
22 13,4-13,3 13,4 13,1-13,2 13,2 
23 13,4-13,8 13,6 13,0-13,0 13,0 
24 13,6-13,7 13,7 13,7-13,9 13,8 
25 13,8-13,6 13,7 13,9-14,5 14,2 
26 13,3-14,5 13,9 14,2-14,5 14,4 
27 13,9-14,1 14,0 14,2-14,8 14,5 
28 13,7-14,3 14,0 15,0-15,5 15,3 

* 29 14,4-14,0 14,2 13,9-14,8 14,4 
30 16,6-15,6 16,1 15,0-15,5 15,3 
31 17,0-16,6 16,8 17,7-18,4 18,1 
32 17,0-17,2 17,1 17,9-17,2 17,6 
33 17,9-16,9 17,4 17,5-18,0 17,8 
34 17,1-17,6 17,4 17,4-18,7 18,1 
35 23,8-23,7 23,8 23,5-23,0 23,3 
36 26,2-25,2 25,7 25,8-24,6 25,2 

gns. 11,3 gns. 11,4 

Korrelationskoefficienten er beregnet til R = 
0,993***. Fejlen på en enkelt bestemmelse var 
for måling med elektrode 0,36 eller 3,1 pot. af 
gennemsnit 11,4 og ved destillation 0,35 eller 
3,1 pet. af gennemsnit 11,3. 

Der er statistisk usikker tendens til at elektrode-
måling giver lidt lavere værdier ved jorder med 
høje adsorptionskapaciteter. 

For de undersøgte lermineraler har overens-
stemmelsen mellem de to metoder ligeledes 
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Tabel 2. Bestemmelse af adsorberede NH4+-ioner i forskellige lermine-
raler efter to metoder. 

Lermineral 
Destill. meq/lOO g Elektrode meq/100 g Lermineral 

enkeltbest. gns. enkeltbest. gns. 

Kaolinit 23,3-22,6 23,0 22,5-22,5 22,5 
Halloysit 52,5-54,5 53,5 52,5-55,0 53,8 
Illit 22,3-22,7 22,5 23,5-24,5 24,0 
Vermikulit 38,0-42,5 40,3 36,0-42,5 39,3 
Montmo-
rillonit 73 ,0-73,0 73,0 72,5-73,5 73,0 

været tilfredsstillende. D e t s a m m e gælder repro-
ducerbarheden undtagen for lermineralet ver-
mikulit . De t te k a n skyldes, at m e d vermikulit 
kan det være vanskeligt at opnå e n fuldstæn-
dig desorpt ion af a m m o n i u m i o n e r n e p å grund 
af detite lerminerals evne til at f iksere kal ium-
og ammoniumioner . 

Konklusion 
Formåle t med undersøgelserne har været at 
undersøge ammoniakelektrodenis anvendel ighed 
til bes temmelse af jordens adsorptionskapacitet , 
når a m m o n i u m i o n e r benyttes ved mætning af 
jordkolloiderne. Vurderet p å grundlag af oven-
nævnte sammenl igning synes ammoniake lek-
troden at være fuldt ud på højde med destilla-
t ion m.h.t. analysenøjagtighed, hvortil kommer , 
at mål ing med e lektroden er hurtigere og 
bill igere end destil lation m e d et ret betydeligt 
forbrug af gas o g kølevand. 
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