Provläsningsexemplar / Preview

SVENSK STANDARD
SS-ISO 15178
Fastställd 2002-06-28
Utgåva 1

Markundersökningar – Totalbestämning av
svavel genom torrförbränning
Soil quality – Determination of total sulfur
by dry combustion

ICS 13.080.10
Språk: svenska
Tryckt i september 2002
© Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Provläsningsexemplar / Preview

Denna standard utgörs av den svenska versionen av den internationella standarden ISO 15178:2001 (E),
Soil quality – Determination of exchangeable acidity in barium chloride extracts.
This Swedish standard consists of the Swedish version of ISO 15178:2000 (E), Soil quality – Determination
of total sulfur by dry combustion.

Dokumentet består av 9 sidor.

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, tel 08 - 555 520 00.
Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och
utländsk standard.
Postadress: SIS Förlag AB, 118 80 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 555 523 10. Telefax: 08 - 555 523 11
E-post: sis.sales@sis.se. Internet: www.sisforlag.se
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Förord
ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande sammanslutning av nationella standardiseringsorgan (ISO-medlemmar). Utarbetandet av internationella standarder sker normalt i
ISOs tekniska kommittéer. Varje medlemsland som är intresserat av arbetet i en teknisk kommitté har rätt att
bli medlem i den. Internationella organisationer, statliga såväl som icke-statliga, som samarbetar med ISO
deltar också i arbetet. ISO har nära samarbete med International Electrotechnical Commission (IEC) i alla
frågor rörande elektroteknisk standardisering.
Internationella standarder utarbetas i enlighet med ISO/IEC Directives, Part 3.
Förslag till internationella standarder som godkänts av de tekniska kommittéerna sänds till medlemsländerna för
röstning. För publicering av en internationell standard krävs att minst 75 % av de röstande medlemsländerna
godkänner förslaget.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna internationella standard möjligen kan vara föremål
för patenträtter. ISO skall inte hållas anvsvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
Den internationella standarden ISO 15178:2000 har utarbetats av ISO/TC 190, Soil quality, SC 3, Chemical
methods and soil characteristics.
Annex A i denna internationella standard är för information för läsaren.
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1 Omfattning
Varning – Arbete enligt denna internationella standard kan medföra kontakt med farliga ämnen, arbetsmoment eller utrustning. Standarden är inte avsedd att behandla alla de säkerhetsproblem som
arbetet kan medföra. Det åligger varje användare av standarden att beakta och upprätta tillämpliga
hälso- och säkerhetsrutiner och att bestämma hur aktuella säkerhetsföreskrifter skall tillämpas.
Denna internationella standard beskriver en metod för att genom torrförbränning bestämma den totala
mängden svavel i jordprover. Den kan tillämpas på alla typer av lufttorkade prover.
ANMÄRKNING Metoder baserade på förbränning vid hög temperatur ger inte alltid den totala mängden svavel
utan enbart den mängd svavel som kan förbrännas. När det gäller jordar är dock skillnaden i regel försumbar.

2 Normativa hänvisningar
Följande dokument, som är normativa, innehåller bestämmelser som genom hänvisning i texten utgör bestämmelser i denna internationella standard. För daterade hänvisningar gäller inte senare publicerade tilllägg, ändringar eller reviderade utgåvor. Parter som har träffat avtal baserat på denna internationella standard uppmanas emellertid att undersöka om det är möjligt att tillämpa senaste utgåvan av nedanstående
dokument. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan. Medlemmar i ISO och IEC upprätthåller register över gällande internationell standard.
ISO 11464

Soil quality – Pretreatment of samples for physico-chemical analyses
(Markundersökningar – Förbehandling av jordprover för fysikalisk och kemisk analys)

ISO 11465

Soil quality – Determination of dry mater and water content on a mass basis – Gravimetric
method
(Markundersökningar – Bestämning av torrsubstans och vattenkvot – Gravimetrisk metod)

3 Princip
Svavelinnehållet i ett jordprov, som förbehandlats enligt ISO 11464, bestäms genom att provet upphettas till
minst 1150°C i en ström av syreinnehållande gas. Organiskt och oorganiskt bundet svavel omvandlas till
SO2. I vissa fall kan denna reaktion kräva högre temperatur eller tillsats av katalysatorer, modifierare eller
acceleratorer. Vid temperaturer < 1350°C kan SO3 bildas när syre finns i överskott. Denna SO3 måste omvandlas till SO2 med lämpligt reagens t.ex. koppar. Den genom förbränningen bildade mängden SO2 mäts
med infrarödspektrometri, värmeledningsförmåga eller annan lämplig bestämningsteknik. Gasformiga ämnen
som kan störa mätningen måste avlägsnas från gasströmmen före mätningen.
I denna metod används kommersiellt tillgängliga svavelanalysatorer som genomför förfarandet automatiskt.
Dessa instrument skall kalibreras med kemiska föreningar eller standardreferensmaterial med känt innehåll
av svavel, valda med hänsyn till innehållet av svavel i de analyserade proverna.
ANMÄRKNING Fullständig förbränning av svavelinnehållande föreningar uppnås inte säkert vid lägre temperaturer, särskilt vid närvaro av fria karbonater eller sulfater av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller. I sådana
fall kan det vara nödvändigt gå upp till temperaturer ≥ 1350 °C eller att använda matrismodifierare som WO3 eller
V2O5. Att omvandlingen av svavel från sådana jordar sker kvantitativt kan testas med ämnen som kalciumsulfat.

Provläsningsexemplar / Preview

Sida 6
ISO 15178:2000

4 Reagens
Alla reagans skall vara av pro-analysikvalitet enligt tillverkarens anvisningar för det aktuella instrumentet.
4.1 Syreinnehållande förbränningsgas, fri från svavel eller svavelföreningar enligt tillverkarens anvisningar för det aktuella instrumentet.
4.2 Kalibreringsämnen, som sulfanilsyra (C6H7NO3S) eller andra föreningar med känt innehåll av svavel
eller jordprover med certifierat svavelinnehåll.
ANMÄRKNING Standardreferensmaterial (SRM) eller andra kommersiellt tillgängliga referensjordar med certifierat svavelinnehåll kan anskaffas och användas för kalibrering i denna metod. Exempel på sådana material finns i
annex A. Användare av SRM rekommenderas att använda dessa material för att framställa egna referensmaterial
och tillhörande kvalitetssäkringsrutiner.

5 Apparatur
5.1 Analysvåg
Vågens upplösning bör vara bättre eller lika med 0,0001 av massan av provet eller kalibreringssubstansen i
enlighet med följande tabell

Tabell 1
Massa av prov eller kalibreringssubstans
g

Vågens upplösning
mg

>1

≤ 0,1

1 till 0,1

≤ 0,01

< 0,1

≤ 0,001

5.2 Mätinstrument
Mätinstrument för att bestämma totalmängden svavel i ett prov genom förbränning vid en temperatur av
minst 1150°C och efterföljande bestämning av mängden SO2.

5.3 Tillbehör och förbrukningsmaterial
Tillbehör och förbrukningsmaterial enligt tillverkarens anvisningar.

6 Provberedning
Pulvrisera provet så att det passerar en sikt med masköppning 250 µm och blanda omsorgsfullt i enligthet
med ISO 11464. En särskild del av provet analyseras på fukt enligt ISO 11465 för omräkning av resultat till
ugnstorkat prov.
Det är viktigt att förhindra att fukthalten i ett standardreferensmaterial förändras under arbetet genom torkning eller upptagning av luftfuktighet. Alla standard reference material, SRM, används i enlighet med anvisningar i analyscertifikatet.

