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HAPPEKASEIINIS TUHASUSE (SEALHULGAS P 2O5) MÄÄRAMISE MEETOD 

1. Kasutusala 

Meetod võimaldab määrata tuhasust (sealhulgas P2 O5) happekaseiinis. 

2. Määratlus 

Tuhasus (sealhulgas P2O5) on selles lisas kirjeldatud meetodiga määratav tuhakogus. 

3. Põhimõte 

Proov tuhastatakse temperatuuril 825 ± 25 °C magneesiumatsetaadi juuresolekul, mis seob 
orgaanilise fosfori. Happekaseiini tuhasus leitakse jäägi kaalumisel ja magneesiumatsetaadist 
pärineva tuha massi lahutamisel. 

4. Reagendid 

Reagendina kasutatakse magneesiumatsetaattetrahüdraadi (Mg(CH3 CO2)2 ×4H2O) lahust 
kontsentratsiooniga 120 g/l. 

5. Seadmed ja vahendid: 

5.1. analüütilised kaalud; 

5.2. mõõtepipett mahuga 5 ml; 

5.3. räni- või plaatinanõud, mille diameeter on ligikaudu 70 mm ja sügavus 25–50 mm; 

5.4. kuivatuskapp, reguleeritav temperatuurile 102 ± 1 °C; 

5.5. elektriahi, reguleeritav temperatuurile 825 ± 25 °C; 

5.6. vesivann, mis võimaldab hoida temperatuuri 100 °C juures; 

5.7. eksikaator, mis on varustatud värskelt aktiveeritud silikageeli või samaväärse 
kuivatusainega ja veesisalduse indikaatoriga. 

6. Töö käik 

6.1. Kaht nõu, A ja B, kuumutatakse ahjus 30 minutit 825 ± 25 °C juures. Nõudel lastakse 
veidi jahtuda, seejärel jahutatakse eksikaatoris toatemperatuurini ja kaalutakse täpsusega 0,1 
milligrammi. 

6.2. Analüüsiks ettevalmistatud proovist viiakse ligikaudu 3 grammi nõusse A ning kaalutakse 
0,1-milligrammise täpsusega. Pipeti abil lisatakse nõusse A 5 milliliitrit 
magneesiumatsetaadilahust nii, et see märgab nõus oleva analüüsitava koguse, ja seejärel 
jäetakse nõu 20 minutiks seisma. Nõusse B lisatakse pipeti abil 5 milliliitrit 
magneesiumatsetaadilahust. 
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6.3. Mõlema nõu sisu aurutatakse keeval vesivannil kuivaks ning nõud asetatakse 30 minutiks 
kuivatuskappi 102 ± 1 °C juurde. Nõu A koos sisuga kuumutatakse tasasel leegil, 
kuumutusplaadil või infrapunalambi all, kuni nõu sisu on täielikult söestunud, vältides selle 
leegiga põlema süttimist. Seejärel asetatakse mõlemad nõud elektriahju 825 ± 25 °C juurde 
ning kuumutatakse vähemalt tund aega, kuni süsi on nõult A kadunud. Mõlemal nõul lastakse 
veidi jahtuda, seejärel jahutatakse need eksikaatoris toatemperatuurini ja kaalutakse täpsusega 
0,1 milligrammi. 

6.4. Kuumutamist elektriahjus (ligikaudu 30 minutit), jahutamist ja kaalumist korratakse 
niikaua, kuni mass jääb 1 milligrammise täpsusega konstantseks või hakkab kasvama. Massi 
suurenemise puhul kasutatakse arvutamiseks väikseimat leitud massi. 

7. Tulemuste esitamine 

7.1. Tuhasus (sealhulgas P2O5) väljendatuna 0,01% täpsusega arvutatakse järgmise valemi 
järgi: 

 
 
 
 

 
 

kus  m0 on analüüsitud koguse mass grammides; 

m1 on nõu A ja jäägi mass grammides; 

m2 on nõu A mass grammides; 

m3 on nõu B ja jäägi mass grammides; 

m4 on nõu B mass grammides. 

7.2. Kahe üheaegse või järjestikuse sama proovi määramise tulemuste erinevus ei tohi ületada 
0,1 grammi 100 grammi proovi kohta samades tingimustes sama analüüsi tegija poolt 
määratuna. 

7.3. Alapunktis 7.2 esitatud kriteerium peab olema täidetud 95%-l juhtudest. 

 


