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Kemisk analyse af 
gødningssalte

Materiale pr. gruppe
• Demineraliseret vand
• Reagensglas
• Måleglas
• pH-papir
• Nikkelspatel
• Nitratreagens
• Natriumhydroxid ( NaOH)
• Sulfatreagens (Bariumklorid, BaCl2)
• Sølvnitrat AgNO3

Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Forbedre

Mål med øvelsen
I skal foretage en kemisk analyse af 
gødning og undersøge, om der er gødning 
i vand, der er løbet igennem jeres lodrette 
haver.

Aktivitetsvejledning 
VIGTIGT: I skal bruge sikkerhedsbriller ved ALLE 
analyser/undersøgelse. 

I skal analysere jeres gødning for at finde ud af, 
hvilke gødningssalte den indeholder. Det gør I ved 
at undersøge, hvilke ioner fra gødningssaltene I 
finder i en kemisk analyse. I skal også undersøge, 
om der er gødning i det vand, der er løbet 
igennem jeres lodrette haver. Det gør I ligeledes 
ved at undersøge, om der er ioner i vandet ved at 
foretage en kemisk analyse af vandet.

Sådan gør I: 
1. Start med at gøre jeres gødninger klar til 

analyse. 
a. Hvis gødningen er flydende, hælder I 15 ml 

op i et bægerglas.
b. Hvis gødningen er i fast form, skal den 

opløses i demineraliseret vand først. Tag 
derfor et bægerglas, og kom ½ tsk gødning 
i 20 ml demineraliseret vand. Rør godt, til 
gødningen er opløst i vandet - hvis det er 
meget grumset, skal det filtreres før brug. 

2. Bemærk: det er vigtigt, at I bruger rent udstyr, 
hver gang I skal lave en ny analyse, da blot 
enkelte ioner fra den foregående øvelse 
kan spolere jeres resultater. Foretag kemisk 
analyse (se nedenfor) af jeres prøve. Notér 
jeres resultater i skemaet. 

3. Foretag på samme måde kemisk analyse 
af overskudsvandet fra vandingen af jeres 
lodrette have - har I intet overskudsvand, så 
analysér overskudsvand fra en af de andre 
gruppers lodrette haver. 
 
 



Kemisk analyse:
Påvisning af nitrat-ioner (NO3- )
1. Hæld 1½ cm gødningsblanding op i et 

reagensglas.
2. Tilsæt 5-7 dråber nitratreagens.
3. Hvis der kommer hvidt bundfald, indeholder 

gødningen nitrat-ioner. 

Påvisning af ammonium-ioner (NH4+)
1. Hæld 1½ cm gødningsblanding op i et 

reagensglas.
2. Tilsæt hvad der svarer til 1½ cm 

natriumhydroxid ( NaOH) til reagensglasset. 
3. Opvarm forsigtigt i kort tid, og hold et 

stykke fugtet pH-papir over åbningen af 
reagensglasset. Hvis pH-papiret bliver blåt, 
indeholder saltet ammonium-ioner. Du kan 
måske også lugte en stram lugt af ammoniak.

Påvisning af sulfat-ioner, (SO4--)
1. Hæld 1½ cm gødningsblanding op i et 

reagensglas.
2. Tilsæt 5-7 dråber sulfatreagens (bariumklorid, 

BaCl2).
3. Hvis der dannes hvidt bundfald, indeholder 

gødningen sulfat-ioner. 
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Kemisk analyse af gødningssalte
Påvisning af fosfat-ioner (PO43-) eller klorid-ioner 
(Cl-).
1. Hæld 1½ cm gødningsblanding op i et 

reagensglas.
2. Tilsæt 5-7 dråber sølvnitrat (AgNO3).
3. Hvis der dannes gult bundfald, indeholder 

gødningen fosfat-ioner.
4. Hvis der dannes hvidt bundfald, indeholder 

gødningen klorid-ioner. 

Påvisning af kalium-ioner (K+) eller natrium-ioner 
(Na+)
1. Hæld 1½ cm gødningsblanding op i et 

reagensglas.
2. Dyb en nikkelspatel i opløsningen.
3. Hold den fugtede nikkelspatel ind i flammen 

fra en bunsenbrænder. 
4. Er flammen orangegul, er der natrium-ioner i 

gødningen.
5. Er flammen lysviolet, er der kalium-ioner.

Analyseret prøve
Påviste ioner

NO3
- NH4

+ SO4
- PO4

3- Cl- K+ Na+

Gødning

Overskudsvand


