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Bestemmelse af orthophosphat udføres årligt på mange 
miljøprøver (vandprøver) og har til formål dels at kvanti-
ficere mængden af tilgængeligt phosphor, dels (sammen 
med andre næringssaltsanalyser) at følge omsætningen af 
næringssalte. Resultater fra interlaboratorieundersøgelser 
viser, at analysen af orthophosphat forløber med en no-
genlunde tilfredsstillende analysekvalitet, men resultater 
fra overvågning af orthophosphat tyder ikke i alle tilfæl-
de på en tilfredsstillende sammenlignelighed af resulta-
ter. Eksempelvis er der i det nationale overvågningspro-
gram for phosphor i søer og vandløb konstateret proble-
mer med orthophosphat analysen i forbindelse med skift 
af laboratorium.  
 
I 1998/98 er gennemført en spørgeskema undersøgelse 
på 11 danske miljølaboratorier repræsenterende 8 amter 
vedrørende forbehandlings og analysemetoder for be-
stemmelse af orthophosphat. Undersøgelsen har vist, at 
de 11 laboratorier anvender 4 forskellige filtreringsmeto-
der, samt at 1 laboratorium foretager centrifugering. 6 
laboratorier undlader konservering af prøven efter filtre-
ring, mens resten foretager konservering efter filtrering. 
Samtlige laboratorier angiver, at analysen foretages efter 
DS 291:1985 ved fotometrisk bestemmelse.  
 
Princippet i selve bestemmelsen af orthophosphat i prø-
ven  er, at orthophosphat i svovlsur  opløsning  med mo-
lybdat og antimon(III) danner en forbindelse, der med 
askorbinsyre reduceres til et farvet kompleks (molyb-
dænblåt). Absorbansen af det farvede kompleks måles 
spektrofotometrisk.  Farvereaktionen   er specifik for 
orthophosphationen. Et identisk princip (og identiske 
koncentrationer af reagenser) anvendes i DS/EN 
1189:1996 for selve bestemmelsen af orthophosphat.  
 
Phosphor kan forekomme i forskellige kemiske forbin-
delser i vand, som orthophosphat, komplekse phosphater 
(polyphosphater, metaphosphater), partikelbundet 
phosphat eller organisk bundet phosphor.  Afhængig af 
den forbehandling, som prøven underkastes forud for 
analyse, samt opbevaringstiden og opbevaringsbetingel-
serne vil metoderne til bestemmelse af orthophosphat 
phosphor medbestemme forskellige fraktioner af 
phosphor og derfor kan orthophosphatbestemmelsen 
(forbehandling + analyse) betragtes som en metodeaf-
hængig parameter.  
 
Forskellige  forbehandlingsmetoder har en indvirkning 
på fraktionen  af phosphor,  der  medbestemmes  ved 
orthophosphat bestemmelsen: 
 
(1) Under opbevaringen af en ufiltreret ukonserveret 
vandprøve sker der en mikrobiel omdannelse af bundet 
organisk phosphor til orthophosphat afhængigt af betin-
gelserne herfor. Således har opbevaringstiden og -
temperaturen fra prøveudtagning til analyse indflydelse 
på resultatet. 
 

(2) For at hæmme den mikrobielle omdannelse foreta-
ges en syrekonservering af prøverne umiddelbart efter 
prøvetagningen. Syrekonserveringen bevirker imidlertid, 
at polyphosphater og visse organophosphor forbindelser 
hydrolyseres til orthophosphat og medbestemmes her-
med ved analysen. Samtidig vil der ske en desorption af 
phosphat fra partikler, såfremt prøven ikke er filtreret 
forud for syrekonservering.  
 
(3) Ved filtrering af en vandprøve gennem et specifice-
ret filter efter prøvetagningen fjernes eventuelt partikel-
bundet phosphor. 
 
 ammenlignlighed  af forbehandlingsprocedurer opnås 
alene ved en nøje specifikation af krav og ved en præcis 
metodebeskrivelse. For orthophosphat er beskrivelsen af 
forbehandlingsmetoderne essentiel for definition af de 
medbestemte phosphorfraktioner. 
 
DS 291:1985 beskriver 2 metoder til bestemmelse af 
orthophosphat phosphor. 
 
1.   Filtrering (0.45 µm membranfilter) umiddelbart efter 
prøvetagning og dernæst tilsætning af 1 ml svovlsy-
re/100 ml prøve (konservering). 
 
2. Konservering  af  ufiltreret prøve  med 1  ml  svovl- 
syre/liter prøve.   Mørk  og  kold  opbevaring  af  prøven 
 (4 C). 
 
DS/EN 1189:1996 beskriver 3 metoder for bestemmelse 
af phosphor 
 
3     Filtrering (0.45 µm membranfilter) umiddelbart efter 
prøvetagningen og dernæst direkte analyse af filtrat. 
 
4.   Samme som C, men der foretages en ekstraktion af 
farvekompleks med 1-hexanol forud for analyse. 
 
5. Filtrering (0.45 µm membranfilter) umiddelbart 
efter prøvetagning, og dernæst hurtig tilsætning af 1 ml 
svovlsyre/100 ml prøve (konservering). Behandling af 
prøven ved tilsætning af svovlsyre til pH < 1 og kogning 
i 30 minutter. 
  
Vand og sedimentanalyser i ferskvand, DMU /1/  beskri-
ver metoder til anvendelse i overvågningen af ferskvand. 
Her angives at: DS 291 skal anvendes, men det anbefa-
les, at prøverne filtreres gennem et GFC filter, i stedet 
for gennem et 0.45 µm membranfilter. Begrundelsen for 
dette valg er, at det kan være vanskeligt at filtrere over-
fladevand gennem et membranfilter. 
 
Metoderne 1 – 5 beskriver således en kombination af 
flere forskellige metoder til forbehandling og bestemmel-
se af orthophosphat. Ved en anvendelse i flæng af  
 
 



 
 
 
 
disse metoder, vil en større eller mindre del af  
phosphorfraktionen medbestemmes afhængigt af valg af 
metode 
 
og afhængigt af prøvens sammensætning. Da et af formå-
lene med bestemmelse af orthophosphat phosphor er at 
beskrive den  phosphorfraktion, der ikke er partikelbun-
det eller findes som organisk bundet phosphor, anbefa-
les, at prøven filtreres hurtigst muligt efter prøvetagning 
og indenfor prøvetagningsdagen.  Prøven skal opbevares 
afkølet til 4  C i tidsrummet mellem prøveudtagning  og 
filtrering.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Valg af filtertype er betydende, for hvor stor en del af 
den organisk bundne phosphor, der bliver tilgængelig for  
hydrolyse og dermed medbestemmelse som 
orthophosphat.  DS 291:1985 foreskriver filtrering gen-
nem 0,45 µm filter evt. med forudgående filtrering gen-
nem filter med porevidde større end 0,45 µm. 
Efter filtrering foretages en konservering af prøverne 
med 1 ml svovlsyre pr 100 ml prøve. Prøven opbevares 
mørkt og koldt (4 C) indtil konservering. Konserveringen 
foretages for at tillade opbevaring af prøven og for at 
undgå mikrobiel vækst og dermed omdannelse af 
orthophosphat til organisk bundet phosphat.  Konserve-
ring kan udelades, hvis der foretages en analyse af 
orthophosphat umiddelbart efter filtre-
ring.........................................   
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