
EUROPA-PARLAMENTET
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Mødedokument

C5-0224/2003
2001/0212(COD)

DA
14/05/2003

Fælles holdning

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gødninger

Dok. 12733/2/02
Erklæringer 5149/03
SEK(2003)0497

DA DA





12733/2/02 REV 2 ACA/am 50
BILAG I DG C II    DA

C.2. Flydende sammensatte gødninger (fortsat)

TYPEBETEGNELSE Suspension af NK-gødning
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet

og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk
oprindelse

C.2.6. MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 18% (N + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 3% N, 5% K2O

� max. biuret-indhold: urea N x 0,026
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammonium-

kvælstof
(4) Ureakvælstof

Vandopløseligt K2O (1) Total kvælstof
(2) Hvis en af kvæl-

stofforbindelserne
(2) - (4) udgør 1
vægtprocent eller
mere, skal den
deklareres

(3) Hvis biuretind-
holdet er mindre
end 0,2%, kan der
anføres "biuret-
fattig"

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Kun gødning, der
højst indeholder
2% chlor, må
betegnes som
"chlorfattig"

(3) Chlorindholdet
kan anføres
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C.2. Flydende sammensatte gødninger (fortsat)

TYPEBETEGNELSE Opløsning af PK-gødning
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Uden tilsætning af organiske

næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelseC.2.7.
MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 18% (P2O5 + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 5% P2O5, 5% K2O
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Vandopløseligt P2O5 Vandopløseligt K2O Vandopløseligt P2O5 (1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Kun gødning, der
højst indeholder
2% chlor, må
betegnes som
"chlorfattig"

(3) Chlorindholdet
kan anføres
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C.2. Flydende sammensatte gødninger (fortsat)

TYPEBETEGNELSE Suspension af PK-gødning
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet

og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk
oprindelseC.2.8.

MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 18% (P2O5 + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 5% P2O5, 5% K2O
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Vandopløseligt P2O5

(2) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat
(3) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og

i vand

Vandopløseligt K2O (1) Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er mindre end
2%, deklareres kun opløselighed 2

(2) Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er 2%, eller
derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af
vandopløseligt P2O5 altid anføres

Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat,
aluminium-calcium-phosphat, glødephosphat, delvis
oplukket råphosphat eller råphosphat

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Kun gødning, der
højst indeholder
2% chlor, må
betegnes som
"chlorfattig"

(3) Chlorindholdet
kan anføres
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D. Uorganiske sekundærgødninger

 NR.  TYPEBETEGNELSE
 HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

 OG HOVEDBESTANDDELE

 MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
 (i vægtprocent) ANGIVELSER TIL
BESTEMMELSE AF INDHOLDET AF

NÆRINGSSTOFFER
 ØVRIGE KRAV

 YDERLIGERE OPLYSNINGER
 ELLER TYPEBETEGNELSE

 NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

 NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

 1  2  3  4  5  6
1 Calciumsulfat Natur- eller industriprodukt indeholdende

calciumsulfat med varierende vandindhold
25% CaO
35% SO3

Calcium og svovl bestemt som total CaO + SO3

Formalingsgrad:
� mindst 80% sigtegennemgang ved 2 mm

maskevidde
� mindst 99% sigtegennemgang ved 10 mm

maskevidde

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Total svovltrioxid
Valgfrit: total CaO

2 Calciumchlorid-opløs-
ning

Calciumchloridopløsning af industriel oprin-
delse

12% CaO
Calcium bestemt som vandopløseligt CaO

Calciumoxid
Valgfrit: til plantesprøjtning

3 Rent svovl Mere eller mindre renset natur- eller indu-
striprodukt

98% S (245% : SO3)
Svovl bestemt som total SO3

Total svovltrioxid

4 Kieserit Mineralsk produkt med magnesiumsulfat
med ét molekyle vand som hovedbestanddel

24% MgO
45% SO3

Magnesium og svovl bestemt som vandopløseligt
magnesiumoxid og svovltrioxid

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt magnesiumoxid
Valgfrit: vandopløseligt svolvtrioxid
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 NR.  TYPEBETEGNELSE
 HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

 OG HOVEDBESTANDDELE

 MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
 (i vægtprocent) ANGIVELSER TIL
BESTEMMELSE AF INDHOLDET AF

NÆRINGSSTOFFER
 ØVRIGE KRAV

 YDERLIGERE OPLYSNINGER
 ELLER TYPEBETEGNELSE

 NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

 NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

 1  2  3  4  5  6
5 Magnesiumsulfat Produkt med magnesiumsulfat med

syv molekyler vand som hovedbestanddel
15% MgO
28% SO3
Magnesium og svovl bestemt som vandopløseligt
magnesiumoxid og svovltrioxid

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt magnesiumoxid
Valgfrit: vandopløseligt svolvtrioxid

5.1 Magnesiumsulfat-
opløsning

Produkt opnået ved opløsning i vand af
magnesiumsulfat af industriel oprindelse

5% MgO
10% SO3
Magnesium og svovl bestemt som vandopløseligt
magnesiumoxid og svovltrioxid

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt magnesiumoxid
Valgfrit: vandopløseligt svovltrioxid

5.2 Magnesiumhydroxid Kemisk fremstillet produkt med magne-
siumhydroxid som hovedbestanddel

60% MgO
Partikelstørrelse: mindst 99% kan passere gen-
nem en sigte med en maskevidde på 0,063 mm

Total magnesiumoxid

5.3 Opslemning af magne-
siumhydroxid

Produkt fremstillet ved opslemning af
type 5.2

24% MgO Total magnesiumoxid

6 Magnesiumchlorid-
opløsning

Produkt fremstillet ved opløsning af magne-
siumchlorid af industriel oprindelse

13% MgO
Magnesium bestemt som total magnesiumoxid
Største calciumindhold: 3% CaO

Magnesiumoxid
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E. Uorganiske mikronæringsstofgødninger
Forklarende bemærkning: Følgende anmærkninger gælder hele del E

Anmærkning 1: Som benævnelse for en chelatdanner kan dens forkortelse som anført i kapitel E benyttes.
Anmærkning 2: Hvis et produkt efter opløsning i vand ikke efterlader nogen fast rest, kan det betegnes "til opløsning".
Anmærkning 3: Når et mikronæringsstof foreligger i chelateret form, anføres det pH-interval, hvori chelatet er stabilt.

E.1. GØDNINGER INDEHOLDENDE ÉT MIKRONÆRINGSSTOF

E.1.1 Bor

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGS-
STOFFER (i vægtprocent) ANGIVELSE

VEDRØRENDE VURDERINGEN
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG OPLØ-
SELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
1a Borsyre Produkt fremstillet ved indvirkning af en syre

på et borat
14% vandopløseligt B De almindelige handelsnavne kan tilføjes Vandopløseligt bor (B)

1b Natriumborat Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som
hovedbestanddel indeholder et natriumborat

10% vandopløseligt B De almindelige handelsnavne kan tilføjes Vandopløseligt bor (B)

1c Calciumborat Produkt fremstillet på grundlag af colemanit
eller pandermit, der som hovedbestanddel
indeholder calciumborater

7% total B
Partikelstørrelse: mindst 98% sigte-
gennemgang ved 0,063 mm maske-
vidde

De almindelige handelsnavne kan tilføjes Total bor (B)
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NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGS-
STOFFER (i vægtprocent) ANGIVELSE

VEDRØRENDE VURDERINGEN
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG OPLØ-
SELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
1d Borethanolamin Produkt fremstillet ved reaktion af borsyre

med ethanolamin
8% vandopløseligt B Vandopløseligt bor (B)

1e Borholdig gødning i
opløsning

Produkt fremstillet ved opløsning af typerne
1a og/eller 1b og/eller 1d i vand

2% vandopløseligt B Betegnelsen skal omfatte navnet på de
tilstedeværende bestanddele

Vandopløseligt bor (B)

1f Borholdig gødning i
suspension

Produkt fremstillet ved at suspendere typerne
1a og/eller 1b og/eller 1d i vand

2% vandopløseligt B Betegnelsen skal omfatte navnet på de
tilstedeværende bestanddele

Vandopløseligt bor (B)

E.1.2.Cobolt

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
2a Cobaltsalt Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som

hovedbestanddel indeholder et uorganisk
cobaltsalt

19% vandopløseligt Co Betegnelsen skal omfatte navnet på
den tilknyttede uorganiske anion

Vandopløseligt cobalt (Co)
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NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
2b Cobaltchelat Vandopløseligt produkt fremstillet ved

kemisk binding af cobalt til en chelatdanner
2% vandopløseligt Co, mindst 8/10 af
det deklarerede indhold chelateret

Navnet på chelatdanneren Vandopløseligt cobalt (Co)
Chelateret cobalt (Co)

2c Opløsning af cobalt-
gødning

Produkt fremstillet ved opløsning af typerne
2a og/eller 2b i vand

2% vandopløseligt Co Betegnelsen skal omfatte:
(1) navnet eller navnene på den

eller de uorganiske
anion(er)

(2) i givet fald navnet på
chelatdanneren

Vandopløseligt cobalt (Co)
Chelateret cobalt (Co), hvis tilstede

E.1.3 Kobber

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER
 OG OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
3a Kobbersalt Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som

hovedbestanddel indeholder et uorganisk
kobbersalt

20% vandopløseligt Cu Betegnelsen skal omfatte navnet på
den tilknyttede uorganiske anion

Vandopløseligt kobber (Cu)
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NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER
 OG OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
3b Kobberoxid Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som

hovedbestanddel indeholder kobberoxid
70% total Cu
Partikelstørrelse: mindst 98% sigte-
gennemgang ved 0,063 mm maske-
vidde

Total kobber (Cu)

3c Kobberhydroxid Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som
hovedbestanddel indeholder kobberhydroxid

45% total Cu
Partikelstørrelse: mindst 98% sigte-
gennemgang ved 0,063 mm maske-
vidde

Total kobber (Cu)

3d Kobberchelat Vandopløseligt produkt fremstillet ved
kemisk binding af kobber til en chelatdanner

9% vandopløseligt Cu, mindst 8/10 af
det deklarerede indhold chelateret

Navnet på chelatdanneren Vandopløseligt kobber (Cu)
Chelateret kobber (Cu)

3e Kobbergødning Produkt fremstillet ved blanding af typerne 3a
og/eller 3b og/eller 3c og/eller en enkelt type
3d, og i givet fald et fyldstof, som hverken er
giftigt eller indeholder næringsstoffer

5% total Cu Betegnelsen skal omfatte:
(1) navnet eller navnene på kobber-

komponenterne
(2) i givet fald navnet på chelat-

danneren

Total kobber (Cu)
Vandopløseligt kobber (Cu), hvis det udgør
mindst 1/4 af total kobber
Chelateret kobber (Cu), hvis tilstede
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NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER
 OG OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
3f Opløsning af kobber-

gødning
Produkt fremstillet ved opløsning af typerne
3a og/eller en enkelt type 3d i vand

3% vandopløseligt Cu Betegnelsen skal omfatte:
(1) navnet eller navnene på den

eller de uorganiske anion(er)
(2) i givet fald navnet på chelat-

danneren

Vandopløseligt kobber (Cu)
Chelateret kobber (Cu), hvis tilstede

3g Kobberoxychlorid Produkt, fremstillet ad kemisk vej, der som
hovedbestanddel indeholder
kobberoxychlorid [Cu2Cl(OH)3]

50% total Cu
Partikelstørrelse: mindst 98% sigte-
gennemgang ved 0,063 mm maske-
vidde

Total kobber (Cu)

3h Kobber-
oxychloridsuspension

Produkt fremstillet ved at suspendere type 3g
i vand

17% total Cu Total kobber (Cu)
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E.1.4 Jern

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER
 OG OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
4a Jernsalt Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som

hovedbestanddel indeholder et uorganisk
jernsalt

12% vandopløseligt Fe Betegnelsen skal omfatte navnet på
den tilknyttede uorganiske anion

Vandopløseligt jern (Fe)

4b Jernchelat Vandopløseligt produkt fremstillet ved
kemisk reaktion mellem jern og
chelatdannere, der er opført på listen i bilag I,
kapitel E.3

5% vandopløseligt jern, hvoraf den
chelaterede brøkdel mindst udgør 80%

Navnet på chelatdannere � Jern (Fe) vandopløselig
� Chelateret brøkdel (EN 13366)
� Jern (Fe) chelateret af hver chelatdanner,
hvis hver brøkdel overskrider 2% (EN 13368
del 1 og 2)

4c Opløsning af jerngød-
ning

Produkt fremstillet ved opløsning af typerne
4a og/eller en enkelt type 4b i vand

2% vandopløseligt Fe Betegnelsen skal omfatte:
(1) navnet eller navnene på den

eller de uorganiske anion(er)
(2) i givet fald navnet på chelat-

danneren

Vandopløseligt jern (Fe)
Chelateret jern (Fe), hvis tilstede
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E.1.5 Mangan

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER
 OG OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
5a Mangansalt Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som

hovedbestanddel indeholder et uorganisk
mangansalt (Mn II)

17% vandopløseligt Mn Typebetegnelsen skal omfatte navnet
på den tilknyttede uorganiske anion

Vandopløseligt mangan (Mn)

5b Manganchelat Vandopløseligt produkt fremstillet ved
kemisk binding af mangan til en chelatdanner

5% vandopløseligt Mn, mindst 8/10 af
det deklarerede indhold chelateret

Navnet på chelatdanneren Vandopløseligt mangan (Mn)
Chelateret mangan (Mn)

5c Manganoxid Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som
hovedbestanddel indeholder manganoxider

40% total Mn
Partikelstørrelse: mindst 80% sigte-
gennemgang ved 0,063 mm maske-
vidde

Total mangan (Mn)

5d Mangangødning Produkt fremstillet ved blanding af typerne 5a
og 5c

17% total Mn Typebetegnelsen skal omfatte navnet
på mangankomponenterne

Total mangan (Mn)
Vandopløseligt mangan (Mn), såfremt det
udgør mindst 1/4 af total mangan (Mn)

5e Opløsning af mangan-
gødning

Produkt fremstillet ved opløsning af typerne
5a og/eller en enkelt type 5b i vand

3% vandopløseligt Mn Betegnelsen skal omfatte:
(1) navnet eller navnene på den

eller de uorganiske anion(er)
(2) i givet fald navnet på chelat-

danneren

Vandopløseligt mangan (Mn)
Chelateret mangan (Mn), hvis tilstede



12733/2/02 REV 2 ACA/am 65
BILAG I DG C II    DA

E.1.6 Molybdæn

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER
 OG OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
6a Natriummolybdat Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som

hovedbestanddel indeholder natriummolybdat
35% vandopløseligt Mo Vandopløseligt molybdæn (Mo)

6b Ammoniummolybdat Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som
hovedbestanddel indeholder ammonium-
molybdat

50% vandopløseligt Mo Vandopløseligt molybdæn (Mo)

6c Molybdængødning Produkt fremstillet ved blanding af typerne 6a
og 6b

35% vandopløseligt Mo Typebetegnelsen skal omfatte navnet
på molybdænkomponenterne

Vandopløseligt molybdæn (Mo)

6d Opløsning af
molybdængødning

Produkt fremstillet ved opløsning af typerne
6a og/eller en enkelt type 6b i vand

3% vandopløseligt Mo Typebetegnelsen skal omfatte navnet
på molybdænkomponenterne

Vandopløseligt molybdæn (Mo)
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E.1.7 Zink

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF
NÆRINGSSTOFFER

(i vægtprocent)ANGIVELSE
VEDRØRENDE VURDERINGEN

AF NÆRINGSSTOFFER
ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBETEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER
 OG OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
7a Zinksalt Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som

hovedbestanddel indeholder et uorganisk
zinksalt

15% vandopløseligt Zn Betegnelsen skal omfatte navnet på
den tilknyttede uorganiske anion

Vandopløseligt zink (Zn)

7b Zinkchelat Vandopløseligt produkt fremstillet ved
kemisk binding af zink til en chelatdanner

5% vandopløseligt Zn, mindst 8/10 af
det deklarerede indhold chelateret

Navnet på chelatdanneren Vandopløseligt zink (Zn)
Chelateret zink (Zn)

7c Zinkoxid Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som
hovedbestanddel indeholder zinkoxid

70% total Zn
Partikelstørrelse: mindst 80% sigte-
gennemgang ved 0,063 mm maske-
vidde

Total zink (Zn)

7d Zinkgødning Produkt fremstillet ved blanding af typerne 7a
og 7c

30% total Zn Typebetegnelsen skal omfatte navnet
på zinkkomponenterne

Total zink (Zn)
Vandopløseligt zink (Zn), hvis det udgør
mindst 1/4 af total zink (Zn)

7e Opløsning af zinkgød-
ning

Produkt fremstillet ved opløsning af typerne
7a og/eller en enkelt type 6b i vand

3% vandopløseligt Zn Betegnelsen skal omfatte:
(1) navnet eller navnene på den

eller de uorganiske anion(er)
(2) i givet fald navnet på chelat-

danneren

Vandopløseligt zink (Zn)
Chelateret zink (Zn), hvis tilstede
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E.2. Mindsteindhold af mikronæringsstoffer i vægtprocent af gødningen

E.2.1.Faste og flydende blandinger af mikronæringsstoffer

NÅR MIKRONÆRINGSSTOFFET ER TIL STEDE:

udelukkende i uorganisk form som chelat eller kompleks

For et mikronæringsstof:

Bor (B)

Cobalt (Co)

Kobber (Cu)

Jern (Fe)

Mangan (Mn)

Molybdæn (Mo)

Zink (Zn)

0,2

0,02

0,5

2,0

0,5

0,02

0,5

0,2

0,02

0,1

0,3

0,1

-

0,1

Samlet mindsteindhold af mikronæringsstoffer i en fast blanding: 5 vægtprocent af gødningen.

Samlet mindsteindhold af mikronæringsstoffer i en flydende blanding: 2 vægtprocent af gødningen.
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E.2.2.EF-gødninger indeholdende hovednæringsstoffer og/eller sekundærnæringsstoffer samt

mikronæringsstoffer, til brug på jorden
TIL AGER- OG GRØN JORD TIL HAVEBRUG

Bor (B)

Cobalt (Co)

Kobber (Cu)

Jern (Fe)

Mangan (Mn)

Molybdæn (Mo)

Zink (Zn)

0,01

0,002

0,01

0,5

0,1

0,001

0,01

0,01

-

0,002

0,02

0,01

0,001

0,002

E.2.3.EF-gødninger indeholdende hovednæringsstoffer og/eller sekundærnæringsstoffer samt

mikronæringsstoffer til sprøjtning på bladene

Bor (B) 0,01

Cobalt (Co) 0,002

Kobber (Cu) 0,002

Jern (Fe) 0,02

Mangan (Mn) 0,01

Molybdæn (Mo) 0,001

Zink (Zn) 0,002
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Bilag I, kapitel E.3, affattes således:

"E.3. Liste over tilladte organiske chelatdannere og kompleksdannere til mikronæringsstoffer

Følgende produkter tillades, såfremt de opfylder kravene i direktiv 67/548/EØF1, som ændret

E.3.1. Chelatdannere2

Syre eller salte af natrium, kalium og ammonium:

ethylendiamintetraeddikesyre EDTA C10H16O8N2

diethylenetriaminpentaeddikesyre DTPA C14H23O10N3

[o,o]: ethylendiamin � di (o-hydroxyphenyleddikesyre) EDDHA C18H20O6N2

[o,p]: ethylendiamin-N-(o-hydroxyphenyleddikesyre)-N�-(p-
hydroxyphenyleddikesyre) EDDHA C18H20O6N2

2-hydroxyethylendiamintrieddikesyre HEEDTA C10H18O7N2

[o,o]: ethylendiamin-di (o-hydroxy o-methylphenyleddikesyre) EDDHMA C20H24O6N2

[o,p]: ethylendiamin-di (o-hydroxy-p-methylphenyleddikesyre) EDDHMA C20H24O6N2

[p,o]:ethylendiamin-di (p-hydroxy-o-methylphenyleddikesyre) EDDHMA C20H24O6N2

[2,4]: ethylendiamin- di (2-hydroxy-4-carboxyphenyleddikesyre) EDDCHA C20H20O10N2

[2,5]: ethylendiamin- di (2-carboxy-5-hydroxyphenyleddikesyre) EDDCHA C20H20O10N2

[5,2]: ethylendiamin- di (5-carboxy-2 hydroxyphenyleddikesyre) EDDCHA C20H20O10N2

E.3.2. Kompleksdannere:

Listen udarbejdes senere."

________________________

                                                
1 EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.
2 Chelatdannerne identificeres og kvalificeres ved Europæisk standard EN 13368, del 1 og

del 2, for så vidt denne standard omfatter ovennævnte chelatdannere.
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BILAG II

Tolerancer

De tolerancer, der er angivet i dette bilag, er negative værdier i masseprocent

De tolerancer, der gælder for det deklarerede indhold af næringsstoffer i de forskellige typer EF-
gødning, er følgende:

1. UORGANISKE ENKELTGØDNINGER INDEHOLDENDE HOVEDNÆRINGSSTOFFER
ABSOLUT VÆRDI I MASSEPROCENT UDTRYKT SOM N, P2O5, K2O, MgO, Cl

1.1. Kvælstofgødninger

calciumnitrat 0,4

Calcium-magnesiumnitrat 0,4

natriumnitrat 0,4

Chilesalpeter 0,4

calciumcyanamid 1,0

nitratholdigt calciumcyanamid 1,0

ammoniumsulfat 0,3

ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeter:

� til og med 32%

� over 32%

0,8

0,6

ammoniumsulfat-salpeter 0,8

magnesiumsulfat-salpeter 0,8

ammoniumsulfat-salpeter med magnesium 0,8
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urea 0,4

calciumnitrat-suspension 0,4

opløsning af kvælstofgødning med

ureaformaldehyd

0,4

suspension af kvælstofgødning med

ureaformaldehyd

0,4

urea-ammoniumsulfat 0,5

opløsning af kvælstofgødning 0,6

ammoniumnitrat-urea-opløsning 0,6

1.2. Phosphorgødninger

Thomasphosphat:

deklaration inden for en margin på 2

masseprocent

0,0

deklaration udtrykt i et enkelt tal 1,0

Andre phosphorgødninger

Opløselighed af P2O5 i: (gødningens nr. i bilag I)

mineralsyre (3, 6, 7) 0,8

myresyre (7) 0,8

neutralt ammoniumcitrat (2a, 2b, 2c) 0,8

basisk ammoniumcitrat (4, 5, 6) 0,8

(2a, 2b, 3) 0,9vand

(2c) 1,3



12733/2/02 REV 2 ACA/am 3
BILAG II DG C II    DA

1.3. Kaliumgødninger

kainit eller kaliumråsalt 1,5

beriget kaliumråsalt 1,0

kaliumchlorid:

til og med 55%

over 55%

1,0

0,5

kaliumchlorid med magnesiumsalt 1,5

kaliumsulfat 0,5

kaliumsulfat med magnesiumsalt 1,5

1.4. Andre bestanddele

chlorid 0,2

2. UORGANISKE SAMMENSATTE GØDNINGER INDEHOLDENDE HOVEDNÆRINGS-

STOFFER

2.1. Hovednæringsstoffer

N 1,1

P2O5 1,1

K2O 1,1
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2.2. Totale negative afvigelser i forhold til de deklarerede værdier

gødninger sammensat af to
næringsstoffer

1,5

gødninger sammensat af tre
næringsstoffer

1,9

3. SEKUNDÆRE NÆRINGSSTOFFER I GØDNINGER

Tolerancerne med hensyn til det deklarerede indhold af calcium, magnesium, natrium og
svovl fastsættes til en 1/4 af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum
på 0,9% i absolut værdi for CaO, MgO, Na2O og SO3, dvs. 0,64 for Ca, 0,55 for Mg, 0,67 for
Na og 0,36 for S.

4. MIKRONÆRINGSSTOFFER I GØDNINGER

De tilladte tolerancer i forhold til det deklarerede indhold af mikronæringsstoffer fastsættes
til:

� 0,4% målt i absolutte tal ved et indhold på over 2%

� 1/5 af den deklarerede værdi ved et indhold på 2% eller derunder.

For så vidt angår det deklarerede indhold af de forskellige kvælstofforbindelser og
phosphorpentoxids opløselighed, er tolerancerne 1/10 af det totale indhold af det pågældende
stof med et maksimum på 2 masseprocent, forudsat totalindholdet af det pågældende nærings-
stof ligger inden for de grænser, der er fastsat i bilag I, og de tolerancer, der er fastsat ovenfor.

________________________
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BILAG III

Tekniske forskrifter for ammoniumnitratgødning
med højt kvælstofindhold

1. KARAKTERISTIKA OG GRÆNSER FOR REN AMMONIUMNITRATGØDNING MED
HØJT KVÆLSTOFINDHOLD

1.1. Porøsitet (olieabsorption)

Absorptionen af olie i gødningen, som forinden skal have gennemgået to varmecykler ved en
temperatur på 25-50° C, og som skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette
bilags del 2, afdeling 3, må ikke overstige 4 masseprocent.

1.2. Brændbare bestanddele

Indholdet af brændbart materiale målt som kulstof må ikke overstige 0,2 masseprocent i gød-
ning med et kvælstofindhold på 31,5 masseprocent eller derover og må ikke overstige 0,4
procent i gødning med et kvælstofindhold på 28 masseprocent eller derover, men under 31,5
masseprocent.

1.3. pH

En opløsning indeholdende 10 g gødning i 100 ml vand skal have en pH-værdi på 4,5 eller
derover.

1.4. Partikelstørrelse

Ikke mere end 5 masseprocent af gødningen må kunne gå igennem et sold med 1 mm maske-
vidde og ikke mere end 3 masseprocent igennem et 0,5 mm sold.

1.5. Chlor

Gødningens chlorindhold må højst udgøre 0,02 masseprocent.
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1.6. Tunge metaller

Der bør ikke ske nogen bevidst tilsætning af tunge metaller, og forekomst af sådanne metaller
på grund af fremstillingsprocessen må ikke overstige den af udvalget fastsatte grænse.

Kobberindholdet må ikke overstige 10 mg/kg.

Der er ikke fastsat grænseværdier for andre tungmetaller.

2. BESKRIVELSE AF DETONERBARHEDSPRØVEN FOR AMMONIUMNITRATGØD-
NING MED HØJT KVÆLSTOFINDHOLD

Prøven udføres på en repræsentativ gødningsprøve. Inden gennemførelsen af detonerbarheds-
prøven underkastes hele prøvemassen fem varmecykler i overensstemmelse med bestemmel-
serne i del 3, afdeling 3 i dette bilag.

Gødningen underkastes en detonerbarhedsprøve i et vandret stålrør under følgende betingel-
ser:

� sømløst stålrør

� rørlængde: min. 1 000 mm

nominel udvendig diameter: min 114 mm

� nominel udvendig vægtykkelse: min 5 mm

� tændkæde: arten af sprængstoffet og forstærkningsladningens dimensioner skal vælges
således, at der med hensyn til detonationsforplantningen opnås den størst mulige deto-
nationsbelastning på gødningsprøven

� prøvetemperatur: 15-25°C
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� referencecylindre af bly til detonerbarhed: diameter 50 mm, højde 100 mm

� placeret med 150 mm's mellemrum til vandret understøtning af røret. Prøven udføres to
gange. For at prøven kan ses som afgørende, må en eller flere af de benyttede under-
støttende blycylindre være sammentrykket mindre end 5% under hver prøve.

3. METODER TIL KONTROL AF, AT GRÆNSEVÆRDIERNE I BILAG III-1 OG III-2
OVERHOLDES

Metode 1
Metode til anvendelse af varmecykler

1. Formål og anvendelsesområde

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåderne for gennemførelse af varmecykler forud for
bestemmelsen af olieabsorption i ren ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold og
bestemmelsen af detonerbarhed for både ren og sammensat ammoniumnitratgødning med højt
kvælstofindhold.

De metoder med lukkede varmecykler, der beskrives i denne afdeling, anses for på tilfreds-
stillende vis at simulere de forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med anvendelsen af
afsnit II, kapitel IV, men de simulerer ikke nødvendigvis alle de forhold, der kan opstå under
transport og lagring.

2. Varmecykler omhandlet i bilag III-1

2.1. Anvendelsesområde

Denne fremgangsmåde angår gennemførelse af cyklisk varmepåvirkning før bestemmelse af
gødningens olieabsorption.
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2.2. Princip og definition

I en Erlenmeyer-kolbe opvarmes prøven fra normal temperatur til 50°C og holdes ved denne
temperatur i to timer (fase ved 50°C). Den afkøles dernæst til 25°C og holdes ved denne tem-
peratur i to timer (fase ved 25°C). En fase ved 50°C efterfulgt af en fase ved 25°C udgør til-
sammen en varmecyklus. Efter at have gennemgået to varmecykler opbevares måleprøven
ved en temperatur på 20 + 3°C, indtil olieabsorptionen bestemmes.

2.3. Apparatur

Sædvanligt laboratorieapparatur, herunder:

� termostaterede vandbade på henholdsvis 25 (± 1)°C og 50 (± 1)°C,

� Erlenmeyerkolber på 150 ml.

2.4. Fremgangsmåde

Hver måleprøve på 70 (± 5) gram anbringes i en Erlenmeyerkolbe, som lukkes med en prop.

Alle kolberne flyttes hver anden time fra 50°C-badet til 25°C-badet og tilbage igen.

Vandet i hvert bad holdes ved konstant temperatur og holdes i bevægelse ved hurtig omrøring.
Vandet skal nå op til prøvens niveau. Propperne beskyttes mod kondensation med en skum-
gummihætte.

3. Varmecykler til brug for bilag III-2

3.1. Anvendelsesområde

Denne fremgangsmåde angår gennemførelse af cyklisk varmepåvirkning før gennemførelse af
detonerbarhedsprøven.
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3.2. Princip og definition

I en vandtæt beholder opvarmes prøven fra normal temperatur til 50°C og holdes ved denne
temperatur i en time (fase ved 50°C). Den afkøles dernæst til 25°C og holdes ved denne tem-
peratur i en time (fase ved 25°C). En fase ved 50°C efterfulgt af en fase ved 25°C udgør til-
sammen en varmecyklus. Efter at have gennemgået det krævede antal varmecykler opbevares
måleprøven ved en temperatur på 20 +3°C, indtil detonerbarhedsprøven er udført.

3.3. Apparatur

� Et vandbad, der kan termostateres i temperaturområdet 20 til 51°C, med en opvarm-
nings- og afkølingshastighed på mindst 10°C/h, eller to vandbade, hvoraf det ene er
termostateret ved 20°C og det andet ved 51°C. Vandet i badet (badene) holdes under
stadig omrøring, og vandbadet skal være stort nok til at sikre rigelig vandcirkulation.

� En fuldstændig vandtæt beholder af rustfrit stål med et termoelement midt i. Beholde-
rens udvendige bredde er 45 (± 2) mm, og vægtykkelsen er 1,5 mm (se figur 1). Behol-
derens højde og længde kan vælges i overensstemmelse med vandbadets dimensioner,
f.eks. længde 600 mm og højde 400 mm.

3.4. Fremgangsmåde

En tilstrækkelig mængde gødning til en enkelt detonationsprøve anbringes i beholderen, som
dernæst lukkes med låget. Beholderen anbringes i vandbadet. Vandet opvarmes til 51°C, og
temperaturen midt i gødningen måles. En time efter at temperaturen i prøvens midte er nået
op på 50°C, afkøles vandet. En time efter at temperaturen i prøvens midte er nået ned på
25°C, startes opvarmningen på ny, og den anden cyklus er begyndt. Hvis der arbejdes med to
varmebade, overføres beholderen til det andet vandbad efter hver opvarmnings-
/nedkølingsperiode.
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Figur 1

cover = låg
wing nut = vingemøtrik
box = beholder
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Metode 2
Bestemmelse af olieabsorptionen

1. Formål og anvendelsesområde

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåden for bestemmelse af olieabsorptionen i rene
ammoniumnitratgødninger med højt kvælstofindhold.

Metoden kan anvendes til både prillede og granulerede gødninger, der ikke indeholder olie-
opløselige stoffer.

2. Definition

En gødnings olieabsorption: Den mængde olie, gødningen absorberer, bestemt under de speci-
ficerede betingelser og udtrykt i masseprocent.

3. Princip

Fuldstændig nedsænkning af prøven i gasolie i et givet tidsrum, efterfulgt af fjernelse af over-
skydende olie under specificerede betingelser. Måling af prøveportionens masseforøgelse.

4. Reagens

Gasolie

Viskositet max.: 5 mPa.s. ved 40°C

Massefylde: 0,8 til 0,85 g/ml ved 20°C

Svovlindhold: ≤ 1,0% (m/m)

Aske: ≤ 0,1% (m/m).

5. Apparatur

Sædvanligt laboratorieapparatur samt:

5.1. Vægt til vejning med 0,01 g nøjagtighed.

5.2. Bægerglas på 500 ml.
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5.3. Tragt af plast, helst med cylinderformet overdel, diameter ca. 200 mm.

5.4. Sigte, der passer i tragten (5.3), med maskevidde 0,5 mm.

NB : Tragtens og sigtens størrelse er afpasset, så at kun få korn ligger oven på hinanden, og
olien let kan løbe af.

5.5. Filtrerpapir, hurtig blød kvalitet, vægt 150 g/m2.

5.6. Papirservietter (laboratoriekvalitet).

6. Fremgangsmåde

6.1. Der gennemføres to enkeltbestemmelser hurtigt efter hinanden på en og samme prøve.

6.2. Partikler på under 0,5 mm udskilles ved hjælp af prøvesigten (5.4). Til en enkelt bestemmelse
afvejes ca. 50 g af prøven med 0,01 g nøjagtighed i bægerglasset (5.2). Der tilføres så meget
gasolie (4), at partiklerne er fuldstændig dækket, og der omrøres forsigtigt for at sikre, at
deres overflade er fuldstændigt fugtede. Prøven står tildækket under urglas en time ved 25 (±
2)°C.

6.3. Bægerglassets indhold filtreres gennem tragten (5.3), hvorpå sigten (5.4) er anbragt. Del-
mængden henstår på sigten i en time, således at størstedelen af den overskydende olie kan
dryppe af.
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6.4. På et glat underlag lægges to ark filtrerpapir (5.5) (ca. 500 × 500 mm) oven på hinanden. Ca.
4 cm fra kanten bøjes alle fire sider på begge ark op, så partiklerne ikke kan rulle ned. Midt på
filtrerpapiret lægges to lag sugende papirservietter (5.6), hvorpå sigtens (5.4) indhold kvanti-
tativt hældes op og fordeles jævnt med en blød flad pensel. Efter to minutter trækkes serviet-
terne væk, så partiklerne ruller ned på filtrerpapiret nedenunder, hvor de fordeles jævnt med
en pensel. Et nyt ark filtrerpapir, hvis kanter er bøjet om som beskrevet ovenfor, lægges oven
på prøven, og med en cirkulær bevægelse rulles partiklerne rundt mellem filtrerpapirarkene
under let tryk. For hver ottende cirkulære bevægelse afbrydes aftørringen, og filtrerpapirets
modstående kanter løftes op to og to, så de partikler, der er rullet ud til kanten, atter kommer
ind på midten. Der gås frem på følgende måde: Når der er foretaget fire cirkulære bevægelser
med og fire mod uret, rulles partiklerne ind på midten som beskrevet ovenfor. Denne opera-
tion foretages i alt tre gange (24 cirkulære bevægelser, opløftning af kanten to gange). Deref-
ter skubbes forsigtigt et nyt ark filtrerpapir ind mellem det nederste og det næstnederste ark,
og ved at løfte kanterne på sidstnævnte ark op, rulles partiklerne over på det nye ark. Partik-
lerne dækkes med et nyt ark filtrerpapir, og den ovenfor beskrevne aftørringsoperation genta-
ges. Umiddelbart herefter hældes partiklerne ned i en tareret skål, og ved tilbagevejning
bestemmes måleprøvens masse og dens indhold af gasolie med en nøjagtighed på 0,01 g.

6.5. Gentagelse af aftørringsoperationen og tilbagevejning

Hvis måleprøven har absorberet mere end 2,00 g gasolie, hældes den over på nye ark filtrer-
papir, og der gennemføres en ny aftørringsoperation ved at løfte hjørnerne som beskrevet
ovenfor i afsnit 6.4 (2×8 cirkulære bevægelser, opløftning af kanten en gang). Derefter tilba-
gevejes måleprøven.

7. Angivelse af resultatet
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7.1. Beregningsmåde og -formel

Olieabsorptionen for hver enkelt bestemmelse (6.1) i vægtprocent af den sigtede prøve er
givet ved ligningen:

olieabsorption =
1

12

m
mm − × 100

hvor

m1 = massen i gram af den sigtede måleprøve (6.2), og

m2 = massen i gram af måleprøven, henholdsvis 6.4 eller 6.5, som resultat af den sidste
tilbagevejning.

To enkeltbestemmelser noteres, og som endeligt resultat angives deres aritmetiske gennem-
snit.

Metode 3
Bestemmelse af inholdet af brandbare bestanddele

1. Formål og anvendelsesområde

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåden for bestemmelse af brændbare bestanddele i ren
ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold.

2. Princip

Først fjernes med en syre carbondioxid hidrørende fra uorganiske fyldstoffer. De organiske
forbindelser oxideres med chromsvovlsyre. Det dannede carbondioxid absorberes i en
bariumhydroxidopløsning. Bundfaldet opløses i saltsyre og måles ved tilbagetitrering med en
natriumhydroxidopløsning.
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3. Reagenser

3.1. Chrom (VI)-trioxid, CrO3.

3.2. Svovlsyre, 60% (v/v): 360 ml vand hældes ned i et 1 liters bægerglas, og der tilsættes forsig-
tigt 640 ml svovlsyre (massefylde ved 20°C = 1,83 g/ml).

3.3. Sølvnitrat: 0,1 mol/l opløsning

3.4. Bariumhydroxidopløsning

15 g bariumhydroxid [Ba(OH)2. 8H2O] afvejes og opløses fuldstændigt i varmt vand. Efter
afkøling overføres opløsningen til en 1 liters målekolbe. Der fyldes op til mærket og blandes.
Der filtreres gennem foldefilter.

3.5. Saltsyre, 0,1 mol/l standardopløsning.

3.6. Natriumhydroxid: 0,1 mol/l standardopløsning.

3.7. Bromphenolblåt: opløsning i vand af 0,4 g pr. liter.

3.8. Phenolphthalein: 2 g/l i 60% (v/v) ethanol.

3.9. Natronkalk: partikelstørrelse på 1,0 til 1,5 mm.

3.10. Demineraliseret vand, frisk afkogt (fjernelse af kuldioxid).

4. Apparatur

4.1. Sædvanligt laboratorieudstyr, herunder specielt:

� filterdigel på 15 ml med plade af sintret glas; pladediameter: 20 mm; højde i alt: 50 mm;
porøsitet 4 (porediameter 5 til 15 µm)

� 600 ml bægerglas.
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4.2. Komprimeret kvælstof.

4.3. Apparat bestående af følgende dele, om muligt samlet med kugleslib (se figur 2).

4.3.1.absorptionsrør A, ca. 200 mm langt og med en diameter på 30 mm, fyldt med natronkalk
(3.9), som holdes på plads med glasuldspropper

4.3.2. reaktionskolbe B på 500 ml, rundbundet og med siderør

4.3.3.punktopdelt fraktioneringsrør på ca. 150 mm (C�)

4.3.4. svaler C, med dobbelt overflade, ca. 200 mm lang

4.3.5.Drechselflaske D, der skal tilbageholde eventuelt overdestilleret syre

4.3.6. isbad E til afkøling af Drechselflasken

4.3.7. to absorptionsflasker F1 og F2 med en diameter på 32 til 35 mm og med gasfordeler bestå-
ende af en 10 mm plade af sintret glas med lav porøsitet

4.3.8.vakuumpumpe samt vakuumregulator G bestående af et T-rør, der er indskudt i ledningen, og
hvis siderør er forbundet med et kapillarrør ved hjælp af et stykke gummislange, hvorpå der er
anbragt en skrueklemme.

F o r s i g t i g: brugen af kogende chromsvovlsyre i et apparat med reduceret tryk er en farlig
operation og kræver visse nødvendige foranstaltninger.

5. Fremgangsmåde

5.1. Afvejet mængde

Der afvejes ca. 10 g ammoniumnitrat med en nøjagtighed på 0,001 g.
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5.2. Fjernelse af carbonater

Den afvejede prøve anbringes i reaktionskolben B, og der tilsættes 100 ml H2SO4 (3.2). Prø-
ven opløses i ca. 10 min. ved stuetemperatur. Apparatet samles som vist på figuren:
absorptionsrøret (A) forbindes i den ene ende til kvælstofkilden (4.2) via en gaslås (fælde)
med et tryk svarende til 5 til 6 mm kviksølvsøjle og i den anden ende til tilførselsrøret, som
befinder sig i reaktionskolben. Det punktopdelte fraktioneringsrør (C�) og svaleren (C)
anbringes, og der åbnes for kølevandet til svaleren. Efter indstilling af kvælstofstrømmen, så
der fremkommer en moderat gasstrøm gennem opløsningen, bringes denne til moderat kog-
ning i 2 min. Derefter bør boblingen være ophørt. Hvis der stadig udvikles bobler, fortsættes
kogningen i 30 minutter. Opløsningen afkøles dernæst i mindst 20 min. under en kvælstof-
strøm.

Monteringen af apparatet færdiggøres som vist på figuren ved at forbinde svaleren med
Drechselflasken (D) og denne med absorptionsflaskerne F1 og F2. Kvælstofstrømmen må ikke
afbrydes under monteringen. Der hældes hurtigt 50 ml bariumhydroxidopløsning (3.4) i hver
af absorptionsflaskerne (F1 og F2).

Der ledes en kvælstofstrøm gennem opløsningen i ca. 10 min. Opløsningen skal forblive klar i
absorptionsflaskerne. Hvis ikke, gentages processen til fjernelse af carbonater.

5.3. Oxidation og absorption

Efter fjernelse af tilledningsrøret for kvælstof tilsættes hurtigt via siderøret til reaktionskolben
(B) 20 g chromtrioxid (3.1) og 6 ml sølvnitratopløsning (3.3). Apparatet forbindes med
vakuumpumpen, og kvælstofstrømmen indstilles på en sådan måde, at der fremkommer en
konstant gasstrøm gennem de sintrede plader i de to absorptionsflasker F1 og F2.
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Reaktionskolben (B) opvarmes til kogning, som fortsætter i halvanden time1. Det kan være
nødvendigt at benytte vakuumregulatoren (G) til indstilling af kvælstofstrømmen, da det
udfældede bariumcarbonat kan tilstoppe de sintrede plader. Procesdelen er tilfredsstillende
gennemført, når bariumhydroxidopløsningen i absorptionsflasken F2 ikke bliver uklar. Hvis
den gør dette, gentag proceduren. Opvarmningen standses, og apparatet adskilles. Begge for-
delere skylles indvendigt og udvendigt, idet skyllevandet opsamles i den tilsvarende absorp-
tionsflaske. Efter tur anbringes de to fordelere i et 600 ml bægerglas, som senere skal benyttes
til bestemmelsen.

Indholdet af absorptionsflaske F2 og derefter indholdet af absorptionsflaske F1 vakuumfiltre-
res hurtigt på glasfilterdigelen. Bundfaldet skylles ud med vand (3.10) og vaskes på filterdi-
gelen med 50 ml af dette vand. Digelen anbringes i bægerglasset på 600 ml, og der tilsættes
ca. 100 ml kogt vand (3.10). Der hældes 50 ml kogt vand i hver absorptionsflaske, og en
kvælstofstrøm sendes gennem fordelerne i 5 min., hvorefter vandet overføres til bægerglasset.
Denne procedure gentages for at sikre, at fordelerne renses omhyggeligt.

5.4. Bestemmelse af carbonatindhold stammende fra organisk kulstof

Der sættes fem dråber phenolphthaleïn (3.8) til bægerglasset, hvorved opløsningen bliver rød.
Derefter tilsættes saltsyre ( 3.5 ) dråbe for dråbe indtil omslagspunktet. Opløsningen skylles
godt ind i digelen, og det kontrolleres, at opløsningen ikke farves rød. Efter tilsætning af fem
dråber bromphenolblåt (3.7) titreres der med saltsyre (3.5) til omslag til gult, hvorefter der til-
sættes yderligere 10 ml saltsyre.

Opløsningen koges i højst 1 min. Det kontrolleres nøje, at der i væsken ikke er uopløst bund-
fald.

Efter afkøling tilbagetitreres der med natriumhydroxidopløsning (3.6).

6. Blindprøve

Der foretages en blindprøve, hvor der følges samme fremgangsmåde og anvendes samme
mængder af alle reagenser.

                                                
1 For de fleste organiske stoffer er en reaktionstid på 1 1/2 time tilstrækkeligt, når der er

sølvnitrat til stede som katalysator.
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7. Angivelse af resultatet

Indholdet af brandbare bestanddele (C) udtrykt i masseprocent kulstof af prøven er givet ved
formlen:

E
VV

06,0%C 21 −
×=

hvor

E = massen i g af prøvemængden,

V1 = det samlede volumen i ml af 0,1 mol/l saltsyre, der er tilsat efter phenolphthaleinets
omslag, og

V2 = volumet i ml af 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, der er anvendt til tilbagetitreringen.
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Figur 2

A = Absorptionsrør fyldt med natronkalk
B = Reaktionskolbe
C' = Punkopdelt fraktioneringsrør (Vigreux) på 150 mm
C = 200 mm svaler med dobbelt overflade
D = Drechselflaske på 250 ml
E = Isbad
F1 og F2 = Absorptionsflasker. Diameter 32-35 mm, forsynet med kugleslib. Fordelere: (10 mm) plader af sintret glas
G = Vakuumregulator
to suction pump = til vakuumpumpe
Nitrogen supply = Kvælstofkilde
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Metode 4
Bestemmelse af Ph-værdien

1. Formål og anvendelsesområde

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåden for måling af pH-værdien i en opløsning af ren
ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold.

2. Princip

Måling af pH i en ammoniumnitratopløsning ved hjælp af et pH-meter.

3. Reagenser

Carbondioxidfrit destilleret eller demineraliseret vand.

3.1. Bufferopløsning, pH 6,88 ved 20°C

3,40 (± 0,01) g kaliumdihydrogenortophosphat (KH2PO4) opløses i ca. 400 ml vand. Dernæst
opløses 3,55 (± 0,01) g dinatriumhydrogenortophosphat (Na2HPO4) i ca. 400 ml vand. De to
opløsninger overføres kvantitativt til en 1 000 ml målekolbe, hvorefter der fyldes op til mær-
ket og blandes. Denne opløsning opbevares i en lufttæt beholder .

3.2. Bufferopløsning, pH 4,00 ved 20°C

10,21 (± 0,01) g kaliumhydrogenphthalat (KHC8O4H4)) opløses i vand og overføres kvantita-
tivt til en 1 000 ml målekolbe, hvorefter der fyldes op til mærket og blandes.

Denne opløsning opbevares i en lufttæt beholder.

3.3. De i handelen værende pH-standardopløsninger kan benyttes.

4. Apparatur

pH-meter med glas- og kalomelelektrode eller tilsvarende og med en følsomhed på 0,05 pH-
enheder.
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5. Fremgangsmåde

5.1. Kalibrering af pH-meteret

pH-meteret (4) kalibreres ved 20 (± 1)°C ved hjælp af bufferopløsningerne (3.1), (3.2) eller
(3.3). En svag kvælstofstrøm ledes hen over opløsningens overflade under hele målingen.

5.2. Måling

Der hældes 100,0 ml vand på 10 (± 0,01) g prøve i et 250 ml bægerglas. Uopløselige bestand-
dele fjernes ved filtrering, dekantering eller centrifugering af væsken. Den klare opløsnings
pH-værdi måles ved 20 (± 1)°C på samme måde som ved kalibrering af pH-meteret.

6. Angivelse af resultatet

Resultatet angives i pH-enheder med 0,1 enheds nøjagtighed, og temperaturen anføres.

Metode 5
Bestemmelse af partikelstørrelser

1. Formål og anvendelsesområde

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåden for sigtning af ren ammoniumnitratgødning med
højt kvælstofindhold.

2. Princip

Måleprøven sigtes enten manuelt eller mekanisk over tre sigter. Når den på hver sigte tilbage-
holdte masse er bestemt, beregnes den procentdel materiale, der har passeret de krævede sig-
ter.
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3. Apparatur

3.1. Standardkontrolsigter med diameter 200 mm og med trådvæv med maskevidder på henholds-
vis 2,0 mm, 1,0 mm og 0,5 mm, samt et låg og en opsamlingsskål hertil.

3.2. Vægt til vejning med 0,1 g nøjagtighed.

3.3. Mekanisk rysteapparat til sigterne (eventuelt), som kan bevæge måleprøven i både vertikal og
horisontal retning.

4. Fremgangsmåde

4.1. Prøven deles repræsentativt i portioner på ca. 100 g.

4.2. En af disse portioner vejes med 0,1 g nøjagtighed.

4.3. Sigtesættet anbringes i følgende rækkefølge (nedefra): opsamlingsskål, 0,5 mm, 1 mm og
2 mm, og den vejede måleprøve anbringes på den øverste sigte. Låget sættes på sigtesættet.

4.4. Der rystes manuelt eller på rysteapparat i såvel vertikal som horisontal retning, idet der ved
manuel rystning bankes let af og til. Der rystes i 10 min., eller indtil den mængde, der passerer
gennem hver sigte i 1 min., er mindre end 0,1 g.

4.5. Sigterne fjernes en efter en, og det tilbageholdte materiale opsamles, eventuelt ved forsigtig
børstning fra bagsiden med en blød børste.

4.6. Det på hver sigte tilbageholdte materiale og materialet i opsamlingsskålen vejes med 0,1 g
nøjagtighed.

5. Vurdering af resultatet

5.1. De enkelte masser omregnes til procentdelen af summen af disse masser (ikke af den oprin-
delige mængde).

Procentdelen i opsamlingsskålen (dvs. < 0,5 mm) beregnes: A%.

Procentdelen tilbageholdt på 0,5 mm-sigten beregnes: B%.
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Den procentdel, der er passeret 1,0 mm beregnes: (A + B)%.

Summen af de enkelte masser skal ligge inden for 2% af den oprindeligt udtagne masse.

5.2. Der foretages mindst to særskilte analyser, og de enkelte resultater for A må højst afvige 1%
absolut fra hinanden, og for B højst 1,5% absolut. Hvis dette ikke er tilfældet, gentages prø-
ven.

6. Angivelse af resultatet

Angiv gennemsnittet af de to værdier, der er opnået for dels A og dels A+B.

Metode 6
Bestemmelse af chlorindholdet (målt som chloridion)

1. Formål og anvendelsesområde

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåden for bestemmelse af chlorindholdet (målt som
chloridion) i ren ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold.

2. Princip

Chloridioner opløst i vand, bestemmes ved potentiometrisk titrering med sølvnitrat i surt
medium.

3. Reagenser

Destilleret eller demineraliseret vand uden indhold af chlorid.

3.1. Acetone AR.

3.2. Koncentreret salpetersyre (massefylde 1,40 g/ml ved 20°C).

3.3. Sølvnitrat: 0,1 mol/l standardopløsning Denne opløsning opbevares i en brun glasflaske.

3.4. Sølvnitrat, 0,004 mol/l standardopløsning; denne opløsning tilberedes umiddelbart forud for
anvendelsen ved fortynding.
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3.5. Kaliumchlorid: 0,1 mol/l standardreferenceopløsning. Der afvejes med en nøjagtighed på 0,1
mg 3,7276 g kaliumchlorid, som forinden er tørret i en time i en ovn ved 130°C og afkølet til
stuetemperatur i en ekssikkator. Denne mængde opløses i lidt vand, hvorefter opløsningen
overføres kvantitativt til en 500 ml målekolbe; der fyldes op til mærket og blandes.

3.6. Kaliumchlorid, 0,004 mol/l standardreferenceopløsning; denne opløsning tilberedes umiddel-
bart forud for anvendelsen.

4. Apparatur

4.1. Potentiometer med sølvindikatorelektrode og calomel-referenceelektrode, med følsomhed 2
mV og måleområde � 500 til +500 mV.

4.2. Bro indeholdende en mættet kaliumnitratopløsning, forbundet med calomelelektroden (4.1) og
lukket i enderne med porøse propper.

4.3. Magnetomrører med teflonbelagt pind.

4.4. Mikroburette med fin spids, med streginddeling på 0,01 ml.

5. Fremgangsmåde

5.1. Standardisering af sølvnitratopløsningen

5,00 ml og 10,00 ml standardreference-kaliumchloridopløsning (3.6) anbringes i to lave
bægerglas af passende størrelse (f.eks. 250 ml). Den nedenfor omhandlede titrering udføres på
indholdet af hvert bægerglas.

5 ml salpetersyreopløsning (3.2) og 120 ml acetone (3.1) tilsættes tillige med så meget vand,
at det samlede rumfang bliver ca. 150 ml. Magnetpinden (4.3) placeres i bægerglasset, hvor-
efter omrøreren sættes i bevægelse. Sølvelektroden (4.1) og den frie ende af broen (4.2) ned-
sænkes i opløsningen, elektroderne tilsluttes potentiometeret (4.1), og startpotentialet registre-
res, efter at apparatet er nulstillet.
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Der titreres med anvendelse af mikroburetten (4.4), idet der først tilsættes henholdsvis 4 eller
9 ml af den sølvnitratopløsning, der svarer til den standardreference-kaliumchloridopløsning,
der anvendes. Tilsætningen af opløsningen fortsættes i portioner på 0,1 ml for så vidt angår
0,004 mol/l opløsningerne og i portioner på 0,05 ml for så vidt angår 0,1 mol/l opløsningerne.
Efter hver tilsætning afventes stabilisering af potentialet.

De tilsatte rumfang og de tilsvarende potentialværdier opføres i de første to kolonner i en
tabel.

I tabellens tredje kolonne noteres de successive stigninger (∆1E) i potentialet E. I den fjerde
kolonne noteres de positive eller negative forskelle (∆2E) mellem stigningerne i potentialet
(∆1E). Titreringens slutpunkt er nået, når tilsætning af 0,1 eller 0,05 ml (V1) sølvnitratopløs-
ning giver den maksimale værdi af ∆1E.

Til beregning af det nøjagtige volumen (Veq) sølvnitratopløsning, der er tilsat indtil reak-
tionens slutpunkt, anvendes formlen

Veq = V0 + (V1 ×
B
b )

hvor

V0 er det samlede volumen sølvnitratopløsning, i ml, umiddelbart inden tilsætning af den por-
tion, som giver den største stigning i ∆1E

V1 er volumenet (i milliliter) af den sidst tilsatte portion sølvnitratopløsning (0,1 eller 0,05 ml)

b er den sidste positive værdi af ∆2E

B er summen af de numeriske værdier af den sidste positive værdi af ∆2E og den første nega-
tive værdi af ∆2E, se tabel 1.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 23
BILAG III DG C II    DA

5.2. Blindprøve

Der udføres en blindprøve, som der tages hensyn til ved beregningen af det endelige resultat.

Resultatet V4 af blindprøven på reagenserne gives i milliliter ved formlen

V4 = 2V3 � V2

hvor

V2 er værdien i milliliter af det nøjagtige volumen (Veq) sølvnitratopløsning, der er anvendt til
titrering af 10 ml af den anvendte kaliumchloridstandardreferenceopløsning

V3 er værdien i milliliter af det nøjagtige volumen (Veq) sølvnitratopløsning, der er anvendt til
titrering af 5 ml af den anvendte kaliumchloridstandardreferenceopløsning.

5.3. Kontrolforsøg

Blindprøven kan samtidig tjene som kontrol med, at apparaturet fungerer tilfredsstillende, og
at analysen udføres korrekt.

5.4. Måling

Der udtages en prøve på en størrelse mellem 10 og 20 g, som afvejes med en nøjagtighed på
0,01 g. Den afvejede portion overføres kvantitativt til et 250 ml bægerglas. Der tilsættes 20 ml
vand, 5 ml salpetersyreopløsning (3.2) og 120 ml acetone (3.1), hvorefter der fortyndes med
vand op til et samlet volumen på ca. 150 ml.

Magnetpinden (4.3) placeres i bægerglasset, som anbringes på omrøreren, der derefter sættes i
bevægelse. Sølvelektroden (4.1) og den frie ende af broen (4.2) nedsænkes i opløsningen,
elektroderne tilsluttes potentiometeret (4.1), og startpotentialet noteres, efter at apparatet er
nulstillet.

Der titreres med sølvnitratopløsningen, som tilsættes i portioner på 0,1 ml fra mikroburetten
(4.4). Efter hver tilsætning afventes stabilisering af potentialet.
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Titreringen fortsættes som specificeret under 5.1 begyndende fra det 4. afsnit: "De tilsatte
rumfang og de tilsvarende potentialværdier opføres i de første to kolonner i en tabel . . ."

6. Angivelse af resultatet

Resultatet af analysen udtrykkes som det procentvise chlorindhold i prøven, som den er mod-
taget til analyse. Det procentvise chlorindhold (Cl) beregnes ved hjælp af formlen:

Cl% =
m

100)VV(T3545,0 45 ×−××

hvor

T er den anvendte sølvnitratopløsning, angivet i mol/l

V4 er resultatet i milliliter af blindprøven (5.2)

V5 er værdien i milliliter af Veq fundet under bestemmelsen (5.4)

m er prøvemassen i gram.

Tabel 1 - Eksempel

Volumen af sølvni-
tratopløsning

V

(ml)

Potentiale

E

mV

∆1E ∆2E

4,80

4,90

5,00

5,10

5,20

176

211

283

306

319

35

72

23

13

+ 37

� 49

� 10

Veq = 4,9 + 0,1 × 4937
37
+ = 4,943
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Metode 7
Bestemmelse af kobber

1. Formål og anvendelsesområde

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåden for bestemmelse af kobber i ren ammoniumnitrat-
gødning med højt kvælstofindhold.

2. Princip

Prøven opløses i fortyndet saltsyre, og kobberindholdet bestemmes ved
atomabsorptionsspektrofotometri.

3. Reagenser

3.1. Saltsyre (massefylde ved 20 °C = 1,18 g/ml)

3.2. Saltsyre, 6 mol/l opløsning

3.3. Saltsyre, 0,5 mol/l opløsning

3.4. Ammoniumnitrat

3.5. Hydrogenperoxid, 30% (w/v)

3.6. Kobberopløsning (stamopløsning)1: 1 g rent kobber afvejes med 0,001 g nøjagtighed og oplø-
ses i 25 ml 6 mol/l saltsyre (3.2), hvorefter der tilsættes 5 ml hydrogenperoxid (3.5) i portio-
ner og fortyndes til 1 l med vand. 1 ml af denne opløsning indeholder 1 000 µg kobber (Cu).

3.6.1.Kobberopløsning (fortyndet): 10 ml stamopløsning (3.6) fortyndes til 100 ml med vand, hvor-
efter 10 ml af denne opløsning fortyndes til 100 ml med vand. 1 ml af den endelige opløsning
indeholder 10 µg kobber (Cu).

Denne opløsning fremstilles umiddelbart før brugen.

                                                
1 De i handelen værende standardkobberopløsninger kan benyttes.
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4. Apparatur

Atomabsorptionsspektrofotometer med kobberlampe (324,8 nm).

5. Fremgangsmåde

5.1. Fremstilling af analyseopløsninger

Med 0,001 g nøjagtighed afvejes 25 g af prøven, som anbringes i et 400 ml bægerglas, hvor-
efter der forsigtigt tilsættes 20 ml saltsyre (3.1) (der kan indtræde en voldsom reaktion som
følge af carbondioxidudvikling). Om nødvendigt tilsættes mere saltsyre. Når gasudviklingen
er standset, inddampes der til tørhed på dampbad, medens der af og til omrøres med en glas-
stav. Der tilsættes 15 ml 6 mol/l saltsyreopløsning (3.2) og 120 ml vand. Der omrøres med
glasstaven, som man lader stå i bægerglasset, og dette tildækkes med er urglas. Opløsningen
koges svagt, indtil alt materialet er opløst, og der afkøles.

Opløsningen overføres kvantitativt til en 250 ml målekolbe, idet bægerglasset skylles med 5
ml 6 mol/l saltsyre (3.2) og to gange med 5 ml kogende vand. Der fyldes op til mærket med
0,5 mol/l saltsyre (3.3) og blandes omhyggeligt.

Der filtreres gennem kobberfrit filtrerpapir1, idet de første 50 ml bortkastes.

5.2. Blindprøve

Der fremstilles en blindprøve, hvor kun prøvematerialet er udeladt, og der tages hensyn hertil
ved beregningen af de endelige resultater.

5.3. Måling

5.3.1.Fremstilling af analyse - og blindprøveopløsninger

Analyseprøveopløsningerne (5.1) og blindprøveopløsningen (5.2) fortyndes med 0,5 mol/l
saltsyre (3.3) til en kobberkoncentration, der ligger inden for spektrofotometerets optimale
måleområde. Der kræves normalt ingen fortynding.

                                                
1 Whatman 541 eller tilsvarende.
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5.3.2.Fremstilling af standardopløsningerne

Ved fortynding af standardopløsningen (3.6) med 0,5 mol/l saltsyre (3.3) fremstilles mindst
fem standardopløsninger inden for spektrofotometrets optimale måleområde (0 til 5,0 mg/l
Cu). Førend der fyldes op til mærket, sættes der til hver opløsning ammoniumnitrat (3.4) til en
koncentration på 100 mg masse/volumen.

5.4. Måling

Spektrometeret (4) indstilles på bølgelængden 324,8 nm. Der anvendes en luft/acetylen-
flamme. Tre gange indsprøjtes i rækkefølge standardopløsningen (5.3.2), analyseprøveopløs-
ningen og blindprøveopløsningen (6.3.1), idet instrumentet skylles igennem med destilleret
vand mellem hver indsprøjtning. Kalibreringskurven optegnes med absorbansgennemsnittet
for hver standardopløsning som ordinat og den tilsvarende kobberkoncentration i µg/ml som
abscisse.

Kobberkoncentrationen i de endelige analyse- og blindprøveopløsninger bestemmes ud fra
kalibreringskurven.

6. Angivelse af resultatet

Prøvens kobberindhold beregnes under hensyntagen til måleprøvens masse, fortyndingerne
under analysen og blindprøvens værdi. Resultatet angives som mg Cu/kg.

4. BESTEMMELSE AF DETONERBARHED

4.1. Formål og anvendelsesområde

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåden for bestemmelse af detonerbarhed af ammonium-
nitratgødning med højt kvælstofindhold.
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4.2. Princip

Prøven indesluttes i et stålrør og udsættes for et detonationschok fra en eksplosiv tændkæde.
Forplantningen bestemmes udfra graden af knusningen af blycylindre, på hvilke røret var
anbragt under prøvegennemførelsen.

4.3. Materialer

4.3.1.Plastisk sprængstof med et PETN-indhold på 83 til 86%

Massefylde: 1 500 til 1 600 kg/m³

Detonationshastighed: 7 300 til 7 700 m/s

Masse: 500 g (± 1) g.

4.3.2.Syv længder af fleksibel sprængsnor uden metalkappe

Fyldmasse: 11 til 13 g/m

Længde af hver enkelt snor: 400 (± 2) mm.

4.3.3.Presset legeme af sekundært sprængstof med central fordybning til detonator

Sprængstof: hexogen/voks 95/5, tetryl, eller tilsvarende sekundært sprængstof med eller uden
tilsætning af grafit

Massefylde: 1 500 til 1 600 kg/m³

Diameter: 19 til 21 mm

Højde: 19 til 23 mm

Central fordybning til detonator: Ø 7 til 7,3 mm, dybde 12 mm.
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4.3.4.Sømløst stålrør efter ISO-standard 65-1981 - svær serie med nominelle dimensioner DN 100
(4")

Ydre diameter: 113,1 mm til 115,0 mm

Vægtykkelse: 5,0 til 6,5 mm

Længde: 1 005 (± 2) mm.

4.3.5.Bundplade

Materiale: svejsbart stål

Dimension: 160×160 mm

Tykkelse: 5 til 6 mm.

4.3.6.6 blycylindre

Diameter: 50 (± 1) mm

Højde: 100 til 101 mm

Materiale: blødt bly, mindst 99,5% bly.

4.3.7.Stålblok

Længde: mindst 1 000 mm

Bredde: mindst 150 mm

Højde: mindst 150 mm

Masse: mindst 300 kg, såfremt blokken ikke hviler på et fast underlag.
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4.3.8.Plast- eller kartonhylster til tændkæden

Vægtykkelse: 1,5 til 2,5 mm

Diameter: 92 til 96 mm

Højde: 64 til 67 mm.

4.3.9.Detonator ( elektrisk eller ikke-elektrisk ) af styrke 8 til 10.

4.3.10. Træskive

Diameter; 92 til 96 mm. Diameteren tilpasses plastik- eller paprørets (4.3.8) indre dia-
meter

Tykkelse: 20 mm.

4.3.11. Træstift med samme dimensioner som detonatoren (4.3.9)

4.3.12. Små knappenåle (længde maksimalt 20 mm)

4.4. Fremgangsmåde

4.4.1. Fremstilling af tændkæden til indsættelse i stålrøret

Der er to alternative metoder til initiering af sprængstoffet i tændkæden, afhængig af det
til rådighed værende materiel.

4.4.1.1. 7-punkts-simultan-initiering

Den færdige tændkæde, klar til brug, er vist på figur 1.

4.4.1.1.1. En træskive (4.3.10) gennembores parallelt med skivens akse i centrum og i
seks punkter fordelt symmetrisk på en koncentrisk cirkel (diameter 55 mm). Huldiame-
teren skal være 6 til 7 mm (jf. snit A-B i figur 1), alt efter diameteren af den anvendte
sprængsnor (4.3.2).
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4.4.1.1.2. Af en sprængsnor (4.3.2) afskæres syv stykker på hver 400 mm på en sådan måde, at
man undgår ethvert spild af eksplosivstof fra enderne, opnået ved øjeblikkeligt at smøre
lim på skærefladerne. De syv stykker på hver 400 mm trækkes gennem de syv huller i
træskiven (4.3.10), således at de stikker nogle centimetre ud på den anden side af ski-
ven. I en afstand af 5 til 6 mm fra enden indstikkes derefter en lille knappenål (4.3.12)
på tværs i kappen på hver af sprængsnorene, og regnet herfra påføres sprængsnorene lim
på ydersiden i en længde af ca. 2 cm. Ved at trække i den lange ende af hver af spræng-
snorsstykkerne bringes knappenålen derefter i kontakt med træskiven.

4.4.1.1.3. Det plastiske sprængstof (4.3.1) formes til en cylinder på 92 til 96 mm i diameter alt
efter diameteren af hylsteret (4.3.8), hvori man indfører det med hylsteret stående på et
glat underlag. Derefter sættes træskiven1 med de syv sprængsnore oven på hylsteret og
trykkes fast mod sprængstoffet . Højden af hylsteret (64 til 67 mm) tilpasses derefter på
en sådan måde, at den øverste kant flugter med træoverfladen. Endelig fastgøres hylste-
ret hele vejen rundt til træskiven, f.eks. med hæfteklammer eller små søm.

4.4.1.1.4. De frie ender af de syv stykker sprængsnor anbringes rundt om træstiften (4.3.11), såle-
des at enderne befinder sig i samme plan, vinkelret på denne. Ved hjælp af klæbebånd
fastgøres de omkring stiften2.

4.4.1.2. Central initiering ved hjælp af et presset tændlegeme

Den færdige tændkæde, klar til brug, er vist på figur 2.

4.4.1.2.1. Fremstilling af det pressede tændlegeme

Under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger anbringes 10 g af et
sekundært sprængstof (4.3.3) i en form med en indvendig diameter på 19 til 21 mm og
presses sammen til korrekt form og massefylde.

(Forholdet mellem højde og diameter skal være ca. 1:1).

                                                
1 Skivens diameter skal i alle tilfælde svare til hylsterets indvendige diameter.
2 NB: Bemærk, at efter denne montage bevarer sprængsnoren i midten nødvendigvis en vis

slaphed, når man trækker samtidig i de omgivende seks stykker.
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I centrum af formens bund findes en 12 mm høj stift med en diameter på 7,0 til 7,3 mm
(afhængigt af diameteren af den anvendte detonator (3.9)), således at der i det pressede
tændlegeme opstår et cylindrisk hulrum til placering af detonatoren.

4.4.1.2.2. Fremstilling af den færdige tændkæde

Sprængstoffet (4.3.1) anbringes i et hylster (4.3.8) stående på et glat underlag og presses
derefter ned med et træstempel, hvorved sprængstoffet får cylinderform med en fordyb-
ning i midten. Det pressede tændlegeme anbringes i denne fordybning. Det cylinder-
formede nedpressede sprængstof indeholdende det pressede tændlegeme dækkes med en
træskive (4.3.10), som i centrum er forsynet med et 7,0 til 7,3 mm stort hul til anbrin-
gelse af en detonator. Træskiven og hylsteret samles med tape over kors. Koaxialitet
mellem hullet i skiven og fordybningen i det pressede tændlegeme sikres ved indførelse
af træstiften.

4.4.2. Forberedelse af stålrørene til sprængningsforsøg

I rørets ene ende (4.3.4) bores der diametralt over for hinanden og vinkelret på rørvæg-
gen i en afstand af 4 mm fra rørets kant to huller på 4 mm Ø.

Bundpladen (4.3.5) svejses på den modsatte ende af røret, således at den rette vinkel
mellem bundplade og rørvæg fyldes ud med svejsemateriale langs hele rørets omkreds.

4.4.3. Påfyldning og ladning af stålrøret

Se fig. 1 og 2.

4.4.3.1. Gødningsprøve, stålrør og tændkæde bringes på en temperatur på 20 (± 5)°C. Der skal
anvendes 16 til 18 kg af prøven til to sprængningsforsøg.

4.4.3.2. Røret anbringes stående med den kvadratiske bundplade hvilende på et plant og fast
underlag, helst beton. Røret fyldes op med prøvemasse til ca. 1/3 af sin højde og løftes
derefter 10 cm, hvorefter man lader det falde lodret ned på underlaget, fem gange efter
hinanden, således at det prillede eller granulerede produkt rystes sammen, og røret bli-
ver pakket så tæt som muligt. For at fremskynde sammenpakningen sættes røret i sving-
ninger ved i alt ti slag med en hammer (hammerens masse 750 til 1 000 g) på siden af
røret mellem faldene mod underlaget.
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Denne operation gentages med endnu en del af prøvemassen. Endelig skal der til sidst
tilføres en sådan mængde, at prøvemassen efter sammenpakningen efter henholdsvis
hævning og fald af røret ti gange og efter i alt tyve hammerslag står ca. 70 mm under
rørets øverste kant.

Ved indstilling af prøvemængdens højde i stålrøret er det absolut nødvendigt at sikre, at
den senere indsatte tændkæde (4.4.1.1 eller 4.4.1.2) er i nær kontakt med prøven over
hele overfladen.

4.4.3.3. Tændkæden anbringes i den øverste åbne ende af røret mod prøven, således at træski-
vens øverste kant ligger 6 mm under rørets kant. Der skal sikres den nødvendige nære
kontakt mellem sprængstof og prøve ved at tilsætte eller fjerne små mængder af prøven.
Som vist på figur 1 og 2 stikkes dernæst en sikringssplit ind i hullerne i rørets øverste
kant, og splitternes ben bøjes fra hinanden, så de er i kontakt med røret.

4.4.4. Anbringelse af stålrør og blycylindre (se fig. 3)

4.4.4.1. Blycylindrenes (4.3.6) endeflader mærkes forinden med et tal fra 1 til 6. På en horison-
talt liggende stålblok (4.3.7) afsættes på midterlinjen seks mærker med 150 mm mel-
lemrum, idet afstanden fra første mærke til stålblokkens kant skal være mindst 75 mm.
De seks blycylindre anbringes lodret på disse mærker, idet midten af hver cylinders
endeflade placeres oven på mærket.

4.4.4.2. Stålrøret, klargjort som angivet under 4.4.3, anbringes vandret på blycylindrene, således
at rørets akse er parallel med stålblokkens midterlinje, og rørets svejste ende befinder
sig i en afstand af 50 mm fra blycylinder nr. 6. For at forhindre at røret ruller, kan der
skubbes små trækiler ind mellem blycylinderens øverste endeflade og rørvæggen (én på
hver side), eller der anbringes to korslagte trælister mellem rør og stålblok.

A n m æ r k n i n g :

Det skal sikres, at røret er i kontakt med alle blycylindre; en let krumning af rørfladerne
kan udlignes ved at dreje røret omkring længdeaksen; hvis én af cylindrene er for høj
(100 mm), slås den forsigtigt med en hammer til den har den ønskede højde.
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4.4.5. Forberedelse af sprængningen

4.4.5.1. Forsøgsopstillingen som beskrevet under punkt 4.4.4 skal anbringes i en bunker eller et
tilsvarende indrettet hulrum under jorden (minegang eller tunnel). Man skal sikre, at
temperaturen på 20 (± 5)°C er holdt for stålrøret før påtænding.

A n m æ r k n i n g :

I mangel af sådanne sprængningspladser kan der eventuelt anvendes en betonbeklædt
grube overdækket med træbjælker. Da der ved sprængningen fremkommer stålsplinter
med høj kinetisk energi, skal der sørges for passende afstand til steder, hvor mennesker
opholder sig, og til trafikerede veje.

4.4.5.2. Ved anvendelse af 7-punktinitieringen skal det sikres, at sprængsnorerne ligger så plant
og udstrakt som muligt, som angivet i fodnoten under 4.4.1.1.4.

4.4.5.3. Afslutningsvis erstattes træstiften med detonatoren. Påtændingen må først finde sted
efter evakuering af farezonen, og når operatørerne befinder sig i dækning.

4.4.5.4. Påtænd tændkæden.

4.4.6. Efter at have ventet den tid, som er nødvendig, for at røgen efter sprængningen har
spredt sig (denne består af gasformige, til dels giftige omdannelsesprodukter, f.eks.
nitrøse gasser), samles de enkelte blycylindre op. Blycylindrenes højde måles ved hjælp
af en skydelære.

Den procentvise sammentrykning af den oprindelige højde på 100 mm registreres for
hver af de mærkede blycylindre. Ved skrå sammentrykning af blycylindrene registreres
den højeste og den laveste værdi, hvorefter man finder frem til middelværdien.

4.4.7. Om nødvendigt kan der benyttes en sonde til kontinuerlig måling af detonationshastig-
heden . Sonden anbringes parallelt med rørets akse eller op ad dets væg.
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4.4.8. Der skal udføres to sprængningsforsøg pr. prøve.

4.5. Prøverapport

I prøverapporten skal anføres følgende parametre for hvert af de to sprængningsforsøg:

� de faktisk målte værdier for rørets yderdiameter og vægtykkelse

� rørets Brinell-hårdhed

� prøvens og rørets temperatur umiddelbart før sprængningen

� prøvens sammenpressede massefylde i røret (kg/m³)

� højden af hver enkelt blycylinder efter forsøget, opstillet i nummerorden

� hvilken initieringsmetode der er anvendt.

4.5.1. Bedømmelse af prøveresultaterne

Såfremt der for hvert af de to forsøg er mindst én blycylinder, der er sammentrykket
mindre end 5%, har gødningsprøven bestået detonerbarhedsprøven og opfylder dermed
kravene i bilag III 2.
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Figur 1

Booster charge with seven-point initiation = Tændkæde med 7-punkts-initiering
Dimensions in mm = Dimensioner i mm
Section = snit

1 Stålrør 6 Prøve
2 Træskive forsynet med syv huller 7 Hul med diameter 4 mm til sikringssplit 8
3 Plast- eller paphylster 8 Sikringssplit
4 Sprængsnore 9 Stift omgivet af 4
5 Plastisk sprængstof 10 Tape til fastgørelse af 4 omkring 9
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Figur 2

Booster charge with central initiation = Tændkæde med central initiering
Dimensions in mm = Dimensioner i mm
1 Stålrør 6 Presset tændlegeme
2 Træskive 7 Prøve
3 Plast- eller paphylster 8 Hul med diameter på Ø 4 mm til sikrings-

split 9
4 Træstift 9 Sikringssplit
5 Plastisk sprængstof 10 Stempel af træ til stampning af 5
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Figur 3

Positioning of the steel tube on the firing site = Anbringelse af stålrøret på spræningsstedet
1 Stålrør
2 Blycylindre
3 Stålblok
4 Bundplade
5 Tændkæde
1 til 6 blycylindrenes nr.

________________________
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BILAG IV

Metoder til stikprøveudtagning og analyse

A. METODE TIL UDTAGNING AF PRØVER
VED KONTROL AF GØDNING

INDLEDNING

Korrekt prøveudtagning er vanskeligt at udføre og kræver stor omhu. Nødvendigheden af at opnå en
tilstrækkelig repræsentativ prøve til den officielle kontrol kan derfor ikke pointeres stærkt nok.

Den nedenfor beskrevne metode til prøveudtagning skal nøje følges af sagkyndige med erfaring i
traditionel prøveudtagning.

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Prøver, som er bestemt til officiel kontrol af gødningers kvalitet og sammensætning,
udtages i overensstemmelse med de nedenfor anførte metoder: De således fremkomne
prøver skal betragtes som repræsentative for de pågældende partier.

2. AUTORISEREDE PRØVEUDTAGERE

Prøverne skal udtages af specialister, som af medlemsstaterne er autoriserede hertil.

3. DEFINITIONER

Parti: En gødningsmængde, som udgør en enhed, og som efter sine egenskaber må anta-
ges at være ensartet.

Enkeltprøve: En mængde, som er udtaget på et enkelt sted i partiet.

Samleprøve: Et samlet, forenet antal enkeltprøver, udtaget af samme parti.

Reduceret prøve: En repræsentativ del af en samleprøve, fremkommet ved reduktion af
denne.

Slutprøve: En repræsentativ del af den reducerede prøve.
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4. APPARATUR

4.1. Det apparatur, som skal anvendes til prøveudtagning, skal være udført i materialer, som
ikke ændrer egenskaberne hos de produkter, hvoraf der skal udtages prøver. Medlems-
staterne kan officielt godkende sådant apparatur.

4.2. Anbefalet apparatur til udtagning af prøver fra gødninger i fast form

4.2.1. Manuel prøveudtagning

4.2.1.1. Skovl med flad bund og lodrette sider.

4.2.1.2. Søger med lang spalte eller søger inddelt i kamre. Søgerens dimensioner skal være af-
passet til de forhold, hvorunder partiet befinder sig (f.eks. beholderens dybde, sækkenes
dimensioner osv.), og efter størrelsen af de partikler, som gødningen består af.

4.2.2. Mekanisk prøveudtagning

Godkendt mekanisk apparatur kan anvendes til udtagning af prøver af gødninger i
bevægelse.

4.2.3. Mekanisk prøvedeler

Apparatur, som deler prøven i omtrent lige store dele, kan bruges til udtagning af
enkeltprøver og fremstilling af reducerede prøver og slutprøver.

4.3. Anbefalet apparatur til udtagning af prøver fra flydende gødninger

4.3.1. Manuel prøveudtagning

Åbent rør, probe, flaske eller andet egnet udstyr, hvormed der tilfældigt kan udtages
prøver af partiet.

4.3.2. Mekanisk prøveudtagning

Godkendt mekanisk apparatur kan anvendes til udtagning af prøver af flydende gødnin-
ger i bevægelse.
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5. KVANTITATIVE KRAV

5.1. Parti

Størrelsen af partiet skal være således, at der kan udtages prøver af alle de dele, som
partier består af.

5.2. Enkeltprøver

5.2.1. Ikke emballerede gødninger i fast form eller flydende gødninger i beholdere med over
100 kg

5.2.1.1. Partier på højst 2,5 tons

Mindste antal enkeltprøver: syv

5.2.1.2. Prøver på over 2,5 tons og op til 80 tons:

Mindste antal enkeltprøver der udgør prøven
20 x antallet af ton

1

5.2.1.3. Partier større end 80 tons

Mindste antal enkeltprøver: 40

5.2.2. Emballerede gødninger i fast form eller flydende gødninger i beholdere (pakninger)
med ikke over 100 kg hver

5.2.2.1. Pakninger på over 1 kg

5.2.2.1.1. Partier på 1-4 pakninger:

Mindste antal enkeltprøver2: alle pakninger.

5.2.2.1.2. Partier på 5-16 pakninger:

Mindste antal enkeltprøver3: fire.

                                                
1 Når den fremkomne størrelse er et brøktal, afrundes til nræmeste højere hele tal.
2 For pakninger, hvis indhold ikke overstiger 1 kg, udgør en enkeltprøve indholdet i en original

pakning.
3 Se note 2.
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5.2.2.1.3. Partier på 17-400 pakninger:

Mindste antal enkeltprøver1
der udgør prøven
antallet af enkeltprøver

2

5.2.2.1.4. Partier på over 400 pakninger:

Mindste antal enkeltprøver3: 20.

5.2.2.2. Pakninger på 1 kg og derunder:

Mindste antal enkeltprøver4: fire.

5.3. Samleprøve

Der skal være en samleprøve for hvert parti. Den samlede mængde af enkeltprøver, der
udgør samleprøven, må ikke være mindre end følgende mængder:

5.3.1. Ikke emballerede gødninger i fast form eller flydende gødninger i beholdere med over
100 kg: 4 kg.

5.3.2. Emballerede gødninger i fast form eller flydende gødninger i beholdere (pakninger)
med ikke over 100 kg hver

5.3.2.1. Pakninger på over 1 kg: 4 kg

5.3.2.2. Pakninger på ikke over 1 kg: massen af indholdet af 4 originale pakninger.

5.3.3. Ammoniumnitratgødninger, hvoraf der er udtaget prøver i overensstemmelse med
Bilag III.2: 75 kg

                                                
1 Se note 2.
2 Se note 1.
3 Se note 2.
4 Se note 2.
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5.4. Slutprøver

Slutprøven udtages af samleprøven, om nødvendigt efter reduktion af denne. Der kræ-
ves analyse af mindst én slutprøve. Massen af slutprøven, der skal analyseres, må ikke
være mindre end 500 g.

5.4.1. Gødninger i fast form og flydende gødning

5.4.2. Prøveudtagning af ammoniumnitratgødning

Slutprøven udtages af samleprøven, om nødvendigt efter reduktion af denne.

5.4.2.1. Mindste masse af slutprøven til prøvning efter bilag III 1: 1 kg

5.4.2.2. Mindste masse af slutprøven til prøvning efter bilag III.2: 25 kg

6. FREMGANGSMÅDE VED UDTAGNING, KLARGØRING OG EMBALLERING AF
PRØVERNE

6.1. Generelt

Prøverne skal udtages og klargøres så hurtigt som muligt under hensyntagen til de for-
holdsregler, som er nødvendige for at sikre, at de forbliver repræsentative for gødnin-
gerne, de er udtaget af. Instrumenter og overflader, som prøverne kommer i berøring
med, såvel som beholdere, der er beregnet til at rumme prøverne, skal være rene og
tørre.

For flydende gødninger skal partiet om muligt omrøres før prøveudtagningen.

6.2. Enkeltprøver

Enkeltprøver skal udtages tilfældigt fra hele partiet. Deres størrelse skal være tilnærmel-
sesvis ens.
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6.2.1. Ikke emballerede gødninger i fast form eller flydende gødninger i beholdere med over
100 kg

Partiet opdeles imaginært i et antal omtrent lige store dele. Der udvælges tilfældigt et
antal dele svarende til det krævede antal enkeltprøver, jf. 5.2, og der udtages mindst en
prøve fra hver af disse dele. Hvor det ved udtagning af prøven i gødningsbunken eller af
flydende gødning i beholdere med over 100 kg ikke er muligt at overholde kravene i
punkt 5.1, skal prøveudtagningen udføres, mens partiet er i bevægelse (bliver læsset
eller losset). I dette tilfælde skal prøverne udtages i tilfældigt valgte, imaginært opdelte
dele, som defineret ovenfor, medens disse er i bevægelse.

6.2.2. Emballerede gødninger i fast form eller flydende gødninger i beholdere (pakninger)
med ikke over 100 kg hver

Efter at det i 5.2 fastsatte antal pakninger til prøveudtagning er udvalgt, udtages en del
af indholdet af hver pakning. Om nødvendigt skal prøverne udtages, efter at pakninger-
ne er tømt hver for sig.

6.3. Fremstilling af samleprøven

Enkeltprøverne sammenblandes, så de udgør en enkelt samleprøve.

6.4. Fremstilling af slutprøven

Samleprøven blandes omhyggeligt1.

Om nødvendigt reduceres samleprøven til mindst 2 kg (reduceret prøve) enten ved at
bruge en mekanisk deler eller firedelingsmetoden.

Der udtages mindst tre slutprøver, der tilnærmelsesvis vejer det samme, og som opfyl-
der de kvantitative krav i 5.4. Hver prøve anbringes i en egnet lufttæt beholder. Alle
nødvendige forholdsregler tages for at undgå, at prøvens egenskaber ændres.

Slutprøver til prøvning efter bilag III, afdeling 1 og 2, skal opbevares ved en temperatur
på mellem 0 og 25 °C.

                                                
1 Eventuelle klumper findeles (om nødvendigt ved at udskille dem og derpå føre dem tilbage til

samleprøven).
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7. EMBALLERING AF SLUTPRØVER

Beholdere eller pakninger plomberes og forsynes med etikette (etiketten skal omfattes
af plomberingen) på en sådan måde, at beholderne eller pakningerne ikke kan åbnes, og
etiketten ikke fjernes, uden at plomben beskadiges.

8. REGISTRERING AF PRØVEUDTAGNINGEN

Hver prøveudtagning skal registreres, således at hvert parti, hvoraf prøver er udtaget,
utvetydigt kan identificeres.

9. PRØVERNES BESTEMMELSESSTED

For hvert parti sendes mindst én slutprøve så hurtigt som muligt til et autoriseret analy-
selaboratorium eller til prøvningsinstituttet sammen med de for analysen eller prøvnin-
gen nødvendige oplysninger.

B. ANALYSEMETODER FOR GØDNINGER

(Se indholdsfortegnelsen s. 2)

ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER

Laboratorieudstyr

Det almindelige laboratorieudstyr er ikke angivet i metodebeskrivelserne, undtagen hvor del drejer
sig om kolber eller pipetter med et givet rumfang. Som almindeligt gældende skal laboratorieudsty-
ret være vel rengjort, især ved bestemmelser af meget små mængder stof.

Kontrolprøve

Forud for analyserne kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden ved den anvendte frem-
gangsmåde ved at analysere veldefinerede kemiske forbindelser (f.eks. ammoniumsulfat, kalium-
dihydrogenfosfat, osv.). Alligevel kan de analyserede gødninger bestå af kemiske forbindelser, der
kan interferere på bestemmelserne, dersom fremgangsmåden ikke følges nøjagtigt. Et vist antal af
bestemmelserne er rent konventionelle og afhængige af produkternes komplekse kemiske sammen-
sætning. Det anbefales i den udstrækning, det er muligt for laboratoriet, at anvende referenceprøver
af veldefineret sammensætning eller med veldefinerede specifikationer.
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GENERELLE BESTEMMELSER
VEDRØRENDE ANALYSEMETODER FOR GØDNINGER

1. REAGENSER

Medmindre andet er præciseret i analysemetoden, skal samtlige reagenser være analyseren
(a.p.). Til analyse af mikronæringsstoffer bør reagensernes renhed kontrolleres ved en blind-
prøve. Alt efter det opnåede resultat vil det kunne være nødvendigt at foretage en supplerende
rensning.

2. VAND

Hvis der i analysemetoderne henvises til opløsning, fortynding, skylning eller vaskning uden
nærmere præcisering af opløsnings- eller fortyndingsmidlets art, implicerer dette, at der skal
bruges vand. Normalt bør vandet være demineraliseret eller destilleret. I særlige tilfælde, som
er angivet i analysemetoden, skal vandet underkastes specifikke rensningsprocesser.

3. LABORATORIEUDSTYR

Under hensyntagen til kontrollaboratoriets sædvanlige udstyr begrænser det i analysemeto-
derne beskrevne apparatur sig til specielle instrumenter og apparater, eller til instrumenter og
apparater, som stiller særlige krav. Udstyret bør være fuldstændigt rent, især ved bestemmel-
sen af små mængder. Når der er tale om målekolber og måleglas, bør laboratoriet sikre sig, at
disse er nøjagtige ved sammenligning med passende metrologiske standarder.

METODE 1
PRØVEFORBEREDELSE

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter fremgangsmåden ved forbehandling af analyseprøven.
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2. PRINCIP

Tilberedningen af en slutprøve, modtaget i laboratoriet, består af den række operationer, sæd-
vanligvis sigtning, findeling og blanding, udført på en sådan måde, at:

� på den ene side, den mindste af de vægtmængder, der er fastsat i analysemetoderne, er
repræsentativ for slutprøven, og

� på den anden side, finheden af gødningen ikke under tilberedningen kan være blevet
ændret på en sådan måde, at det mærkbart påvirker opløseligheden i de forskellige
ekstraktionsreagenser.

3. APPARATUR

Prøvedeler (valgfri).

Sigter med maskevidder på 0,2 mm og 0,5 mm.

250 ml-flasker med lufttæt lukning.

Morter med porcelænspistil eller en mølle.

4. VALG AF BEHANDLINGSMÅDE

Indledende bemærkning

Hvis prøven egner sig til det, opbevares kun en repræsentativ del af slutprøven.

4.1. Slutprøver, som ikke må findeles

Kalksalpeter, calciummagnesiumsalpeter, natriumnitrat, chilesalpeter, calciumcyanamid,
nitratholdigt calciumcyanamid, ammoniumsulfat, ammoniumnitrat med over 30% N, urea,
thomasphosphat, delvist oplukket råphosphat, dicalciumphosphat, glødephosphat, alumini-
umcalciumphosphat, blødt råphosphat.
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4.2. Slutprøver, der skal opdeles og en del deraf derpå findeles

Det drejer sig om produkter, på hvilke der skal foretages visse bestemmelser uden forudgå-
ende findeling (f.eks. af finhedsgrad) og andre bestemmelser efter findeling. Hertil hører alle
sammensatte gødninger, indeholdende følgende phosphatforbindelser: thomasphosphat, alu-
miniumcalciumphosphat, glødephosphat, blødt råphosphat og delvist oplukket råphosphat.
Denne opdeling af slutprøven i to så vidt muligt identiske fraktioner udføres med en prøve-
deler eller efter fjerdedelsmetoden.

4.3. Slutprøver, hvor alle bestemmelser skal udføres på et findelt produkt

Findelingen kan begrænses til en repræsentativ del af slutprøven. Dette omfatter alle gødnin-
ger på listen, undtagen de under pkt. 4.1 og 4.2 nævnte.

5. FREMGANGSMÅDE

Den del af slutprøven, der omtales under punkterne 4.2 og 4.3 sigtes hurtigt på en sigte med
0,5 mm maskevidde. Sigteresten findeles let - således at der opnås et produkt, som indeholder
så få fine bestanddele som muligt - og sigtes derefter. Yderligere skal findelingen gennemfø-
res under sådanne betingelser, at der ikke sker nogen mærkbar opvarmning af materialet.
Denne operation gentages, indtil der ikke er nogen sigterest tilbage. Desuden må der arbejdes
så hurtigt som muligt for at undgå enhver optagelse eller afgivelse af materiale (vand, ammo-
niak). Alt findelt og sigtet materiale anbringes i en ren flaske, som lukkes lufttæt.

Forud for enhver afvejning til analyse skal hele prøven omhyggeligt blandes.

6. SPECIELLE TILFÆLDE

a) Gødninger indeholdende to eller flere slags krystaller

I dette tilfælde sker der ofte en sortering. Det er derfor absolut nødvendigt at findele og
sigte prøven gennem en sigte med 0,200 mm maskevidde. Eksempel: blanding af am-
moniumphosphat og kaliumnitrat. For disse produkters vedkommende anbefales det at
findele hele slutprøven.

b) Sigterester, som er vanskelige at findele, og som ikke indeholder plantenæringsstoffer

Sigteresten vejes, og der tages hensyn til dens masse ved beregningen af slutresultatet.
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c) Produkter, som let dekomponeres ved opvarmning

Findelingen skal udføres på en sådan måde, at enhver opvarmning undgås. Det må i
dette tilfælde foretrækkes at foretage findelingen i en morter. For eksempel: sammen-
satte gødninger, indeholdende calciumcyanamid eller urea.

d) Produkter, som er usædvanligt fugtige, eller som bliver pastaagtige ved findeling

For at sikre ensartethed vælges en sigte med den mindste maskevidde, der kan bruges,
når klumperne knuses med hånd eller pistil. Dette kan gælde blandinger, hvor nogle
bestanddele indeholder krystalvand.

METODE 2
KVÆLSTOF

METODE 2.1
BESTEMMELSE AF AMMONIUMKVÆLSTOF

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af ammoniumkvælstof.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på alle kvælstofholdige gødninger - sammensatte gødninger ind-
befattet - hvor kvælstof udelukkende findes som ammoniumforbindelse eller ammonium - og
nitratforbindelser.

Metoden kan ikke anvendes på gødninger, som indeholder urea, cyanamid eller andre organi-
ske kvælstofforbindelser.

3. PRINCIP

Ammoniakken frigøres med et overskud af natriumhydroxid, destilleres og bindes i en kendt
mængde svovlsyre-titrervæske. Syreoverskuddet tilbagetitreres med en natrium eller kalium-
hydroxid-titrervæske.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand: fri for kuldioxid og kvælstofforbindelser af enhver art.
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4.1. Fortyndet saltsyre: 1 rumfang HCl (d20 = 1,18 g /ml) + 1 rumfang vand.

4.2. Svovlsyre: 0,05 mol/l

4.3. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske:
0,1 mol/l, carbonatfri

} til variant a.

4.4. Svovlsyre: 0,1 mol/l

4.5. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske:
0,2 mol/l, carbonatfri

} til variant b (se note 2).

4.6. Svovlsyre: 0,25 mol/l

4.7. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske:
0,5 mol/l, carbonatfri

} til variant c (se note 2).

4.8. Natriumhydroxid, indeholdende ca. 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), ammoniakfri.

4.9. Indikatoropløsninger:

4.9.1. Indikatorblanding.

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og der fyl-
des op med vand til 1 liter.

Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløsning.
Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.9.2. Indikatoropløsning af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95% ethanol, tilsættes vand op til 100 ml og filtreres om
nødvendigt. Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den foregående.
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4.10. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet.

4.11. Ammoniumsulfat til analyse.

5. APPARATUR

5.1. Destillationsapparat, bestående af en passende stor rundbundet kolbe forsynet med en effektiv
dråbefanger, der er forbundet til et svalerør.

Note 1:

De forskellige apparattyper, som er godkendt til denne bestemmelse, er med alle konstruk-
tionsdata gengivet på figurerne 1, 2, 3 og 4.

5.2. Pipetter på 10, 20, 25, 50, 100 og 200 ml

5.3. Målekolbe på 500 ml.

5.4. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. ANALYSEMETODE

7.1. Fremstilling af opløsningen

Prøvens opløselighed i vand ved stuetemperatur i forholdet 2% (vægt/rumfang) undersøges.
Med en nøjagtighed på 0,001 g afvejes - ifølge tabel 1 - en mængde på 5 eller 7 eller 10 g af
den forbehandlede analyseprøve, som derpå overføres til en 500 ml målekolbe. Alt efter re-
sultatet af opløselighedsforsøget fortsættes på følgende måde:

a) Produkter, som er helt opløselige i vand

Kolben tilsættes en vandmængde, der er tilstrækkelig til at opløse prøven, omrystes, og
efter at prøven er helt opløst, fyldes op til mærket og blandes omhyggeligt.
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b) Produkter, som ikke opløses fuldstændigt i vand

Kolben tilsættes 50 ml vand og derpå 20 ml saltsyre (4.1), hvorefter det omrystes og
henstår, indtil en eventuel kuldioxidudvikling helt er ophørt. Derpå tilsættes yderligere
400 ml vand, og der omrystes en halv time i rotationsapparat. Kolben fyldes op til mær-
ket med vand, indholdet blandes og filtreres på et tørt filter over i en tør beholder.

7.2. Analyse af opløsningen

Alt efter den valgte variant tilsættes forlagskolben en nøjagtigt afmålt mængde svovlsyre-
titrervæske, som angivet i tabel 1. Derpå tilsættes en passende mængde af den valgte indika-
toropløsning (4.9.1 eller 4.9.2) og om nødvendigt vand for at opnå et rumfang på mindst
50 ml. Forlængerstykket forbundet til svaleren skal udmunde under væskeoverfladen i forla-
get.

Af den klare opløsning udtages med pipette en alikvot del1
 (angivet i tabellen), som overføres

til kogekolben. Der tilsættes vand til et samlet rumfang på ca. 350 ml samt lidt pimpsten for at
hindre stødkogning.

Destillationsapparatet samles. Under tilstrækkelige forholdsregler mod ethvert tab af ammo-
niak tilsættes kogekolben 10 ml koncentreret natriumhydroxidopløsning (4.8). Hvor der er
anvendt 20 ml saltsyre 1 + 1 (4.1) til opløsning af prøven tilsættes 20 ml koncentreret natri-
umhydroxidopløsning (4.8). Kogekolben opvarmes langsomt for at undgå en for voldsom
kogning. Når kogningen er begyndt, destilleres med en hastighed på ca. 100 ml destillat pr.
10-15 minutter, indtil det samlede destillat udgør ca. 250 ml.2. Når der ikke længere er risiko
for tab af ammoniak, sænkes forlaget således at forlængerstykket på svaleren munder ud over
væskeoverfladen.

Ved hjælp af en passende reagens kontrolleres det destillat, som kommer over, for at sikre at
al ammoniak er destilleret. Svalerens endestykke vaskes med lidt vand, og syreoverskuddet
titreres med den titreropløsning af natrium- eller kaliumhydroxid, der er foreskrevet for den
valgte variant (se note 2).

                                                
1 Den omtrentlige mængde af ammoniumkvælstof i den alikvote del, som er udtaget efter

tabellen, vil være ca.:
� 0,05 g for variant a,
� 0,10 g for variant b,
� 0,20 g for variant c.

2 Svaleren skal indstilles på en sådan måde, at der sikres en fortsat strøm af kondensat.
Destillationen bør gennemføres på 30-40 minutter.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 15
BILAG IV DG C II    DA

Note 2:

Til tilbagetitreringen kan anvendes titreropløsninger med andre styrker på betingelse af, at de
rumfang, der benyttes ved titreringen, ikke overstiger 40-45 ml.

7.3. Blindprøve

Der gennemføres en blindanalyse under samme betingelser; ved beregningen af slutresultatet
tages hensyn hertil.

7.4. Kontrolforsøg

Forud for analyserne kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den anvendte
fremgangsmåde ved at analysere en alikvot mængde af en frisk fremstillet opløsning af
ammoniumsulfat (4.11), indeholdende det maksimale kvælstofindhold foreskrevet for den
valgte variant.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Analyseresultatet udtrykkes som procent ammoniumkvælstof i gødningen, som denne er
modtaget til analyse.

9. BILAG

Som anført i note 1 i 5.1 (apparatur) viser figurerne 1, 2, 3 og 4 de forskellige apparattyper,
der er anvendt i dette dokument, med angivelse af konstruktionsdata

Tabel 1. � Bestemmelse af ammoniumkvælstof
og ammonium- og nitratkvælstof i gødninger

Tabel over vægtmængde, fortynding og beregning
for hver af varianterne a, b og c

Variant a

Højst ca. 50 mg kvælstof til destillation

50 ml 0.1 mol/l svovlsyre som forlag
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Tilbagetitrering med 0,1 mol/l NaOH eller KOH
Angivet
indhold i

gødningen
(% N)

Vægt-
mængde

(g)
Fortynding

(ml)

Udtages til destilla-
tion
(ml)

Angivelse af resultat (a)
(% N = (50 � A) F)

0 � 5

5 � 10

10 � 15

15 � 20

20 � 40

10

10

7

5

7

500

500

500

500

500

50

25

25

25

10

(50 � A) × 0.14
(50 � A) × 0.28

(50 � A) × 0.40

(50 � A) × 0.56

(50 � A) × 1.00

(a) Til formlen til angivelse af resultatet:

� 50 eller 35 = ml svovlsyre-titrervæske som forlag

� A = ml natrium- eller kaliumhydroxid anvendt under tibagetitreringen

� F = faktor omfattende vægtmængden, fortyndingen, den udtagne alikvote mængde til destillation og den
volumetriske ækvivalent.

Variant b

Højst ca. 100 mg kvælstof til destillation

50 ml 0,2 mol/l svovlsyre som forlag

Tilbagetitrering med 0,2 mol/l NaOH eller KOH

Angivet
indhold i

gødningen
(% N)

Vægt-
mængde

(g)
Fortynding

(ml)

Udtages til destilla-
tion
(ml)

Angivelse af resultat (a)
(% N = (50 � A) F)

0 � 5

5 � 10

10 � 15

15 � 20

20 � 40

10

10

7

5

7

500

500

500

500

500

100

50

50

50

20

(50 � A) × 0.14

(50 � A) × 0.28

(50 � A) × 0.40

(50 � A) × 0.56

(50 � A) × 1.00

(a) Til formlen til angivelse af resultatet:

� 50 eller 35 = ml svovlsyre-titrervæske som forlag

� A = ml natrium- eller kaliumhydroxid anvendt under tibagetitreringen

� F = faktor omfattende vægtmængden, fortyndingen, den udtagne alikvote mængde til destillation og den
volumetriske ækvivalent.
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Variant c

Højst ca. 200 mg kvælstof til destillation

35 ml 0,25 mol/l svovlsyre som forlag

Tilbagetitrering med 0,5 mol/l NaOH eller KOH

Angivet
indhold i

gødningen
(% N)

Vægt-
mængde

(g)
Fortynding

(ml)

Udtages til destilla-
tion
(ml)

Angivelse af resultat (a)
(% N = (35 � A) F)

0 � 5

5 � 10

10 � 15

15 � 20

20 � 40

10

10

7

5

5

500

500

500

500

500

200

100

100

100

50

(35 � A) × 0.175

(35 � A) × 0.350

(35 � A) × 0.500

(35 � A) × 0.700

(35 � A) × 1.400

(a) Til formlen til angivelse af resultatet:

� 50 eller 35 = ml svovlsyre-titrervæske som forlag

� A = ml natrium- eller kaliumhydroxid anvendt under tibagetitreringen

� F = faktor omfattende vægtmængden, fortyndingen, den udtagne alikvote mængde til destillation og den
volumetriske ækvivalent.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 18
BILAG IV DG C II    DA

Figur 1

Teflon tap = teflonhane

Hole = åbning
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Figur 2

Teflon tap = Teflonhane

Detail = Delforstørrelse
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Figur 3
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Figur 4

Teflon tap = Teflonhane
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Tegnforklaring til figurerne 1, 2, 3 og 4

Figur 1

a) Rundbundet kolbe på 1 000 ml med lang hals.

b) Destillationsrør med dråbefanger, forbundet til svaleren med kugleslib ("18"). (Kugleslibet
kan erstattes af et passende stykke gummislange).

c) Tragt med teflonhane til påfyldning af natriumhydroxid (hanen kan ligeledes erstattes med et
stykke gummislange).

d) Kuglesvaler (6 kugler) med kugleslib ("18") foroven og ved hjælp af et lille stykke gummi-
slange forneden forlænget med en glasspids (når tilslutningen mellem destillationsrør og sva-
leren udgøres af et stykke gummislange, erstattes kugleslibet af en krave med passende dia-
meter).

e) 500 ml kolbe til opsamling af destillatet.

Apparaturet er udført i glas, som ikke under de anvendte forhold afgiver basiske stoffer til destilla-
tet.

Figur 2

a) Rundbundet kolbe på 1 000 ml med kort hals og kugleslib ("35".

b) Destillationsrør med dråbefanger forsynet med kugleslib ("35") på indgangssiden og kugleslib
("18") på udgangssiden og via et siderør forbundet til en tragt med teflonhane til natrium-
hydroxidtilsætning.

c) Kuglesvaler (6 kugler) med kugleslib ("18") foroven og ved hjælp af et lille stykke gummi-
slange forneden forlænget med en glasspids.

d) 500 ml kolbe til opsamling af destillatet.

Apparaturet er udført i glas, som ikke under de anvendte forhold afgiver basiske stoffer til destilla-
tet.

Figur 3

a) Rundbundet kolbe på 750 eller 1 000 ml med lang hals og krave.

b) Destillationsrør med dråbefanger og kugleslib ("18") ved udgangen.
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c) Vinkelbøjet rør med kugleslib ("18") på indgangssiden og et "næb" på udgangssiden (forbin-
delsen til destillationsrøret kan ligeledes gennemføres ved hjælp af et forbindelsesstykke af
gummi i stedet for kugleslibet).

d) Kuglesvaler (6 kugler) på udgangssiden forbundet til et forlængerstykke af glas ved hjælp af
et mellemstykke af gummi.

e) 500 ml kolbe til opsamling af destillatet.

Apparaturet er udført i glas, som ikke under de anvendte forhold afgiver basiske stoffer til destilla-
tet.

Figur 4

a) Rundbundet kolbe på 1 000 ml med lang hals og krave.

b) Destillationsrør med dråbefanger og kugleslib ("18") på udgangssiden, og som ved hjælp af et
siderør er forbundet til en tragt med teflonhane med henblik på tilførsel af natriumhydroxid
(som erstatning for kugleslibet kan ligeledes benyttes et passende forbindelsesstykke af
gummi; hanen kan erstattes med forbindelsesstykke af gummi, forsynet med en gummiklem-
hane af passende størrelse).

c) Kuglesvaler (6 kugler) med kugleslib ("18") på indgangssiden og på udgangssiden forbundet
til et forlængerstykke af glas ved hjælp af et forbindelsesstykke af gummi (når forbindelsen til
destillationsrøret er gennemført ved hjælp af en gummislange, erstattes kugleslibet af en krave
med passende diameter).

d) 500 ml kolbe til opsamling af destillatet.

Apparaturet er udført i glas, som ikke under de anvendte forhold afgiver basiske stoffer til destilla-
tet.

METODE 2.2

BESTEMMELSE AF NITRAT - OG AMMONIUMKVÆLSTOF

METODE 2.2.1

BESTEMMELSE AF NITRAT - OG AMMONIUMKVÆLSTOF
EFTER ULSCH

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af nitrat - og ammoniumkvælstof
efter reduktion efter Ulsch.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode kan anvendes på alle kvælstofholdige gødninger - sammensatte gødnin-
ger indbefattet - hvor kvælstof udelukkende findes som nitrater eller nitrat- og ammoni-
umforbindelser.

3. PRINCIP

Reduktion af nitrat og af eventuelt tilstedeværende nitrit til ammoniumforbindelser ved
hjælp af metallisk jern i surt miljø. Ammoniakken frigøres ved tilsætning af overskud af
natriumhydroxid, destilleres og bindes i en kendt mængde svovlsyre-titrervæske. Syre-
overskuddet tilbagetitreres med natrium- eller kaliumhydroxidtitrervæske.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand, fri for kuldioxid og kvælstofforbindelser af en-
hver art.

4.1. Fortyndet saltsyre: 1 rumfang HCl (d20 = 1,18 g /ml) + 1 rumfang vand.

4.2. Svovlsyre: 0,1 mol/l

4.3. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,1 mol/l, carbonatfri

4.4. Svovlsyreopløsning, indeholdende ca. 30% W/V H2SO4, ammoniakfri

4.5. Ferrum reductum (den foreskrevne jernmængde skal kunne reducere mindst 0,05 g
nitratkvælstof)

4.6. Natriumhydroxidopløsning, indeholdende ca. 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), ammoniak-
fri

4.7. Indikatoropløsninger

4.7.1. Indikatorblanding

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.
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Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.7.2. Indikatoropløsning af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95% ethanol, tilsættes vand op til 100 ml og filtreres
om nødvendigt.

Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den foregående.

4.8. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet.

4.9. Natriumnitrat til analyse

5. APPARATUR

Se metode 2.1 "Bestemmelse af ammoniumkvælstof".

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1 "Prøveforberedelse".

7. ANALYSEMETODE

7.1. Fremstilling af opløsningen

Se metode 2.1 "Bestemmelse af ammoniumkvælstof".

7.2. Fremgangsmåde

Som forlag afpipetteres 50 ml svovlsyre-titrervæske (4.2), som angivet for variant a i
tabellen til metode 2.1, og derefter tilsættes en passende mængde af den valgte indika-
toropløsning (4.7.1 eller 4.7.2). Forlængerstykket på svaleren skal udmunde under
væskeoverfladen i forlaget.
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Af den klare opløsning udtages med pipette en alikvot del, (angivet for variant a i
tabellen til metode 2.1), som overføres til kogekolben. 350 ml vand og 20 ml 30%
svovlsyre (4.4) tilsættes kogekolben og efter omrystning tilsættes 5 g ferrum reductum
(4.5). Kolbehalsen skylles med få ml vand og en lille, langstilket glastragt anbringes i
kolbehalsen. Kogekolben anbringes på kogende vandbad 1 time, hvorefter tragtens stilk
skylles med få ml vand.

Under tilstrækkelige forholdsregler mod et hvert tab af ammoniak tilsættes kogekolben
50 ml koncentreret natriumhydroxidopløsning (4.6). Hvor der er anvendt 20 ml saltsyre
1 + 1 (4.1) til opløsning af prøven, tilsættes 60 ml koncentreret natriumhydroxidopløs-
ning (4.6). Destillationsapparatet samles. Derpå destilleres ammoniakken som beskrevet
i metode 2.1.

7.3. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved
beregningen af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.4. Kontrolforsøg

Forud for analyserne kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den an-
vendte fremgangsmåde ved at analysere en alikvot mængde indeholdende 0,045-0,050 g
kvælstof af en frisk fremstillet opløsning af natriumnitrat (4.9).

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Analyseresultatet udtrykkes som procent nitratkvælstof eller nitrat- og ammoniumkvæl-
stof i gødningen, som denne er modtaget til analyse.

METODE 2.2.2

BESTEMMELSE AF NITRAT- OG AMMONIUMKVÆLSTOF
EFTER ARND

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af nitrat- og ammoniumkvælstof
efter reduktion efter Arnd, tilpasset de tre varianter a, b og c).
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Se metode nr. 2.2.1.

3. PRINCIP

Reduktion af nitrat og af eventuelt tilstedeværende nitrit til ammoniumforbindelser i en
neutral vandig opløsning ved hjælp af en metallegering, bestående af 60% kobber (Cu)
og 40% magnesium (Mg) (Arnds legering) under tilstedeværelse af magnesiumchlorid
(MgCl2).

Ammoniakken destilleres og bindes. Syreoverskuddet tilbagetitreres med natrium- eller
kaliumhydroxid-titrervæske.

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand: fri for kuldioxid og kvælstofforbindelser af
enhver art.

4.1. Fortyndet saltsyre: 1 rumfang HCl (d = 1,18) + 1 rumfang vand.

4.2. Svovlsyre: 0,1 mol/l

4.3. Natrium- eller kaliumhydroxid-
titrervæske: 0,1 mol/l, carbonatfri

} til variant a.

4.4. Svovlsyre: 0,2 mol/l

4.5. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,2 mol/l, carbonatfri

} til variant b (se note 2,
metode 2.1)

4.6. Svovlsyre: 0,5 mol/l

4.7. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,5 mol/l, carbonatfri

} til variant c (se note 2,
metode 2.1).

4.8. Natriumhydroxidopløsning: ca. 2 mol/l.

4.9. Arnds legering til analyse: kornstørrelse under 1,0 mm.
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4.10. 20% magnesiumchloridopløsning.

200 g magnesiumchlorid (MgCl2 . 6H2O) til analyse hældes i en fladbundet kolbe på
1 liter og opløses i ca. 600-700 ml vand. For at hindre skumdannelse tilsættes 15 g mag-
nesiumsulfat (MgSO4 . 7H2O).

Når alt er opløst tilsættes 2 g magnesiumoxid og nogle pimpstenskorn, hvorefter sus-
pensionen koncentreres til 200 ml ved kogning (på denne måde uddrives eventuelle spor
af ammoniak, som måtte være til stede i reagenserne). Efter afkøling fyldes op til 1 liter
mærket og filtreres.

4.11. Indikatoropløsninger

4.11.1. Indikatorblanding

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.

Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.11.2. Indikatoropløsning af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95% ethanol, tilsættes vand op til 100 ml og filtreres
om nødvendigt. Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den foregående.

4.11.3. Indikatoropløsning af methylrødt

3,0 g congorødt opløses i 1 liter varmt vand og filtreres om nødvendigt efter afkøling.
Denne indikator kan anvendes valgfrit i stedet for de to ovenfor beskrevne ved neutrali-
sationen af sure ekstrakter forud for destillationen, idet der anvendes 0,5 ml for hver
100 ml væske, der skal neutraliseres.

4.12. Pimpsten, granuleret, vasket i saltsyre og udglødet

4.13. Natriumnitrat til analyse
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5. APPARATUR

Se metode 2.1 "Bestemmelse af ammoniumkvælstof".

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. ANALYSEMETODE

7.1. Fremstilling af analyseopløsninger

Se metode 2.1 "Bestemmelse af ammoniumkvælstof".

7.2. Analyse af opløsningen

Alt efter den valgte variant tilsættes forlagskolben en nøjagtig afmålt mængde svovl-
syre-titrervæske, som angivet i tabel 1 til metode 2.1. Derpå tilsættes en passende
mængde af den valgte indikatoropløsning (4.11.1 eller 4.11.2) og til sidst tilstrækkeligt
vand til at opnå et rumfang på mindst 50 ml. Forlængerstykket forbundet til svaleren
skal udmunde under væskeoverfladen i forlaget.

Af den klare opløsning udtages med pipette en alikvot del (angivet i tabellen til meto-
de 2.1), som overføres til kogekolben.

Der tilsættes vand til et samlet rumfang på ca. 350 ml (se note 1), 10 g Arnds legering
(4.9), 50 ml magnesiumchloridopløsning (4.10) og lidt pimpsten (4.12). Destillations-
apparatet samles hurtigt. Der opvarmes svagt i ca. 30 minutter, hvorefter varmetilførse-
len øges og ammoniakken destillerer over; destillationen skal vare ca. 1 time, hvorefter
remanensen i kogekolben skal have antaget en sirupsagtig konsistens. Når destillationen
er afsluttet, titreres syreoverskuddet i forlaget som beskrevet i metode 2.1.

Note 1:

Når gødningsopløsningen er sur (dvs., når der er anvendt 20 ml HCl (1 + 1) (4.1) til at
opløse prøven) neutraliseres den alikvote mængde, der er udtaget til analyse, på følgen-
de måde: i kogekolben, som indeholder den udtagne alikvote mængde, hældes ca.
250 ml vand samt den nødvendige mængde indikatoropløsning (4.11.1, 4.11.2 eller
4.11.3) og der omrystes omhyggeligt.

Opløsningen neutraliseres med 0,2 mol/l natriumhydroxidopløsning (4.8) og gøres sur
igen ved tilsætning af en dråbe HCl (1 + 1) (4.1). Derefter fortsættes som angivet under
punkt 7.2 (tredje afsnit).
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7.3. Blindprøve

Der foretages en blindprøve (prøvemængden udelades) under samme betingelser. Ved
beregningen af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.4. Kontrolforsøg

Forud for analysen kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den an-
vendte fremgangsmåde ved at analysere en alikvot mængde - indeholdende
0,050-0,150 g nitratkvælstof alt efter den valgte variant - af en frisk fremstillet opløs-
ning af natriumnitrat (4.13).

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode nr. 2.2.1.

METODE 2.2.3

BESTEMMELSE AF NITRAT- OG AMMONIUMKVÆLSTOF
EFTER DEVARDA

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af nitrat- og ammoniumkvælstof
efter reduktion efter Devarda (tilpasset de tre varianter a, b og c).

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Se metode nr. 2.2.1.

3. PRINCIP

Reduktion af nitrat og eventuelt tilstedeværende nitrit til ammoniumforbindelser i en
stærk basisk opløsning ved hjælp af en metallegering, sammensat af 45% aluminium
(Al), 5% zink (Zn) og 50% kobber (Cu) (Devardas legering). Ammoniakken destilleres
og bindes i et kendt rumfang svovlsyre-titrervæske. Syreoverskuddet tilbagetitreres med
natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 31
BILAG IV DG C II    DA

4. REAGENSER

Destilleret eller demineraliseret vand: fri for kuldioxid og kvælstofforbindelser af
enhver art.

4.1. Fortyndet saltsyre: 1 rumfang HCl (d = 1,18) + 1 rumfang vand.

4.2. Svovlsyre: 0,1 mol/l
4.3. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-

væske: 0,1 mol/l, carbonatfri } til variant a.

4.4. Svovlsyre: 0,2 mol/l

4.5. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,2 mol/l, carbonatfri

} til variant b (se note 2,
metode 2.1)

4.6. Svovlsyre: 0,5 mol/l

4.7. Natrium- eller kaliumhydroxid-titrer-
væske: 0,5 mol/l, carbonatfri

} til variant c (se note 2,
metode 2.1).

4.8. Devardas legering til analyse

Kornstørrelse: 90-100% under 0,25 mm, 50-75% under 0,075 mm.

Det tilrådes at anvende emballering i beholder med maksimalt 100 g.

4.9. Natriumhydroxidopløsning, indeholdende ca. 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), ammoniak-
fri

4.10. Indikatoropløsninger

4.10.1. Indikatorblanding

Opløsning A: 1 g methylrødt opløses i 37 ml 0,1 mol/l natriumhydroxidopløsning, og
der fyldes op med vand til 1 liter.
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Opløsning B: 1 g methylenblåt opløses i vand, og der fyldes op til 1 liter.

1 rumfang af opløsning A blandes med 2 rumfang af opløsning B.

Denne indikator er violet i sur opløsning, grå i neutral opløsning og grøn i basisk opløs-
ning. Der anvendes 0,5 ml (10 dråber) af denne opløsning som indikator.

4.10.2. Indikator af methylrødt

0,1 g methylrødt opløses i 50 ml 95% ethanol, tilsættes vand op til 100 ml og filtreres
om nødvendigt.

Denne indikator (4-5 dråber) kan benyttes i stedet for den foregående.

4.11. Ethanol, 95-96%

4.12. Natriumnitrat til analyse

5. APPARATUR

Se metode 2.1.

5.1. Destillationsapparat bestående af en passende stor rundbundet kolbe, forbundet til en
svaler ved hjælp af en destillationstragt med en effektiv dråbefanger. Yderligere er der
over forlaget anbragt en vandventil for at hindre eventuelle tab af ammoniak.

Den apparattype, der er godkendt til denne bestemmelse, er vist i bilaget med alle kon-
struktionsdata (figur 5).

5.2. Pipetter på 10, 20, 25, 50, 100 og 200 ml

5.3. Målekolbe på 500 ml.

5.4. Rotationsapparat med 35-40 rotationer pr. minut.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af analyseopløsninger

Se metode 2.1 "Bestemmelse af ammoniumkvælstof".

7.2. Analyse af opløsningen

Mængden af nitratkvælstof i den alikvote del af opløsningen må ikke være større end
den maksimale mængde, der er angivet i tabel 1.

Alt efter den valgte variant tilsættes forlagskolben en nøjagtig afmålt mængde svovl-
syre-titrervæske, som angivet i tabel 1. Derpå tilsættes en passende mængde af den
valgte indikatoropløsning (4.10.1 eller 4.10.2) og til sidst tilstrækkeligt vand til at opnå
et rumfang på 50 ml. Forlængerstykket forbundet til svaleren skal udmunde under
væskeoverfladen i forlaget. Forlagskolben forsynes med et boblerør med destilleret
vand.

Af den klare opløsning udtages med pipette en alikvot del (angivet i tabel 1 til
metode 2.1), som overføres til kogekolben.

Kogekolben tilsættes vand til et samlet rumfang på 250-300 ml, 5 ml ethanol (4.11) og
4 g Devarda-legering (4.8) (se note 2).

Under tilstrækkelige forholdsregler mod et hvert tab af ammoniak tilsættes kogekolben
ca. 30 ml 30% natriumhydroxidopløsning (4.9) og eventuelt yderligere en mængde til-
strækkeligt til at neutralisere den mængde saltsyre 1 + 1 (4.1), der er brugt til opløsning
af prøven. Destillationsapparatet samles, og det sikres, at forbindelserne er tætte. Koge-
kolben rystes med forsigtighed, så indholdet blandes.

Derpå opvarmes svagt, således at hydrogenudviklingen aftager kendeligt efter ca. en
halv times forløb og væsken begynder at koge. Destillationen fortsættes nu under krafti-
gere opvarmning, så mindst 200 ml væske destilleres i løbet af ca. 30 minutter. (Destil-
lationen må højst vare 45 minutter).

Når destillationen er afsluttet, sænkes forlaget. Forlængerstykket og boblerøret skylles
omhyggeligt og vandet fra boblerøret samt vaskevandet samles i forlaget. Derpå titreres
syreoverskuddet som beskrevet i metode 2.1.
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Note 2:

Ved tilstedeværelsen af calciumsalte, såsom calciumnitrat og kalkammonsalpeter, må
der forud for destillationen (for hvert gram gødning i den udtagne del) tilsættes 0,700 g
natriumphosphat (Na2HPO4 . 2H2O) for at hindre dannelse af Ca(OH)2.

7.3. Blindprøve

Der gennemføres en blindanalyse (prøvemængden udelades) under samme betingelser.
Ved beregning af slutresultatet tages hensyn hertil.

7.4. Kontrolforsøg

Forud for analysen kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den
anvendte fremgangsmåde ved at analyserne en alikvot mængde - indeholdende
0,050-1,150 g nitratkvælstof alt efter den valgte variant - af en frisk fremstillet opløs-
ning af natriumnitrat (4.12).

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode nr. 2.2.1.
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Figur 5
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Tegnforklaring til figur 5

a) Rundbundet kolbe på 750 ml (1 000 ml) med lang hals og krave.

b) Destillationsrør med dråbefanger og kugleslib ("18") ved udgangen.

c) Bøjet rør med kugleslib ("18") ved indgangen og næb ved udgangen. (Kugleslibet og det
bøjede rør kan erstattes af et passende stykke gummislange).

d) Kuglesvaler (6 kugler). Svaleren er forneden med et stykke gummislange forbundet til en
glasspids, der er monteret i en dobbelt gennemboret prop. Denne prop er foruden forsynet
med et boblerør.

e) 750 ml kolbe til opsamling af destillat.

f) Boblerør med vand, der hindrer tab af ammoniak.

Apparaturet er udført i glas, som ikke under de anvendte forhold afgiver basiske stoffer til destilla-
tet.

METODE 2.3

BESTEMMELSE AF DET TOTALE KVÆLSTOFINDHOLD

METODE 2.3.1

BESTEMMELSE AF DET TOTALE KVÆLSTOFINDHOLD
I NITRATFRI CALCIUMCYANAMID

1. FORMÅL

Denne forskrift fastsætter en metode til bestemmelse af det totale kvælstofindhold i
nitratfri calciumcyanamid.
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