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C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: Suspensie van NK-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Product in vloeibare vorm, waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde
en tevens daarin opgeloste verbindingen. Er mogen geen organische nutriënten van
plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegdC.2.6.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (N + K2O);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 3% N, 5% K2O;
� Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

In water oplosbaar
K2O

(1)Stikstof totaal

(2)Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (4) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3)Als het
biureetgehalte
lager is
dan 0,2%, mag
worden
vermeld:
�biureetarm�

(1) In water
oplosbaar
kaliumoxide

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden
gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven
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C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: Oplossing van PK-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product; er mogen geen organische
nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegd

C.2.7.
MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (P2O5 + K2O);

� Elke nutriënt afzonderlijk: 5% P2O5  5% K2O;

� Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

In water oplosbaar P2O5 In water oplosbaar
K2O

In water oplosbaar P2O5 (1) In water
oplosbaar
kaliumoxide

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden
gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven
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C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: Suspensie van PK-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Product in vloeibare vorm, waarvan de nutriënten afkomstig zijn van gesuspendeerde en
opgeloste verbindingen. Er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke
oorsprong worden toegevoegdC.2.8.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (P2O5 + K2O);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 5% P2O5  5% K2O.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) In water oplosbaar P2O5

(2) In neutraal ammoniumcitraat
oplosbaar P2O5

(3) In neutraal ammoniumcitraat en
water oplosbaar P2O5

In water oplosbaar
K2O

(1) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5 minder dan 2% bedraagt, wordt
uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven

(2) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5  2% of meer bedraagt, wordt
oplosbaarheid (3) aangegeven en moet
daarbij tevens het gehalte aan in water
oplosbaar P2O5 [oplosbaarheid (1)] worden
vermeld

De meststoffen mogen geen thomasmeel,
aluminiumcalciumfosfaat, gloeifosfaat,
gedeeltelijk ontsloten fosfaat of natuurfosfaat
bevatten

(1) In water
oplosbaar
kaliumoxide

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden
gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven
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D. ANORGANISCHE MESTSTOFFEN MET SECUNDAIRE NUTRIËNTEN

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

1 Calciumsulfaat Natuur- of industrieel product
dat in verschillende mate
gehydrateerd calciumsulfaat
bevat

25% CaO
35% SO3
Calcium en zwavel uitgedrukt als
CaO + SO3 totaal
Korrelgrootte:
� een zeef met een maaswijdte

van 2 mm moet ten
minste 80% doorlaten

� een zeef met een maaswijdte
van 10 mm moet ten
minste 99% doorlaten

De gebruikelijke
handelsbenamingen mogen
worden toegevoegd

Zwaveltrioxide totaal
Facultatief: calciumoxide totaal

2 Calciumchloride-
oplossing

Oplossing van industrieel
calciumchloride

12% CaO
Calcium uitgedrukt als in water
oplosbaar CaO

Calciumoxide
Facultatief: voor verstuiving op
planten

3 Vrij zwavel Min of meer gezuiverd natuur-
of industrieel product

98% S (245% SO3)
Zwavel uitgedrukt als SO3 totaal

Zwaveltrioxide totaal

4 Kieseriet Uit de mijnbouw afkomstig
product dat als
hoofdbestanddeel
magnesiumsulfaatmonohydraa
t bevat

24% MgO
45% SO3
Magnesium en zwavel uitgedrukt
als in water oplosbaar
magnesiumoxide en
zwaveltrioxide

De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

In water oplosbaar
magnesiumoxide
Facultatief: in water oplosbaar
zwaveltrioxide
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

5 Magnesiumsulfaat Product dat als
hoofdbestanddeel
magnesiumsulfaatheptahydraat
bevat

15% MgO
28% SO3
Magnesium en zwavel uitgedrukt
als in water oplosbaar
magnesiumoxide en
zwaveltrioxide

De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

In water oplosbaar
magnesiumoxide
Facultatief: in water oplosbaar
zwaveltrioxide

5.1 Magnesiumsulfaat-
oplossing

Door oplossing van industrieel
magnesiumsulfaat in water
verkregen product

5% MgO
10% SO3
Magnesium en zwavel uitgedrukt
als in water oplosbaar
magnesiumoxide en in water
oplosbaar zwaveltrioxide

De gebruikelijke
handelsbenamingen mogen
worden toegevoegd

In water oplosbaar
magnesiumoxide
Facultatief: in water oplosbaar
zwaveltrioxide

5.2 Magnesiumhydroxide Langs chemische weg
verkregen product dat als
hoofdbestanddeel
magnesiumhydroxide bevat

60% MgO
Deeltjesgrootte: een zeef met een
maaswijdte van 0,063 mm moet
ten minste 99% doorlaten

Magnesiumoxide totaal

5.3 Suspensie van
magnesiumhydroxide

Door suspendering van
type 5.2 verkregen product

24% MgO Magnesiumoxide totaal

6 Magnesium-
chlorideoplossing

Door oplossing van industrieel
magnesiumchloride verkregen
product

13% MgO
Magnesium uitgedrukt als
magnesiumoxide
Maximaal calciumgehalte: 3%
CaO

Magnesiumoxide
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E. ANORGANISCHE MESTSTOFFEN MET MICRONUTRIËNTEN

Opmerking: De volgende noten zijn van toepassing op deel E in zijn geheel.
Noot 1: Een chelaatvormer kan worden aangeduid met de afkorting die voorkomt in E.3
Noot 2: Als na oplossing van het product in water geen enkel residu achterblijft, mag dit worden aangeduid met �voor oplossing�.
Noot 3: Wanneer een micronutriënt in chelaatvorm aanwezig is, moet worden aangegeven op welk pH-traject de stabiliteit van de fractie is

aangegeven.

E.1. Meststoffen die slechts één micronutriënt bevatten

E.1.1. Boor

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

1a Boorzuur Product verkregen door de
inwerking van een zuur op een
boraat

14% B oplosbaar in water De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

Boor (B) oplosbaar in water

1b Natriumboraat Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
natriumboraat bevat

10% B oplosbaar in water De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

Boor (B) oplosbaar in water

1c Calciumboraat Uit colemaniet of pandermiet
verkregen product dat als
hoofdbestanddeel calciumboraat
bevat

7% B totaal
Deeltjesgrootte: een zeef met een
maaswijdte van 0,063 mm moet ten
minste 98% doorlaten

De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

Boor (B) totaal
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

1d Boorethanolamine Product verkregen door reactie
van boorzuur met een
ethanolamine

8% B oplosbaar in water Boor (B) oplosbaar in water

1e Boormeststof in
oplossing

Door oplossing in water van
meststoffen van type 1a en/of 1b
en/of 1d verkregen product

2% B oplosbaar in water Bij de aanduiding dienen de
namen van de bestanddelen te
worden vermeld

Boor (B) oplosbaar in water

1f Boormeststof in
suspensie

Door suspendering in water van
meststoffen van type 1a en/of 1b
en/of 1d verkregen product

2% B oplosbaar in water Bij de aanduiding dienen de
namen van de bestanddelen te
worden vermeld

Boor (B) oplosbaar in water

E.1.2. Kobalt

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

2a Kobaltzout Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
een anorganisch kobaltzout bevat

19% Co oplosbaar in water Bij de aanduiding dient de naam
van het anorganische anion te
worden vermeld

Kobalt (Co) oplosbaar in water
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

2b Kobaltchelaat In water oplosbaar, door
chemische binding van kobalt met
een chelaatvormer verkregen
product

2% Co oplosbaar in water, waarvan
ten minste 8/10 van het aangegeven
gehalte in chelaatvorm

Naam van de chelaatvormer Kobalt (Co) oplosbaar in water
Kobalt (Co) in chelaatvorm

2c Kobaltmeststof in
oplossing

Door oplossing in water van
meststoffen van type 2a en/of één
meststof van type 2b verkregen
product

2% Co oplosbaar in water Bij de aanduiding dienen te
worden vermeld:

(1) de naam van het (de)
anorganische anion(en) en

(2) de naam van de chelaatvormer
(indien aanwezig)

Kobalt (Co) oplosbaar in water
Kobalt (Co) in chelaatvorm, indien
aanwezig

E.1.3. Koper

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

3a Koperzout Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
een anorganisch koperzout bevat

20% Cu oplosbaar in water Bij de aanduiding dient de naam
van het anorganische anion te
worden vermeld

Koper (Cu) oplosbaar in water
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

3b Koperoxide Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
koperoxide bevat

70% Cu totaal
Deeltjesgrootte: een zeef met een
maaswijdte van 0,063 mm moet ten
minste 98% doorlaten

Koper (Cu) totaal

3c Koperhydroxide Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
koperhydroxide bevat

45% Cu totaal
Deeltjesgrootte: een zeef met een
maaswijdte van 0,063 mm moet ten
minste 98% doorlaten

Koper (Cu) totaal

3d Koperchelaat In water oplosbaar, door
chemische binding van koper met
een chelaatvormer verkregen
product

9% Cu oplosbaar in water waarvan ten
minste 8/10 van het aangegeven
gehalte in chelaatvorm

Naam van de chelaatvormer Koper (Cu) oplosbaar in water
Koper (Cu) in chelaatvorm

3e Meststof op basis van
koper

Door menging van meststoffen
van type 3a en/of 3b en/of 3c
en/of één meststof van type 3d en,
eventueel, een niet-toxische
drager zonder nutriënten,
verkregen product

5% Cu totaal Bij de aanduiding dienen te
worden vermeld:

(1) de naam van het (de)
koperbestandde(e)l(en)

(2) de naam van de chelaatvormer
(indien aanwezig)

Koper (Cu) totaal
Koper (Cu) oplosbaar in water,
indien ten minste 1/4 van het koper
totaal
Koper (Cu) in chelaatvorm, indien
aanwezig
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

3f Kopermeststof in
oplossing

Door oplossing in water van
meststoffen van type 3a en/of 3d
verkregen product

3% Cu oplosbaar in water Bij de aanduiding dienen te
worden vermeld:

(1) de naam van het (de)
anorganische anion(en) en

(2) de naam van de chelaatvormer
(indien aanwezig)

Koper (Cu) oplosbaar in water
Koper (Cu) in chelaatvorm, indien
aanwezig

3g Koperoxychloride Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
koperoxychloride [Cu2Cl(OH)3]
bevat

50% Cu totaal
Deeltjesgrootte: een zeef met een
maaswijdte van 0,063 mm moet ten
minste 98% doorlaten

Koper (Cu) totaal

3h Koperoxychloride in
suspensie

Door suspendering van
meststoffen van type 3g verkregen
product

17% Cu totaal Koper (Cu) totaal
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E.1.4. IJzer

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

4a IJzerzout Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
een anorganisch ijzerzout bevat

12% Fe oplosbaar in water Bij de aanduiding dient de naam
van het anorganisch anion te
worden vermeld

IJzer (Fe) oplosbaar in water

4b Ijzerchelaat In water oplosbaar product,
verkregen door chemische reactie
van ijzer met chelaatvormers
genoemd in de lijst van Bijlage I
hoofdstuk E.3

5% ijzer, in water oplosbaar, waarvan

de gechelateerde fractie ten minste

80% is

Naam van de chelaatvormers IJzer (Fe) wateroplosbaar

Gechelateerde fractie (EN 13366)

IJzer (Fe) gechelateerd bij elke
chelaatvormer, voor zo ver elke
fractie meer bedraagt dan 2% (EN
13368 deel I en 2)

4c IJzermeststof in
oplossing

Door oplossing in water van
meststoffen van type 4a en/of één
meststof van type 4b verkregen
product

2% Fe oplosbaar in water Bij de aanduiding dienen te
worden vermeld:

(1) de naam van het (de)
anorganische anion(en) en

(2) de naam van de chelaatvormer
(indien aanwezig)

IJzer (Fe) oplosbaar in water
IJzer (Fe) in chelaatvorm, indien
aanwezig
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E.1.5. Mangaan

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

5a Mangaanzout Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
een anorganisch MN(II)-zout
bevat

17% Mn oplosbaar in water Bij de aanduiding dient de naam
van het anorganische anion te
worden vermeld

Mangaan (Mn) oplosbaar in water

5b Mangaanchelaat In water oplosbaar, door
chemische binding van mangaan
met een chelaatvormer verkregen
product

5% Mn oplosbaar in water waarvan
ten minste 8/10 van het aangegeven
gehalte in chelaatvorm

Naam van de chelaatvormer Mangaan (Mn) oplosbaar in water
Mangaan (Mn) in chelaatvorm

5c Mangaanoxide Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
mangaanoxide bevat

40% Mn totaal
Deeltjesgrootte: een zeef met een
maaswijdte van 0,063 mm moet ten
minste 80% doorlaten

Mangaan (Mn) totaal

5d Meststof op basis van
mangaan

Door menging van meststoffen
van de typen 5a en 5c verkregen
product

17% Mn totaal Bij de aanduiding dienen de
namen van de mangaanbestand-
delen te worden vermeld

Mangaan (Mn) totaal
Mangaan (Mn) oplosbaar in water
als dit ten minste 1/4 van mangaan
(Mn) totaal is

5e Mangaanmeststof in
oplossing

Door oplossing in water van
meststoffen van type 5a en/of één
meststof van type 5b verkregen
product

3% Mn oplosbaar in water Bij de aanduiding dienen te
worden vermeld:

(1) de naam van het (de)
anorganische anion(en) en

(2) de naam van de chelaatvormer
(indien aanwezig)

Mangaan (Mn) oplosbaar in water
Mangaan (Mn) in chelaatvorm,
indien aanwezig
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E.1.6. Molybdeen

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

6a Natriummolybdaat Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
natriummolybdaat bevat

35% Mo oplosbaar in water Molybdeen (Mo) oplosbaar in water

6b Ammoniummolybdaat Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
ammoniummolybdaat bevat

50% Mo oplosbaar in water Molybdeen (Mo) oplosbaar in water

6c Meststof op basis van
molybdeen

Door menging van meststoffen
van de typen 6a en 6b verkregen
product

35% Mo oplosbaar in water Bij de aanduiding dienen de
namen van de molybdeen-
bestanddelen te worden vermeld

Molybdeen (Mo) oplosbaar in water

6d Molybdeenmeststof in
oplossing

Door oplossing in water van
meststoffen van type 6a en/of één
meststof van type 6b verkregen
product

3% Mo oplosbaar in water Bij de aanduiding dient de naam
van het (de) molybdeen-
bestandde(e)l(en) te worden
vermeld

Molybdeen (Mo) oplosbaar in water
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E.1.7. Zink

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

7a Zinkzout Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
een anorganisch zinkzout bevat

15% Zn oplosbaar in water Bij de aanduiding dient de naam
van het bijbehorende anorganische
anion te worden vermeld

Zink (Zn) oplosbaar in water

7b Zinkchelaat In water oplosbaar, door
chemische binding van zink met
een chelaatvormer verkregen
product

5% Zn oplosbaar in water, waarvan
ten minste 8/10 van het aangegeven
gehalte in chelaatvorm

Naam van de chelaatvormer Zink (Zn) oplosbaar in water
Zink (Zn) in chelaatvorm

7c Zinkoxide Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
zinkoxide bevat

70% Zn totaal
Deeltjesgrootte: een zeef met een
maaswijdte van 0,063 mm moet ten
minste 80% doorlaten

Zink (Zn) totaal

7d Meststof op basis van
zink

Door menging van meststoffen
van de typen 7a en 7c verkregen
product

30% Zn totaal Bij de aanduiding dienen de
namen van de zinkbestanddelen te
worden vermeld

Zink (Zn) totaal
Zink (Zn) oplosbaar in water als dit
ten minste 1/4 van zink (Zn) totaal is

7e Zinkmeststof in
oplossing

Door oplossing in water van
meststoffen van type 7a en/of één
meststof van type 7b verkregen
product

3% Zn oplosbaar in water Bij de aanduiding dienen te
worden vermeld:

(1) de naam van het (de)
anorganische anion(en) en

(2) de naam van de chelaatvormer
(indien aanwezig)

Zink (Zn) oplosbaar in water
Zink (Zn) in chelaatvorm, indien
aanwezig
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E.2. Minimumgehalte aan micronutriënten in massapercenten van de meststof

E.2.1. Mengsels van micronutriënten in vaste of vloeibare vorm
WANNEER DE MICRONUTRIËNT AANWEZIG IS

uitsluitend in anorganische vorm in chelaatvorm of complexvorm

Per micronutriënt:

Boor (B)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (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

Minimaal totaalgehalte aan micronutriënten in een mengsel in vaste vorm: 5 massapercenten van de meststof.

Minimaal totaalgehalte aan micronutriënten in een mengsel in vloeibare vorm: 2 massapercenten van de meststof.
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E.2.2. EG-meststoffen die primaire en/of secundaire nutriënten met micronutriënten bevatten en
in de bodem worden gebracht

VOOR VELDGEWASSEN EN WEIDEGRAS VOOR GEBRUIK IN DE TUINBOUW

Boor (B)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (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. EG-meststoffen die primaire en/of secundaire nutriënten met micronutriënten bevatten en
op bladeren worden gesproeid

Boor (B) 0,010

Kobalt (Co) 0,002

Koper (Cu) 0,002

IJzer (Fe) 0,020

Mangaan (Mn) 0,010

Molybdeen (Mo) 0,001

Zink (Zn) 0,002
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E.3. Lijst van de toegelaten organische chelaat- and complexvormers voor micronutriënten.

De volgende producten zijn toegelaten, mits ze voldoen aan de eisen van Richtlijn
67/548/EEC 1 zoals gewijzigd.

Chelaatvormers 2

De natrium-, kalium- en ammoniumzuren of �zouten van:

Ethyleendiaminetetra-acetaat zuur EDTA C10H16O8N2

Di-ethyleen triamine pentacetaat zuur DTPA C14H23O10N3

[o,o]:  ethyleendiamine � di (o-hydroxyphenyl acetaat) zuur EDDHA C18H20O6N2

[o,p]: ethyleendiamine-N-(o-hydroxyphenylacetaat) zuur)-N�-(p-
hydroxyphenylacetaat) zuur EDDHA C18H20O6N2

2-hydroxyethylethyleendiaminetriacetaat zuur HEEDTA C10H18O7N2

[o,o]: ethyleendiamine-di (o-hydroxy o-methylphenylacetaat) zuur EDDHMA C20H24O6N2

[o,p]: ethyleendiamine-di (o-hydroxy-p-methylphenylacetaat) zuur EDDHMA C20H24O6N2

[p,o]:ethyleendiamine-di (p-hydroxy-o-methylphenylacetaat) zuur EDDHMA C20H24O6N2

[2,4]: ethyleendiamine di (2-hydroxy-4-carboxyphenylacetaat) zuur EDDCHA C20H20O10N2

[2,5]: ethyleendiamine di (2-carboxy-5-hydroxyphenylacetaat) zuur EDDCHA C20H20O10N2

[5,2]: ethyleendiamine di (5-carboxy-2 hydroxyphenylacetaat) zuur EDDCHA C20H20O10N2

Complexvormers :

De lijst moet nog worden opgesteld.

_______________

                                                
1 PB 196, 16.08.1967, blz. 1
2 De chelaatvormers moeten geïdentificeerd and gekwantificeerd worden met Europese Norm

EN 13368 deel 1 en deel 2, voor zo ver die standaard op bovengenoemde stoffen betrekking
heeft.
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BIJLAGE II
Toleranties

De in deze bijlage vermelde toleranties zijn negatieve waarden in massapercenten.

Wat het aangegeven gehalte aan nutriënten van de verschillende typen EG-meststoffen betreft,
gelden de volgende toleranties:

1. ANORGANISCHE ENKELVOUDIGE MESTSTOFFEN MET PRIMAIRE NUTRIËNTEN
ABSOLUTE WAARDEN IN MASSAPERCENTEN, UITGEDRUKT IN N, P2O5, K2O, MGO, CL

1.1. Stikstofmeststoffen

kalksalpeter 0,4

kalkmagnesiasalpeter 0,4

natronsalpeter 0,4

chilisalpeter 0,4

kalkstikstof 1,0

nitraathoudend kalkstikstof 1,0

ammoniumsulfaat 0,3

ammoniumnitraat of kalkammonsalpeter:

� tot en met 32% 0,8

� boven 32% 0,6

ammonsulfaatsalpeter 0,8

stikstofmagnesiumsulfaat 0,8

stikstofmagnesia 0,8
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ureum 0,4

calciumnitraatsuspensie 0,4

oplossing van stikstofmeststoffen met

ureumformaldehyde 0,4

suspensie van stikstofmeststoffen met

ureumformaldehyde 0,4

ureumammoniumsulfaat 0,5

oplossing van stikstofmeststoffen 0,6

ammoniumnitraat/ureumoplossing 0,6

1.2. Fosfaatmeststoffen

Thomasslakkenmeel:

� waarborg uitgedrukt met een marge

van 2 massapercenten 0,0

� waarborg uitgedrukt in één getal 1,0

Andere fosfaatmeststoffen

Oplosbaarheid van P2O5 in: (nummer van de meststof

in bijlage I)

� mineraalzuur (3, 6, 7) 0,8

� mierenzuur (7) 0,8

� neutraal ammoniumcitraat (2a, 2b, 2c) 0,8

� alkalisch ammoniumcitraat (4, 5, 6) 0,8

� water (2a, 2b, 3) 0,9

(2c) 1,3
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1.3. Kalimeststoffen

ruw kalizout 1,5

verrijkt ruw kalizout 1,0

kaliumchloride:

� tot en met 55% 1,0

� boven 55% 0,5

kaliumchloride met magnesium 1,5

kaliumsulfaat 0,5

patentkali 1,5

1.4. Andere bestanddelen

chloride 0,2

2. ANORGANISCHE SAMENGESTELDE MESTSTOFFEN MET PRIMAIRE NUTRIËNTEN

2.1. Nutriënten

N 1,1

P2O5 1,1

K2O 1,1
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2.2. Totaal van de negatieve verschillen ten opzichte van de aangegeven waarde

meststoffen met twee nutriënten 1,5

meststoffen met drie nutriënten 1,9

3. SECUNDAIRE NUTRIËNTEN IN MESTSTOFFEN

De toegelaten tolerantie ten opzichte van de aangegeven waarden voor calcium,
magnesium, natrium en zwavel wordt vastgesteld op ¼ van het aangegeven gehalte aan
deze nutriënten met een maximum van 0,9% in absolute waarde CaO,  MgO, Na2O en SO3,
dat wil zeggen 0,64 voor Ca, 0,55 voor Mg, 0,67 voor Na en 0,36 voor S.

4. MICRONUTRIËNTEN IN MESTSTOFFEN

De toegelaten toleranties ten opzichte van de aangegeven gehalten aan micronutriënten
worden vastgesteld op:

� bij een gehalte hoger dan 2%: 0,4% in absolute waarde,

� bij een gehalte lager dan of gelijk aan 2%: 20% van de aangegeven waarde.

Wat het aangegeven gehalte aan de verschillende vormen van stikstof en de oplosbaarheid
van fosforzuuranhydride betreft, bedragen de toleranties 1/10 van het totale gehalte aan de
desbetreffende nutriënt met een maximum van 2 massapercenten, voor zover het totale
gehalte aan die nutriënt binnen de in bijlage I gespecificeerde grenzen en binnen de
grenzen van de bovenvermelde toleranties blijft.

________________________
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BIJLAGE III

Technische bepalingen voor meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog
stikstofgehalte

1. KENMERKEN VAN EN GRENSWAARDEN VOOR ENKELVOUDIGE
MESTSTOFFEN OP BASIS VAN AMMONIUMNITRAAT EN MET EEN HOOG
STIKSTOFGEHALTE

1.1. Poreusheid (olieretentie)

De olieretentie van de meststof die vooraf moet zijn onderworpen aan twee
temperatuurcycli van 25 tot 50 ºC overeenkomstig het bepaalde in deel 3, punt 2, van deze
bijlage, mag niet meer dan 4 massapercenten bedragen.

1.2. Brandbaar materiaal

Het als koolstof gemeten brandbaar materiaal mag niet meer bedragen
dan 0,2 massapercent bij meststoffen met een stikstofgehalte van ten
minste 31,5 massapercenten en niet meer dan 0,4 massapercent bij meststoffen met een
stikstofgehalte van ten minste 28 maar minder dan 31,5 massapercenten.

1.3. pH

De pH van een oplossing van 10 gram meststof in 100 ml water dient ten minste 4,5 te
bedragen.

1.4. Korrelgrootte

Ten hoogste 5 massapercenten zeefdoorgang bij 1 mm maaswijdte en ten
hoogste 3 massapercenten zeefdoorgang bij 0,5 mm maaswijdte.

1.5. Chloor

Het chloorgehalte van de meststof mag ten hoogste 0,02 massapercent bedragen.
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1.6. Zware metalen

Zware metalen mogen niet opzettelijk worden toegevoegd en voor iedere ten gevolge van
het productieproces aanwezige hoeveelheid van deze metalen mag de door het Comité
vastgestelde grenswaarde niet worden overschreden.

Het gehalte aan koper mag niet groter zijn dan 10 mg/kg.

Voor andere zware metalen worden geen grenswaarden aangegeven.

2. BESCHRIJVING VAN DE DETONATIEPROEF VOOR MESTSTOFFEN OP BASIS
VAN AMMONIUMNITRAAT EN MET EEN HOOG STIKSTOFGEHALTE

Deze proef wordt uitgevoerd op een representatief meststofmonster. Voordat de
detonatieproef erop wordt uitgevoerd, wordt het volledige monster onderworpen aan vijf
temperatuurcycli overeenkomstig het bepaalde in deel 3, punt 3, van deze bijlage.

De meststof wordt onder de volgende voorwaarden in een horizontale stalen buis aan de
detonatieproef onderworpen:

� naadloze stalen buis

� buislengte: ten minste 1000 mm

� nominale buitendiameter: ten minste 114 mm

� nominale wanddikte: ten minste 5 mm

� booster: de aard van de explosieve stof en de afmetingen van de ontstekingslading
moeten zodanig worden gekozen dat ter hoogte van het te beproeven (stof) monster
de optimale explosiekracht voor de voortplanting van de detonatie wordt verkregen

� beproevingstemperatuur: 15 � 25 °C
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� loden indicatorcilinders voor de detonatie: diameter 50 mm, hoogte 100 mm

� die op een onderlinge afstand van 150 mm worden geplaatst en de buis horizontaal
ondersteunen. De proef moet tweemaal worden uitgevoerd. De meststof wordt geacht
aan de proef te voldoen indien bij elke proef niet meer dan 5% van een of meer van
de loden steuncilinders wordt ingedrukt.

3. METHODEN OM TE CONTROLEREN OF AAN DE IN DE BIJLAGEN III.1 EN
III.2 GESPECIFICEERDE GRENSWAARDEN WORDT VOLDAAN

Methode 1
Methoden voor de uitvoering van de temperatuurcycli

1. Omvang en toepassingsgebied

In dit document worden de methoden vastgesteld voor de uitvoering van de
temperatuurcycli voorafgaande aan de uitvoering van de olieretentieproef voor
enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte
en van de detonatieproef voor zowel enkelvoudige als samengestelde meststoffen op basis
van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

De methode van de gesloten temperatuurcycli als beschreven in deze sectie worden geacht
de condities waarmee rekening dient te worden gehouden binnen het toepassingsgebied
van titel II, hoofdstuk IV voldoende na te bootsen, echter, deze methoden hoeven niet
noodzakelijkerwijs alle condities die zich tijdens transport en opslag kunnen voordoen na
te bootsen.

2. Temperatuurcycli volgens bijlage III.1

2.1. Toepassingsgebied

Het betreft hier de werkwijze voor de temperatuurcycli voordat de olieretentie van de
meststof wordt bepaald.
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2.2. Principe en definitie

Het monster wordt in een Erlenmeyer verwarmd van kamertemperatuur tot 50 °C en
gedurende twee uur op deze temperatuur gehouden (fase bij 50 °C). Vervolgens wordt het
monster afgekoeld tot een temperatuur van 25 °C en gedurende twee uur op deze
temperatuur gehouden (fase bij 25 °C). De combinatie van de opeenvolgende fasen
bij 50 °C en 25 °C vormt een temperatuurcyclus. Nadat het monster twee temperatuurcycli
heeft doorlopen wordt het, in afwachting van de bepaling van de olieretentiewaarde, op een
temperatuur van 20 (± 3) °C gehouden.

2.3. Apparatuur

Standaard-laboratoriumapparatuur met onder meer:

� waterbaden waarvan de thermostaat is ingesteld op respectievelijk 25 (± 1)
en 50 (± 1) °C,

� Erlenmeyers die elk een inhoud hebben van 150 ml.

2.4. Werkwijze

Elk monster van 70 (± 5) g wordt in een Erlenmeyer gebracht, die vervolgens wordt
afgesloten.

Om de twee uur wordt elke Erlenmeyer overgebracht van het waterbad van 50 °C naar dat
van 25 °C en omgekeerd.

Houdt het water van elk bad op constante temperatuur en door snel roeren in beweging,
zodat het waterpeil boven het monster blijft. Bescherm de stop tegen condensatie door
gebruik te maken van een stukje schuimrubber.

3. Voor bijlage III.2 te gebruiken temperatuurcycli

3.1. Toepassingsgebied

Toepassing van temperatuurcycli voorafgaande aan de uitvoering van de detonatieproef.
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3.2. Principe en definities

Het monster wordt in een waterdicht vat verwarmd van kamertemperatuur tot 50 °C en
gedurende een uur op deze temperatuur gehouden (fase bij 50 °C). Daarna wordt het
monster afgekoeld tot een temperatuur van 25 °C en gedurende een uur op deze
temperatuur gehouden (fase bij 25 °C). De combinatie van de opeenvolgende fasen
bij 50 °C en 25 °C vormt een temperatuurcyclus. Nadat het monster het benodigde aantal
temperatuurcycli heeft doorlopen, wordt het in afwachting van de uitvoering van de
detonatieproef op een temperatuur van 20 (± 3) °C gehouden.

3.3. Apparatuur

� een waterbad waarvan de thermostaat een temperatuurbereik heeft van 20 tot 51 °C
en dat kan worden verwarmd en afgekoeld met een snelheid van 10 °C/uur, of twee
waterbaden waarvan het ene is ingesteld op een temperatuur van 20 °C en het andere
op 51 °C. Het water in het bad (c.q. de baden) wordt voortdurend geroerd en het bad
moet zo groot zijn dat de circulatie van het water ruimschoots wordt gegarandeerd.

� een geheel waterdicht roestvrij stalen vat, voorzien van een thermokoppel in het
midden. De buitendiameter van het vat is 45 (± 2) mm en de dikte van de
wand 1,5 mm (zie figuur 1). De hoogte en de lengte van het vat kunnen afhankelijk
van de afmetingen van het waterbad worden gekozen, bv. lengte 600 mm en
hoogte 400 mm.

3.4. Werkwijze

Breng een voor één detonatie toereikende hoeveelheid meststof in het vat en sluit dit af met
het deksel. Plaats het vat in het waterbad. Verwarm het water tot 51 °C en meet de
temperatuur midden in de kunstmest. Een uur nadat de temperatuur in het midden 50 °C
heeft bereikt, wordt de koeling ingeschakeld en het water afgekoeld. Een uur nadat midden
in de kunstmest een temperatuur van 25 °C is bereikt, wordt de verwarming weer
ingeschakeld en begint de tweede cyclus. Wanneer twee waterbaden worden gebruikt,
wordt het vat na iedere verwarmings- en koelingperiode overgeplaatst in het andere bad.
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Figuur 1
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Methode 2
Bepaling van de olieretentie

1. Omvang en toepassingsgebied

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van de olieretentie van
enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

De methode is van toepassing op zowel geprilde als gekorrelde meststoffen die geen in olie
oplosbare stoffen bevatten.

2. Definitie

Onder de olieretentie van een meststof wordt verstaan de hoeveelheid olie die door de
meststof onder de aangegeven omstandigheden wordt vastgehouden, uitgedrukt als
massapercentage.

3. Principe

Het monster wordt gedurende de voorgeschreven tijd volledig in dieselolie
ondergedompeld; vervolgens verwijdert men de overmaat olie volgens een voorgeschreven
procedure, waarna wordt gemeten hoeveel de massa van het monster is toegenomen.

4. Reagens

Dieselolie

Maximale viscositeit: 5 mPas bij 40 °C

Dichtheid: 0,8 - 0,85 g/ml bij 20 °C

Zwavelgehalte: ≤ 1,0% (m/m)

Asgehalte: ≤ 0,1% (m/m)

5. Apparatuur

Normale laboratoriumuitrusting en bovendien:

5.1. Balans met een nauwkeurigheid van 0,01 g.

5.2. Bekerglazen met een inhoud van 500 ml.
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5.3. Kunststoftrechter, bij voorkeur met een cilindervormig bovendeel en met een diameter van
ongeveer 200 mm.

5.4. Zeef, maaswijdte 0,5 mm, passend in de trechter (5.3).

O p m e r k i n g: Afmetingen van trechter en zeef worden zodanig gekozen dat slechts
enkele granules boven elkaar liggen en de olie gemakkelijk kan aflopen.

5.5. Filtreerpapier, snelfilterkwaliteit, crêpe, zacht, massa 150 g/m².

5.6. Absorberende celstoftissues (laboratoriumkwaliteit).

6. Werkwijze

6.1. Er worden snel na elkaar twee afzonderlijke bepalingen uitgevoerd in twee afzonderlijke
porties van het laboratoriummonster.

6.2. Met behulp van de zeef (5.4) worden alle deeltjes kleiner dan 0,5 mm verwijderd. Weeg
voor één bepaling 50 g van het gezeefde monster tot op 0,01 g nauwkeurig af in het
bekerglas (5.2). Voeg voldoende dieselolie (4) toe om de prils volledig te bedekken en roer
voorzichtig om ervoor te zorgen dat het oppervlak van alle prils volledig wordt bevochtigd.
Dek het bekerglas af met een horlogeglas en laat het gedurende een uur staan bij een
temperatuur van 25 (± 2) °C.

6.3. Filtreer de volledige inhoud van het bekerglas door de in de trechter (5.3) geplaatste zeef
(5.4). Laat het residu op het filter nog een uur uitlekken om het grootste gedeelte van de
overtollige olie te laten weglopen.
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6.4. Leg twee vellen filtreerpapier (5.5) (ca. 500 × 500 mm) over elkaar op een vlakke
ondergrond en vouw de vier zijden van beide vellen ca. 40 mm naar boven zodat de prils
niet kunnen wegrollen. In het midden van de vellen worden twee lagen celstoftissues (5.6)
gelegd. Spreid de volledige inhoud van de zeef (5.4) over de tissues uit en verdeel deze
inhoud gelijkmatig met een zacht plat penseel. Licht na twee minuten de tissues aan één
kant op, zodat de prils op het daaronder liggende filtreerpapier worden geschoven en
verdeel de prils daarop gelijkmatig met het penseel. Leg een ander vel filtreerpapier,
eveneens met de hoeken omhoog gevouwen, op het monster en rol de prils met rondgaande
bewegingen tussen de vellen filtreerpapier waarbij een lichte druk wordt uitgeoefend.
Telkens na acht rondgaande bewegingen wordt het rollen onderbroken en worden
tegenover elkaar liggende kanten van het filtreerpapier opgeheven zodat de naar de omtrek
gerolde prils weer naar het midden worden verplaatst. Volg hierbij de volgende procedure:
maak vier volledig rondgaande bewegingen, eerst rechtsom, dan linksom; rol de prils
vervolgens terug naar het midden, zoals hierboven omschreven. Deze werkwijze moet
driemaal worden herhaald (24 rondgaande bewegingen, tweemaal opheffen van de
zijkanten). Vervolgens wordt voorzichtig een nieuw vel filtreerpapier tussen het onderste
en het daarbovenliggende vel geschoven en worden de prils op het nieuwe vel gerold door
het bovenste vel op te heffen. Leg een nieuw vel filtreerpapier op de prils en herhaal de
hierboven beschreven procedure. Breng de prils onmiddellijk na het rollen over in een
getarreerde schaal en weeg deze teneinde de massa van de achtergebleven hoeveelheid
dieselolie tot op 0,01 g nauwkeurig te bepalen.

6.5. Herhaling van de rolbewegingsprocedure en hernieuwde weging

Indien wordt vastgesteld dat de hoeveelheid dieselolie die in het monster is achtergebleven
gelijk is aan of meer bedraagt dan 2,00 g, wordt het monster op een nieuw stel vellen
filtreerpapier overgebracht en wordt de rolprocedure herhaald, waarbij de hoeken
overeenkomstig 6.4 (2 × 8 rondgaande bewegingen, eenmaal opheffen) worden opgeheven.
Daarna wordt het monster opnieuw gewogen.

7. Weergave van de resultaten
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7.1. Berekeningmethode en formule

De olieretentie bij elke bepaling (6.1), uitgedrukt als massapercentage van het gezeefde
monster, resulteert uit de volgende vergelijking:

olieretentie =
1

12

m
mm − × 100

Hierbij is:

m1de massa van het gezeefde monster (6.2) in grammen;

m2 de massa van het monster overeenkomstig 6.4 of 6.5 in grammen na de laatste
weging.

Als resultaat wordt het rekenkundig gemiddelde van de twee afzonderlijke bepalingen
genomen.

Methode 3
Bepaling van de brandbare bestanddelen

1. Omvang en toepassingsgebied

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van de brandbare
bestanddelen in enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met hoog
stikstofgehalte.

2. Principe

Kooldioxide afkomstig van anorganische vulstoffen wordt vooraf met behulp van zuur
verwijderd. De organische verbindingen worden geoxideerd door middel van een mengsel
van chroomzuur en zwavelzuur. Het gevormde kooldioxide wordt geabsorbeerd in een
oplossing van bariumhydroxide. Het neerslag wordt opgelost in een zoutzuuroplossing en
bepaald door terugtitrering met een natriumhydroxideoplossing.
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3. Reagentia

3.1. Chroomtrioxide (CrO3) pro analyse

3.2. Zwavelzuur, verdund tot 60 volumeprocent: in een bekerglas van 1 l wordt 360 ml water
gebracht en daarna wordt voorzichtig 640 ml zwavelzuur (d20 = 1,83 g/ml) toegevoegd.

3.3. Zilvernitraat: 0,1 mol/l-oplossing.

3.4. Bariumhydroxide:

15 g bariumhydroxide [Ba(OH)2.8H2O] wordt afgewogen en volledig in warm water
opgelost. De oplossing wordt in een maatkolf van 1 l overgebracht, afgekoeld, tot de
maatstreep aangevuld, gemengd en door een vouwfilter gefiltreerd.

3.5. Zoutzuur: 0,1 mol/l-standaardoplossing.

3.6. Natriumhydroxide: 0,1 mol/l-standaardoplossing.

3.7. Broomfenolblauw: oplossing van 0,4 g/l in water.

3.8. Fenolftaleïne: oplossing van 2 g/l in 60% volume ethanol.

3.9. Natronasbest: deeltjesgrootte 1,0 tot 1,5 mm.

3.10. Gedemineraliseerd water, versgekookt ter verwijdering van kooldioxide.

4. Apparatuur

4.1. Gangbare laboratoriumuitrusting waaronder:

� filterkroes met filterplaat van gesinterd glas, inhoud 15 ml, plaatdoorsnede 20 mm,
totale hoogte 50 mm, porositeit 4 (poriëndiameter 5-15 micrometer);

� bekerglas van 600 ml.
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4.2. Stikstof onder druk.

4.3. Opstelling bestaande uit de volgende delen, zo mogelijk gekoppeld met bolvormige
slijpstukverbindingen (zie fig. 2):

4.3.1. absorptiebuis A, lengte ongeveer 200 mm, doorsnede 30 mm, gevuld met natronasbest
(3.9) dat met glasvezelproppen op zijn plaats wordt gehouden,

4.3.2. reactiekolf B, inhoud 500 ml, met ronde bodem en zijopening,

4.3.3. Vigreuxkolom van ongeveer 150 mm (C'),

4.3.4. koeler C met dubbel koeloppervlak, lengte 200 mm,

4.3.5. Drechselfles D voor het opvangen van eventueel overgedestilleerd zuur,

4.3.6. ijsbad E voor het koelen van de Drechselfles,

4.3.7. twee absorptieflessen F1 en F2, doorsnede 32-35 mm, waarvan de gasverdeler bestaat uit
een gesinterde glazen schijf van 10 mm met lage porositeit,

4.3.8. afzuigpomp en ventiel G bestaande uit een glazen T-stuk in de afvoerleiding waarvan het
vrije uiteinde via een rubberslang met slangklem is verbonden met een capillair.

O p ge p as t !  Het gebruik van een kokende chroomzuuroplossing in een apparaat onder
verminderde druk is gevaarlijk en vereist gepaste voorzorgsmaatregelen.

5. Werkwijze

5.1. Monsterneming

Ongeveer 10 g ammoniumnitraatkorrels worden tot op 0,001 g nauwkeurig afgewogen.
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5.2. Verwijdering van carbonaten

Breng de monsterhoeveelheid in reactiekolf B. Voeg hieraan 100 ml H2SO4 (3.2) toe. De
prils zijn bij kamertemperatuur in ongeveer 10 minuten opgelost. Bouw de opstelling op
zoals aangegeven in de figuur: sluit de absorptiebuis A aan een zijde via een reduceer-
ventiel op de stikstofbron (4.2) en aan de andere kant op de gasinleidbuis in de reactiekolf
aan. Plaats de Vigreuxopzet (C') en de op koelwater aangesloten koeler (C). Stel in de
oplossing een kalme stikstofstroom in, verwarm de oplossing tot koken en houdt deze
2 minuten aan de kook. Daarna mag deze niet meer bruisen. Indien bruisen wordt
waargenomen, wordt de verwarming 30 minuten voortgezet. Laat vervolgens ten minste
20 minuten onder doorstromende stikstof afkoelen.

Bouw de opstelling verder op volgens de figuur, waarbij de koeler wordt verbonden met de
Drechselfles (D) en deze met de absorptieflessen F1 en F2. Tijdens het monteren blijft er
stikstof stromen. Breng in elk van de absorptieflessen snel 50 ml
bariumhydroxideoplossing (3.4).

Leid gedurende ongeveer 10 minuten stikstof door. De oplossing in de absorptieflessen
moet helder blijven. Als dat niet het geval is moet de verwijdering van carbonaten worden
herhaald.

5.3. Oxidatie en absorptie

Verwijder de stikstofinleidbuis, breng via deze opening snel 20 g chroomtrioxide (3.1)
en 6 ml zilvernitraatoplossing (3.3) in de reactiekolf (B) en breng de inleidbuis weer op
haar plaats. Sluit de opstelling op de afzuigpomp aan en stel een zodanige stikstofstroom in
dat er door de gesinterde glazen schijven in de absorptieflessen F1 en F2 voldoende gas
stroomt.
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Verwarm de inhoud van reactiekolf B tot koken en houd het mengsel gedurende 1 uur
en 30 minuten aan de kook 1. Omdat het bariumcarbonaatneerslag de gasverdeler van
gesinterd glas soms verstopt, kan het nodig zijn de afzuigpomp in werking te stellen en de
stikstofstroom met behulp van het ventiel G bij te regelen. De bariumhydroxideoplossing
in absorptiefles F2 dient helder te blijven, anders moet de proef worden herhaald. Schakel
na het verstrijken van de kooktijd de verwarming uit en demonteer de opstelling. Was
beide gasverdelers aan binnen- en buitenkant met versgekookt gedistilleerd water en vang
het waswater in een bijhorende absorptiefles op. Plaats beide gasverdelers in een bekerglas
van 600 ml dat later voor de bepaling wordt gebruikt.

Filtreer achtereenvolgens de inhoud van absorptiefles F2 en die van absorptiefles F1 snel
onder afzuiging door de glasfilterkroes. Spoel de resten neerslag met 50 ml versgekookt
gedistilleerd water op de filterkroes en was het neerslag op de kroes met nog eens 50 ml
van dat water. Plaats de kroes in het bekerglas van 600 ml en voeg hieraan 100 ml gekookt
water (3.10) toe. Breng in elk van de absorptieflessen 50 ml water (3.10) en leid
gedurende 5 minuten stikstof door de gasverdelers. Voeg dit water bij de inhoud van het
bekerglas. Herhaal deze spoelgang zodat de gasverdelers goed gespoeld zijn.

5.4. Bepaling van de carbonaten afkomstig van het organisch materiaal

Voeg aan de oplossing in het bekerglas vijf druppels fenolftaleïne (3.8) toe. De oplossing
wordt rood. Voeg druppelsgewijs zoutzuur (3.5) toe totdat de kleur juist volledig is
verdwenen. Roer de oplossing goed door de filterkroes om te controleren of de roze kleur
niet opnieuw verschijnt. Voeg vervolgens vijf druppels broomfenolblauw (3.7) toe en
titreer met zoutzuur (3.5) tot de kleur omslaat naar geel. Voeg vervolgens een overmaat
van 10 ml zoutzuur toe.

Kook de oplossing ten hoogste 1 minuut. Controleer zorgvuldig of er geen neerslag meer
over is.

Koel de oplossing af en titreer de overmaat zuur vervolgens terug met de
natriumhydroxideoplossing (3.6).

6. Blancobepaling

Parallel aan de bepaling wordt volgens dezelfde werkwijze en met dezelfde hoeveelheid
van alle reagentia een blancobepaling uitgevoerd.

                                                
1 Voor de meeste organische stoffen is bij gebruik van zilvernitraat als katalysator een

reactietijd van 1 uur en 30 minuten voldoende.
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7. Weergave van de resultaten

Het gehalte aan brandbare bestanddelen (C), uitgedrukt in massapercentage koolstof totaal,
wordt berekend met de volgende formule:

C% = 0,06 ×
E

VV 21 −

Hierbij is:

E de massa in grammen van de testhoeveelheid;

V1 het totale volume in milliliters 0,1 mol/l-zoutzuur, toegevoegd na de
kleuromslag van fenolftaleïne;

V2 het volume in milliliters van de.0,1 mol/l-natriumhydroxideoplossing,
gebruikt voor terugtitratie.
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Figuur 2
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Methode 4
Bepaling van de pH-waarde

1. Omvang en toepassingsgebied

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de meting van de pH-waarde van een
oplossing van een enkelvoudige meststof op basis van ammoniumnitraat en met een hoog
stikstofgehalte.

2. Principe

Meting van de pH van een ammoniumnitraatoplossing door middel van een pH-meter.

3. Reagentia

Kooldioxidevrij gedistilleerd of gedemineraliseerd water.

3.1. Bufferoplossing met een pH van 6,88 bij 20 °C

Los 3,40 (± 0,01) g kaliumdihydrogeenorthofosfaat (KH2PO4) op in ongeveer 400 ml
water. Los vervolgens 3,55 (± 0,01) g dinatriumhydrogeenorthofosfaat (Na2HPO4) op in
ongeveer 400 ml water. Breng de twee oplossingen kwantitatief over in een maatkolf
van 1 000 ml, vul aan tot de maatstreep en meng. Bewaar deze oplossing in een luchtdicht
afgesloten vat.

3.2. Bufferoplossing met een pH van 4,00 bij 20 °C

Los 10,21 (± 0,01) g kaliumhydrogeenftalaat (KHC8O4H4) op in water, breng het
kwantitatief over in een maatkolf van 1  000 ml, vul aan tot de maatstreep en meng.

Bewaar deze oplossing in een luchtdicht afgesloten vat.

3.3. Ook in de handel verkrijgbare pH-standaardoplossingen mogen worden gebruikt.

4. Apparatuur

pH-meter met glas- en kalomel- of gelijkwaardige elektroden, met een gevoeligheid
van 0,05 pH-eenheid.
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5. Werkwijze

5.1. IJking van de pH-meter

De pH-meter (4) wordt bij een temperatuur van 20 (± 1) °C geijkt met behulp van de
bufferoplossingen (3.1, 3.2 of 3.3). Gedurende de gehele bepaling wordt met een lage
stroomsnelheid stikstof over het oppervlak van de oplossing geleid.

5.2. Bepaling

Voeg aan 10 (± 0,01) g van het monster in een bekerglas van 250 ml 100,0 ml water toe.
Verwijder de onoplosbare deeltjes door de vloeistof te filtreren, te decanteren of te
centrifugeren. Meet de pH-waarde van de heldere oplossing bij een temperatuur
van 20 (± 1) °C; volg hierbij dezelfde procedure als bij de ijking van de meter.

6. Weergave van de resultaten

Druk het resultaat uit in pH-eenheden met een nauwkeurigheid van 0,1 eenheid; vermeld
hierbij de gebruikte temperatuur.

Methode 5
Bepaling van de korrelgrootte

1. Omvang en toepassingsgebied

In dit document wordt de methode vastgesteld voor het zeven van enkelvoudige
meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

2. Principe

Het monster wordt op een kolom van drie zeven met de hand of mechanisch gezeefd. Van
de op iedere zeef achtergebleven hoeveelheid wordt de massa bepaald en er wordt
berekend welk percentage van het materiaal de benodigde zeven is gepasseerd.
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3. Apparatuur

3.1. Standaarddraadzeven met een diameter van 200 mm en een maaswijdte van
respectievelijk 2,0 mm, 1,0 mm en 0,5 mm. Een deksel en een opvangbodem voor deze
zeven.

3.2. Balans met een nauwkeurigheid van 0,1 g.

3.3. Zeefmachine (indien beschikbaar) die zeven zowel in verticale als in horizontale richting
kan schudden.

4. Werkwijze

4.1. Verdeel het monster in representatieve porties van ongeveer 100 g.

4.2. Weeg een van deze porties met een nauwkeurigheid van 0,1 g.

4.3. Stel de zeefkolom op in volgorde van oplopende maaswijdte
(opvangbodem, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm) en breng de afgewogen portie op de bovenste zeef.
Bevestig het deksel aan de bovenzijde van de zeefkolom.

4.4. Schud de kolom met de hand of machinaal zowel in verticale als in horizontale richting;
tik, indien met de hand wordt geschud, zo nu en dan tegen de kolom. Schud gedurende tien
minuten of totdat de hoeveelheid die in één minuut iedere zeef passeert minder bedraagt
dan 0,1 g.

4.5. Verwijder beurtelings de zeven van de kolom en verzamel het daarop achtergebleven
materiaal; borstel indien nodig met een zachte borstel aan de onderzijde.

4.6. Weeg het op iedere zeef achtergebleven en in de vergaarbak opgevangen materiaal met een
nauwkeurigheid van 0,1 g.

5. Berekening van de resultaten

5.1. De massa van de fracties wordt omgerekend in een percentage van de totale massa van de
fracties (niet van de oorspronkelijk opgebrachte hoeveelheid).

Bereken het percentage in de opvangbodem (d.w.z. < 0,5 mm): A%.

Bereken het op de zeef van 0,5 mm achtergebleven percentage: B%.
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Bereken het percentage dat de zeef van 1,0 mm passeert: (A + B)%.

De totale massa van de fracties mag niet meer dan 2% afwijken van de massa van de
opgebrachte hoeveelheid.

5.2. Er moeten ten minste twee afzonderlijke bepalingen worden uitgevoerd; het verschil tussen
de afzonderlijke resultaten mag voor A niet groter zijn dan 1,0% absoluut en voor B niet
groter dan 1,5% absoluut. Als dit niet het geval is moet de bepaling worden herhaald.

6. Weergave van de resultaten

Vermeld de gemiddelden van de twee waarden voor A enerzijds en voor A + B anderzijds.

Methode 6
Bepaling van het chloorgehalte (als chloride-ion)

1. Omvang en toepassingsgebied

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van het chloorgehalte (als
chloride-ion) van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat met een hoog
stikstofgehalte.

2. Principe

Het gehalte aan chloride-ionen opgelost in water wordt door middel van een
potentiometrische titratie met zilvernitraat in zuur milieu bepaald.

3. Reagentia

Gedistilleerd of gedemineraliseerd water, vrij van chloorionen.

3.1. Aceton, p.a.

3.2. Salpeterzuur, geconcentreerd (d20 = 1,40 g/ml)

3.3. Zilvernitraat, 0,1 mol/l-standaardoplossing. Bewaar deze oplossing in een bruine glazen
fles.

3.4. Zilvernitraat, 0,004 mol/l-standaardoplossing; bereid deze oplossing vlak voor gebruik.
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3.5. Kaliumchloride, 0,1 mol/l-standaardreferentieoplossing. Weeg tot op 0,1 mg
nauwkeurig 3,7276 g kaliumchloride p.a. af dat vooraf één uur in een oven bij 130 °C is
gedroogd en in een exsiccator tot kamertemperatuur is afgekoeld. Los op in een weinig
water en breng de oplossing kwantitatief over in een maatkolf van 500 ml, vul aan tot de
maatstreep en meng.

3.6. Kaliumchloride, 0,004 mol/l-standaardreferentieoplossing. Bereid deze oplossing vlak voor
gebruik.

4. Apparatuur

4.1. Potentiometer met zilverindicatorenelektrode en kalomelreferentie-elektrode,
gevoeligheid 2 mV, meetgebied - 500 tot + 500 mV.

4.2. Zoutbrug met een verzadigde kaliumnitraatoplossing, verbonden met de kalomelelektrode
(4.1), aan de uiteinden voorzien van poreuze stoppen.

4.3. Magneetroerder, met een met teflon bekleed roerstaafje.

4.4. Microburet, met fijne punt, met maatverdeling van 0,01 ml.

5. Werkwijze

5.1. Standaardisering van de zilvernitraatoplossing

Breng in twee lage bekerglazen van geschikte inhoud (bijvoorbeeld 250 ml)
respectievelijk 5,00 en 10,00 ml van de juiste standaardreferentieoplossing kaliumchloride
(3.6). Titreer de inhoud van elk bekerglas als volgt:

Voeg 5 ml salpeterzuur (3.2), 120 ml aceton (3.1) en voldoende water toe zodat het totale
volume ongeveer 150 ml wordt. Breng het roerstaafje (4.3) in het bekerglas en zet de
roerder in werking. Breng de zilverelektrode (4.1) en het vrije einde van de zoutbrug (4.2)
in de oplossing, verbind de elektroden met de potentiometer (4.1) en noteer, nadat de
nulinstelling van het apparaat is gecontroleerd, de waarde van de beginpotentiaal.
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Titreer met de microburet (4.4); voeg eerst respectievelijk 4 en 9 ml zilvernitraatoplossing
toe die overeenkomt met de gebruikte standaardreferentieoplossing kaliumchloride.
Vervolg de toevoeging van 0,004 mol/l-oplossingen met 0,1 ml tegelijk en
van 0,1 mol/l-oplossingen met 0,05 ml tegelijk. Wacht na elke toevoeging tot de potentiaal
is gestabiliseerd.

Noteer in een tabel in de eerste twee kolommen de toegevoegde volumes en de bijhorende
waarden van de potentiaal.

Noteer in een derde kolom van de tabel de stapsgewijze verhogingen (∆1E) van de
potentiaal E. In een vierde kolom komen de verschillen (∆2E), positief of negatief, tussen
de potentiaalstijgingen (∆1E) te staan. Het einde van de titratie wordt gevormd door de
toevoeging van 0,1 dan wel 0,05 ml (V1) zilvernitraatoplossing die de maximumwaarde
van ∆1E geeft.

Voor het berekenen van het juiste volume (Veq) van de zilvernitraatoplossing die
overeenkomt met het eindpunt van de reactie, wordt gebruik gemaakt van de formule

Veq = V0 + (V1 × B
b )

Hierbij is:

V0 het totale volume in milliliters van de zilvernitraatoplossing dat direct onder
het volume ligt dat de grootste waarde van ∆1E geeft;

V1 het volume in milliliters van de laatste toegevoegde hoeveelheid
zilvernitraatoplossing (0,1 of 0,05 ml);

b de laatste positieve waarde van ∆2E;

B de som van de absolute waarden van de laatste positieve waarde van ∆2E en
de eerste negatieve waarde van ∆2E (zie voorbeeld tabel 1).
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5.2. Blancobepaling

Er wordt een blancobepaling uitgevoerd en het resultaat daarvan wordt in de berekening
van het eindresultaat verwerkt.

Het resultaat V4 van de blancobepaling op de reagentia wordt, in milliliters, gegeven door
de formule:

V4 = 2V3 - V2

Hierbij is:

V2 het exacte aantal milliliters (Veq) van de zilvernitraatoplossing dat
overeenkomt met de titratie van 100 ml van de gebruikte
standaardreferentieoplossing van kaliumchloride;

V3 het exacte aantal milliliters (Veq) van de zilvernitraatoplossing dat
overeenkomt met de titratie van 5 ml van de gebruikte
standaardreferentieoplossing van kaliumchloride.

5.3. Controlebepaling

De blancobepaling kan tegelijkertijd dienen als controle op de bevredigende werking van
apparatuur en op de juiste afwikkeling van de testprocedure.

5.4. Bepaling

Weeg een hoeveelheid monster tussen 10 en 20 g tot op 0,01 g nauwkeurig af en breng dit
kwantitatief over in een bekerglas van 250 ml. Voeg hieraan 20 ml water, 5 ml
salpeterzuur (3.2), 120 ml aceton (3.1) en voldoende water toe zodat het totale volume
ongeveer 150 ml wordt.

Breng het roerstaafje (4.3) in het bekerglas, plaats het bekerglas op de roerder en stel de
roerder in werking. Plaats de zilverelektrode (4.1) en het vrije uiteinde van de brug (4.2) in
de oplossing, verbind de elektroden met de potentiometer (4.1) en noteer, nadat de
nulinstelling van het apparaat is gecontroleerd, de waarde van de beginpotentiaal.

Titreer met de zilvernitraatoplossing uit de microburet (4.4) in hoeveelheden van 0,1 ml
tegelijk. Wacht na elke toevoeging tot de potentiaal is gestabiliseerd.



12733/2/02 REV 2 CSmm 24
BIJLAGE III DG C II    NL

Ga verder met de titratie als aangegeven in 5.1, beginnende bij de vierde alinea: �Noteer in
een tabel in de eerste twee kolommen de toegevoegde volumes en de bijhorende waarden
van de potentiaal...�.

6. Weergave van de resultaten

Het resultaat van de analyse wordt weergegeven als het percentage chloor dat in het voor
analyse ontvangen monster aanwezig is. Het chloorgehalte (Cl) wordt berekend uit de
formule:

Cl% =
m

100)VV(T3545,0 45 ×−××

Hierbij is:

T de concentratie in mol/l van de gebruikte zilvernitraatoplossing;

V4 het resultaat in milliliters van de blanco bepaling (5.2);

V5 de waarde in milliliters van Veq voor de bepaling (5.4);

m de massa in grammen van het monster.

Tabel 1 Voorbeeld
Volume van de

zilvernitraatoplossing

V

Potentiaal

E

(ml) (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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Methode 7
Bepaling van koper

1. Omvang en toepassingsgebied

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van het kopergehalte van
enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

2. Principe

Het monster wordt opgelost in verdund zoutzuur en het kopergehalte wordt bepaald door
middel van atomaire absorptiespectrofotometrie.

3. Reagentia

3.1. Zoutzuur (d20 = 1,18 g/ml)

3.2. Zoutzuur, 6 mol/l-oplossing

3.3. Zoutzuur, 0,5 mol/l-oplossing

3.4. Ammoniumnitraat

3.5. Waterstofperoxide, 30% massavolume

3.6. Koperoplossing1 (stockoplossing): weeg 1 g zuiver koper tot op 0,001 g nauwkeurig af, los
dit op in 25 ml van 6 mol/l-zoutzuuroplossing (3.2), voeg 5 ml waterstofperoxide (3.5) in
delen toe en vul met water aan tot 1 liter. 1 ml van deze oplossing bevat 1  000 µg koper
(Cu).

3.6.1. Koperoplossing (verdund): pipetteer 10,0 ml van de stockoplossing (3.6) in een maatkolf
van 100 ml, vul met water aan tot de maatstreep en meng. Pipetteer hieruit 10 ml in een
maatkolf van 100 ml, vul met water aan tot de maatstreep en meng. 1 ml van de
uiteindelijke oplossing bevat 10 µg koper (Cu).

Maak deze oplossing vlak voor het gebruik gereed.

                                                
1 Er mag ook gebruik worden gemaakt van in de handel verkrijgbare

standaardkoperoplossingen.
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4. Apparatuur

Atomaire absorptiespectrofotometer met een koperlamp (324,8 nm)

5. Werkwijze

5.1. Bereiding van de monsteroplossing

Weeg 25 g van het monster tot op 0,001 g nauwkeurig af, breng deze hoeveelheid over in
een bekerglas van 400 ml en voeg voorzichtig 20 ml zoutzuur (3.1) toe (er kan een heftige
reactie ontstaan door de vorming van kooldioxide). Voeg, indien nodig, meer zoutzuur toe.
Wanneer het bruisen is opgehouden, wordt de oplossing op een stoombad drooggedampt;
hierbij wordt zo nu en dan geroerd met een glazen roerstaaf.
Voeg 15 ml 6 mol/l-zoutzuuroplossing (3.2) en 120 ml water toe. Roer met de glazen
roerstaaf en laat deze in het bekerglas staan; dek het bekerglas af met een horlogeglas.
Kook de oplossing voorzichtig tot het residu volledig is opgelost en laat afkoelen.

De oplossing wordt kwantitatief overgebracht in een maatkolf van 250 ml; was het
bekerglas met 5 ml 6 mol/l-zoutzuur (3.2) en tweemaal met 5 ml kokend water. Vul tot de
maatstreep aan met 0,5 mol/l-zoutzuur (3.3) en meng voorzichtig.

De oplossing wordt gefiltreerd door kopervrij filtreerpapier1, waarbij de eerste 50 ml niet
wordt opgevangen.

5.2. Blanco-oplossing

Bereid een blanco-oplossing waarbij alleen het monster wordt weggelaten en houd hiermee
rekening bij het berekenen van de eindresultaten.

5.3. Bepaling

5.3.1. Bereiding van de monster- en blanco-oplossingen

Verdun de monsteroplossing (5.1) en de blanco-oplossing (5.2) met
de 0,5 mol/l-zoutzuuroplossing (3.3) tot een koperconcentratie waarbij het meetresultaat
binnen het optimale meetgebied van de spectrofotometer valt. In normale gevallen hoeft de
oplossing niet te worden verdund.

                                                
1 Whatman 541 of gelijkwaardig.
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5.3.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Bereid door verdunning van de standaardoplossing (3.6.1) met
de 0,5 mol/l-zoutzuuroplossing (3.3) ten minste vijf standaardoplossingen die
overeenkomen met het optimale meetgebied van de spectrofotometer (0 tot 5,0 mg/ml Cu).
Alvorens aan te vullen tot de maatstreep wordt aan elke oplossing ammoniumnitraat (3.4)
toegevoegd tot een concentratie van 100 mg/ml.

5.4. Meting

Stel de spectrofotometer (4) in op een golflengte van 324,8 nm en gebruik een oxiderende
lucht/acetyleenvlam. Verstuif achtereenvolgens in drievoud de ijkoplossing (5.3.2), de
monsteroplossing en de blanco-oplossing (5.3.1); spoel het instrument na elke verstuiving
met gedistilleerd water. Teken de ijkcurve door verticaal de gemiddelde absorptie van elke
standaard uit te zetten en horizontaal de bijbehorende koperconcentraties in µg/ml.

Bepaal aan de hand van de ijkcurve de koperconcentratie in het uiteindelijke monster en de
blanco oplossingen.

6. Weergave van de resultaten

Bereken het kopergehalte van het monster, rekening houdend met de massa van het
monster en de tijdens de analyse uitgevoerde verdunningen en de waarde van de blanco.
Het resultaat wordt uitgedrukt als mg Cu/kg.

4. BEPALING VAN DE DETONATIEGEVOELIGHEID

4.1. Omvang en toepassingsgebied

In dit document wordt de methode vastgesteld ter bepaling van de detonatiegevoeligheid
van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog
stikstofgehalte.
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4.2. Principe

Het monster wordt na opsluiting in een stalen buis blootgesteld aan de detonatie van een
explosieve donorlading. De voortplanting van de detonatie wordt bepaald uit de mate van
stuiking van loden cilinders waarop de buis tijdens de proef in horizontale stand steunt.

4.3. Materialen

4.3.1. Kneedbare springstof met 83-86% pentriet

Dichtheid:  1500 tot 1600 kg/m³

Detonatiesnelheid:  7300 tot 7700 m/s

Massa: 500 (± 1) g

4.3.2. Zeven stukken soepel slagsnoer met niet-metalen omhulsel

Vulmassa: 11 tot 13 g/m

Lengte van elk slagsnoerstuk: 400 (± 2) mm

4.3.3. Geperst springstofpatroon met een centrale ligplaats voor plaatsing van een slagpijpje

Springstof: Hexogeen/was 95/5, tetryl of vergelijkbare secundaire springstof, met of
zonder toevoeging van grafiet

Dichtheid:  1500 tot 1600 kg/m³

Diameter: 19 tot 21 mm

Hoogte: 19 tot 23 mm

Centrale ligplaats voor slagpijpje: diameter 7 tot 7,3 mm, diepte 12 mm
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4.3.4. Naadloos getrokken stalen buis volgens ISO 65-1981, zware uitvoering, nominale
afmetingen DN 100 (4'')

Uitwendige diameter: 113,1 tot 115,0 mm

Wanddikte: 5,0 tot 6,5 mm

Lengte: 1005 (± 2) mm

4.3.5. Bodemplaat

Materiaal: goed lasbaar staal

Afmetingen: 160 × 160 mm

Dikte: 5 tot 6 mm

4.3.6. Loden cilinders (Aantal: zes)

Diameter: 50 (± 1) mm

Hoogte: 100 tot 101 mm

Materiaal: zacht lood met een zuiverheid van minimaal 99,5%

4.3.7. Stalen blok

Lengte: minimaal 1000 mm

Breedte: minimaal 150 mm

Hoogte: minimaal 150 mm

Massa: minimaal 300 kg indien het stalen blok niet op een vaste ondergrond steunt.



12733/2/02 REV 2 CSmm 30
BIJLAGE III DG C II    NL

4.3.8. Cilindervormig omhulsel van kunststof of karton voor donorlading

Wanddikte: 1,5 tot 2,5 mm

Diameter: 92 tot 96 mm

Hoogte: 64 tot 67 mm

4.3.9. Elektrisch of ander slagpijpje met een sterkte van 8-10

4.3.10. Houten schijf

Diameter 92 tot 96 mm, aan te passen aan de inwendige diameter van het cilindervormige
omhulsel (4.3.8)

Dikte: 20 mm

4.3.11. Houten pen van dezelfde afmetingen als het slagpijpje (4.3.9)

4.3.12. Spelden (met een maximumlengte van 20 mm)

4.4. Werkwijze

4.4.1. Gereedmaken van de donorlading voor plaatsing in de stalen buis

Voor de initiatie van de springstof in de donorlading bestaan twee methoden die
afhankelijk zijn van de hiervoor beschikbare middelen.

4.4.1.1. 7-punts simultaaninitiëring

Een gebruiksklare donorlading is in figuur 1 afgebeeld.

4.4.1.1.1.De houten schijf (4.3.10) wordt in het midden en op zes, symmetrisch op een
concentrische cirkel (diameter 55 mm) verdeelde punten evenwijdig aan de aslijn van de
schijf doorboord. De diameter van de boorgaten moet 6-7 mm bedragen (zie doorsnede
A-B in figuur 1), afhankelijk van de diameter van het gebruikte slagsnoer (4.3.2).
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4.4.1.1.2.Van een soepel slagsnoer (4.3.2) worden zeven stukken met een lengte van 400 mm
zodanig afgesneden dat elk springstofverlies aan de uiteinden wordt vermeden; hiertoe
wordt elk van de uiteinden direct verlijmd. De zeven stukken worden elk door één van de
daarvoor bestemde boorgaten in de houten schijf (4.3.10) geschoven, en wel zodanig dat de
uiteinden van de stukken enkele centimeters aan de andere zijde van de schijf uitsteken.
Vervolgens wordt op 5 tot 6 mm van elk van de zeven uiteinden in het textielgedeelte van
elk snoer in dwarsrichting een kleine speld (4.3.12) gestoken; vanaf dit punt wordt het
snoer aan de buitenzijde over een lengte van ongeveer 2 cm met lijm bestreken. Tenslotte
wordt door het aantrekken in de lengterichting van elk stuk de speld in contact gebracht
met de houten schijf.

4.4.1.1.3.De kneedspringstof (4.3.1) wordt gekneed in de vorm van een cilinder met een doorsnede
van 92 tot 96 mm, die is aangepast aan de diameter van het cilindervormige omhulsel
(4.3.8) waar hij wordt ingeschoven, waarbij het cilindervormige omhulsel verticaal op een
vlakke ondergrond staat. Daarna wordt de houten schijf1 met de zeven snoerstukken hierop
geplaatst en op de springstof vastgedrukt. De hoogte van het cilindervormige omhulsel
(64-67 mm) dient zo te worden aangepast dat de bovenrand niet boven de houten schijf
uitsteekt. Tenslotte wordt het cilindervormige omhulsel over de gehele omtrek stevig
vastgezet aan de houten schijf, bijvoorbeeld met nietjes of spijkertjes.

4.4.1.1.4.De vrije uiteinden van de zeven stukken slagsnoer moeten zodanig over de buitenomtrek
van de pen (4.3.11) worden aangebracht dat zij zich ten opzichte hiervan in een loodrecht
hierop staand vlak bevinden; daarna worden zij bijvoorbeeld met plakband om de pen
gebundeld2.

4.4.1.2. Centrale initiëring door een springstofpatroon

Een gebruiksklare donorlading is in figuur 2 afgebeeld.

4.4.1.2.1.Vervaardiging van een springstofpatroon

Met de nodige voorzorgsmaatregelen wordt 10 g van de secundaire springstof (4.3.3) in
een perspot gebracht met een inwendige diameter tussen 19 en 21 mm en tot de juiste vorm
en dichtheid samengeperst.

(Er dient zoveel mogelijk te worden gestreefd naar een verhouding tussen diameter en
hoogte van 1:1).

                                                
1 De diameter van de schijf en de binnendiameter van het cilindervormige omhulsel moeten in

elk geval overeenstemmen.
2 Terwijl de zes perifere snoerstukken na afwerking strak liggen moet het centrale snoer enige

speling behouden.
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In het centrum van het bodemvlak van de perspot bevindt zich een stift met een hoogte
van 12 mm en een diameter van 7-7,3 mm (afhankelijk van de diameter van het te
gebruiken slagpijpje), waardoor in de patroon een cilindervormige uitsparing wordt
gevormd waarin later het slagpijpje wordt geplaatst.

4.4.1.2.2.Vervaardiging van de donorlading

De kneedspringstof (4.3.1) wordt in het verticaal op een vlak oppervlak staand
cilindervormig omhulsel (4.3.8) geplaatst en omlaag gedrukt met een houten vorm
waardoor de springstof de vorm aanneemt van een cilinder die in het midden is uitgediept.
De geperste patroon wordt in deze uitdieping geplaatst. De cilindrisch voorgevormde
kneedspringstof en de patroon worden afgedekt door een houten schijf (4.3.10) die voor
het inbrengen van een slagpijpje voorzien is van een centraal boorgat met een diameter
van 7  tot 7,3 mm. De houten schijf en het cilindervormige omhulsel worden kruisgewijs
met plakband aan elkaar verbonden. De centrering van het boorgat in de schijf en de
ligplaats in de springstofpatroon wordt gewaarborgd door inbrengen van de houten pen
(4.3.11).

4.4.2. Voorbereiding van de stalen buis voor de detonatieproeven

In een uiteinde van de stalen buis (4.3.4) worden in de buiswand diametraal tegenover
elkaar twee gaten met een diameter van 4 mm op een afstand van 4 mm van de rand van de
buis geboord.

De bodemplaat (4.3.5) wordt door middel van stomplassen aan het andere uiteinde van de
buis bevestigd, waarbij de hoek tussen bodemplaat en buiswand over de gehele omtrek van
de buis met lasmateriaal wordt gevuld.

4.4.3. Vullen van de stalen buis en plaatsen van de donorlading

Zie figuren 1 en 2.

4.4.3.1. De temperatuur van proefmonster, stalen buis en donorlading dient 20 (± 5) °C te zijn.
Voor twee detonatieproeven zijn 16 tot 18 kg van het monster nodig.

4.4.3.2. De buis wordt met de vierkante bodemplaat loodrecht op een vlakke, stevige ondergrond,
bij voorkeur van beton, geplaatst. De buis wordt tot een derde van haar hoogte met het
monster gevuld en vervolgens telkens vijfmaal tot een hoogte van 10 cm opgetild en
losgelaten zodat zij verticaal op de ondergrond valt teneinde de prils resp. granules zoveel
mogelijk in de buis te verdichten. Om deze verdichting te bespoedigen wordt de buis,
tussen het opheffen en het vallen op de ondergrond, door middel van tien hamerslagen
(met een hamer met een gewicht van 750 tot 1000 g) op het manteloppervlak in trilling
gebracht.
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Deze vulprocedure wordt herhaald na toevoeging van een tweede monsterhoeveelheid. Bij
de laatste vulling dient de hoeveelheid zo te worden gekozen dat het monster, na
verdichting door tienmaal optillen en vallen van de buis, alsmede door in totaal twintig
intermitterende hamerslagen, tot ca. 70 mm onder de bovenrand van de buis reikt.

Bij de keuze van de vulhoogte van het monster in de stalen buis dient ervoor te worden
gezorgd dat de later in te brengen donorlading (4.4.1.1 of 4.4.1.2) over het gehele
oppervlak in nauw contact is met het monster.

4.4.3.3. De donorlading wordt in het open uiteinde van de buis op het monster geplaatst, waarbij de
bovenrand van de houten schijf 6 mm onder de rand van de buis ligt. De juiste hoogte voor
het noodzakelijke nauwe contact tussen springstof en monster wordt bereikt door het
toevoegen, respectievelijk wegnemen, van kleine hoeveelheden van het monster. Zoals in
de figuren 1 en 2 is aangegeven, worden in de boorgaten aan de bovenrand van de buis
splitpennen aangebracht die aan de buitenzijde tegen de buis worden uitgebogen.

4.4.4. Plaatsing van de stalen buis en loden cilinders (zie figuur 3)

4.4.4.1. De grondvlakken van de loden cilinders (4.3.6) worden gemerkt van 1 tot en met 6. Op een
horizontaal geplaatst stalen blok (4.3.7) worden op de middellijn van het horizontale vlak
zes markeringen op een onderlinge afstand van 150 mm aangebracht, waarbij de afstand
van de eerste markering tot de rand van het stalen blok ten minste 75 mm bedraagt. Op elk
van deze markeringen wordt een loden cilinder geplaatst met de middelpunten van de
grondvlakken van de cilinders op de markeringen.

4.4.4.2. De overeenkomstig 4.4.3 gereedgemaakte stalen buis wordt horizontaal op de loden
cilinders geplaatst, waarbij de aslijn van de buis parallel moet lopen aan de middellijn van
het stalen blok en de gelaste achterrand van de buis zich op een afstand van 50 mm van
loden cilinder nr. 6 bevindt. Om zijdelings wegrollen van de buis te voorkomen, kunnen
kleine houten wiggen tussen de bovenste cirkelvlakken van de loden cilinders en de
buiswand worden geschoven (telkens één aan elke kant) of twee draaibaar met elkaar
verbonden houten latten, in de vorm van een kruis, tussen buis en stalen blok worden
aangebracht.

O p m e r k i n g:

Let erop dat de buis met alle zes loden cilinders in contact is; een geringe kromming in het
oppervlak van de buis kan worden gecompenseerd door draaiing van de buis om haar
lengteas; indien een loden cilinder te hoog is, kan deze door lichte hamertikken op de
vereiste hoogte worden gebracht.
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4.4.5. Voorbereiding van de detonatieproef

4.4.5.1. De proefopstelling volgens 4.4.4 dient in een bunker of in een speciaal daarvoor ingerichte
ruimte onder de grond (mijn, tunnel) te worden opgebouwd. Zorg dat de temperatuur van
de stalen buis vóór de detonatie op 20 (± 5) °C wordt gehouden.

O p m e r k i n g:

Indien men niet over een dergelijke explosieruimte beschikt, kan eventueel gebruik worden
gemaakt van een groeve met betonnen wanden die met houten balken is afgedekt. In
verband met bij de explosie mogelijk met grote kinetische energie vrijkomende stalen
scherven, dient een daarop afgestemde afstand in acht te worden genomen tot plaatsen
waar zich woningen of wegen bevinden.

4.4.5.2. Bij gebruik van een donorlading met 7-punts simultaaninitiëring dient ervoor te worden
gezorgd dat de overeenkomstig de in de voetnoot bij 4.4.1.1.4 gespannen slagsnoeren zo
horizontaal mogelijk liggen.

4.4.5.3. Ten slotte wordt de houten pen vervangen door het slagpijpje. Pas na ontruiming van de
gevarenzone en nadat de met de proef belaste personen in dekking zijn gegaan, kan de
lading tot ontploffing worden gebracht.

4.4.5.4. Laat de lading ontploffen.

4.4.6. Na de explosie en na een zekere wachttijd voor het optrekken van de rook (gasvormige,
soms giftige reactieproducten zoals bv. nitreuze dampen) worden de loden cilinders
verzameld en de hoogte met behulp van een schuifmaat gemeten.

De omvang van de stuiking in procenten resulteert uit het verschil met de oorspronkelijke
hoogte van 100 mm en wordt voor elke cilinder genoteerd. Bij een schuin verlopende
stuiking wordt de hoogste en laagste waarde genoteerd en het gemiddelde daarvan
berekend.

4.4.7. Voor continue meting van de detonatiesnelheid kan gebruik worden gemaakt van een
meetdraad; deze kan in de lengteas van de buis of tegen de buiswand worden aangebracht.
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4.4.8. Per monster moeten twee detonatieproeven worden uitgevoerd.

4.5. Beproevingsverslag

In het verslag moeten voor elke proef de volgende parameters worden vermeld:

� concrete meetwaarden voor de buitendiameter van de stalen buis en voor de
wanddikte,

� Brinell-hardheid van de stalen buis,

� temperatuur van buis en monster vlak voor de ontploffing,

� vuldichtheid (kg/m³) van het monster in de buis,

� hoogte van elke loden cilinder na de proef met vermelding van het nummer van de
betreffende cilinder,

� wijze van initiëring van de donorlading.

4.5.1. Evaluatie van de beproevingsresultaten

Indien bij elk van de proeven ten minste één loden cilinder minder dan 5% werd gestuikt,
wordt de proef geslaagd geacht en het monster in overeenstemming beschouwd met de
eisen van bijlage III.2.
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Figuur 1
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Figuur 2



12733/2/02 REV 2 CS/mm 38
BIJLAGE III DG C II    NL

Figuur 3

______________________
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BIJLAGE IV

Bemonsterings- en analysemethoden

A. BEMONSTERINGSMETHODE
VOOR DE CONTROLE VAN MESTSTOFFEN

INLEIDING

Een juiste bemonstering is moeilijk en eist de grootste zorgvuldigheid. Er kan daarom niet genoeg
de nadruk worden gelegd op de noodzaak om voor de officiële controle van meststoffen voldoende
representatieve monsters te nemen.

De hierna beschreven methode van monsterneming moet nauwkeurig worden gevolgd door
deskundigen met ervaring op het gebied van de traditionele bemonstering.

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Onderstaande methoden beschrijven de wijzen van monsterneming voor de officiële controle
van meststoffen, voor wat kwaliteit en samenstelling betreft. De aldus verkregen monsters
worden representatief geacht voor de bemonsterde partijen.

2. MONSTERNEMERS

De monsters worden genomen door deskundige functionarissen die daartoe door de lidstaten
zijn gemachtigd.

3. DEFINITIES

Partij: Hoeveelheid van een product die een eenheid vormt en waarvan aangenomen wordt dat
ze uniforme kenmerken bezit.

Ondermonster: Een hoeveelheid die op een bepaald punt uit de partij is genomen.

Verzamelmonster: Het geheel van ondermonsters van dezelfde partij.

Deelmonster: Een gedeelte dat representatief is voor het verzamelmonster en dat wordt
verkregen door verkleinen van dit verzamelmonster.

Eindmonster: Een representatief gedeelte van het deelmonster.
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4. APPARATUUR

4.1. De bemonsteringsapparaten moeten zijn vervaardigd uit materiaal dat de kenmerken van
de te bemonsteren producten niet beïnvloedt. Deze apparaten kunnen door de lidstaten
worden goedgekeurd

4.2. Aanbevolen apparatuur voor de bemonstering van vaste meststoffen

4.2.1. Bemonstering met de hand

4.2.1.1. Schop met platte bodem en verticale randen

4.2.1.2. Boor met lange gleuf of met een in vakken ingedeelde gleuf. De afmetingen van de boor
moeten zijn aangepast aan de kenmerken van de partij (diepte van de verpakking,
afmetingen van de zak enz.) en aan de grootte van de deeltjes waaruit de meststof is
samengesteld.

4.2.2. Mechanische bemonstering

Voor de bemonstering van meststoffen die in beweging zijn, mag gebruik worden gemaakt
van goedgekeurde mechanische apparaten.

4.2.3. Monsterverdeling

Voor het opnemen van ondermonsters, alsmede voor de bereiding van deelmonsters en van
eindmonsters mag gebruik worden gemaakt van apparaten waarmee het monster in gelijke
delen kan worden verdeeld.

4.3. Aanbevolen apparatuur voor de bemonstering van vloeibare meststoffen

4.3.1. Bemonstering met de hand

Open buis, sonde, fles of andere bruikbare hulpmiddelen waarmee willekeurige monsters
kunnen worden genomen van de partij.

4.3.2. Mechanische bemonstering

Voor de bemonstering van meststoffen die in beweging zijn, mag gebruik worden gemaakt
van goedgekeurde mechanische apparaten.
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5. KWANTITATIEVE VEREISTEN

5.1. Partij

De grootte van de partij moet het mogelijk maken dat ieder deel van deze partij kan
worden bemonsterd.

5.2. Ondermonsters

5.2.1. Onverpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten met een inhoud van
meer dan 100 kg

5.2.1.1. Partijen van niet meer dan 2,5 ton:

Minimumaantal ondermonsters: zeven

5.2.1.2. Partijen van meer dan 2,5 ton maar niet meer dan 80 ton:

Minimumaantal ondermonsters: ldsamengesteispartijde
waaruittonaantalhetmaal20 1

5.2.1.3. Partijen van meer dan 80 ton:

Minimumaantal ondermonsters: 40

5.2.2. Verpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten (=verpakkingen) van
niet meer dan 100 kg per stuk

5.2.2.1. Verpakkingen met een inhoud van meer dan 1 kg

5.2.2.1.1.Partijen samengesteld uit minder dan 5 verpakkingen:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen 2: alle verpakkingen.

5.2.2.1.2.Partijen samengesteld uit 5 tot en met 16 verpakkingen:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen 3: vier.
5.2.2.1.3.Partijen samengesteld uit 17 tot en met 400 verpakkingen:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen4
ldsamengeste is partij de

 waaruitgen verpakkinaantalhet 5

                                                
1 Indien de uitkomst een gebroken getal is, moet dit getal op het eerstvolgende hogere gehele

getal worden afgerond.
2 Voor de verpakkingen waarvan de inhoud niet meer dan 1 kg bedraagt, vormt de inhoud van

een oorspronkelijke verpakking één ondermonster.
3 Zie voetnoot 2.
4 Zie voetnoot 2.
5 Zie voetnoot 1.
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5.2.2.1.4.Partijen samengesteld uit meer dan 400 verpakkingen:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen1: 20.

5.2.2.2. Verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 1 kg:

Minimumaantal te bemonsteren verpakkingen2: vier.

5.3. Verzamelmonster

Per partij is een enkel verzamelmonster vereist. De totale massa van de deelmonsters die
bestemd zijn om het verzamelmonster te vormen, mag niet minder bedragen dan de hierna
vermelde hoeveelheden:

5.3.1. Onverpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten met een inhoud van
meer dan 100 kg: 4 kg.

5.3.2. Verpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten (=verpakkingen) met
een inhoud van niet meer dan 100 kg per stuk

5.3.2.1. Verpakkingen met een inhoud van meer dan 1 kg: 4 kg

5.3.2.2. Verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 1 kg: massa van de inhoud van
4 oorspronkelijke verpakkingen.

5.3.3. Bemonstering van meststoffen op basis van ammoniumnitraat volgens bijlage III.2: 75 kg

                                                
1 Zie voetnoot 2.
2 Zie voetnoot 2.
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5.4. Eindmonsters

Na eventuele verkleining worden uit het verzamelmonster eindmonsters verkregen. Ten
minste één eindmonster moet worden geanalyseerd. De massa van het voor de analyse
bestemde monster mag niet minder bedragen dan 500 g.

5.4.1. Vaste en vloeibare meststoffen

5.4.2. Bemonstering van meststoffen op basis van ammoniumnitraat

Na eventuele verkleining worden uit het verzamelmonster eindmonsters verkregen.

5.4.2.1. Minimummassa van het eindmonster voor de tests in bijlage III.1: 1 kg

5.4.2.2. Minimummassa van het eindmonster voor de tests in bijlage III.2: 25 kg

6. INSTRUCTIES BETREFFENDE DE BEMONSTERING, DE BEREIDING EN DE
VERPAKKING VAN DE MONSTERS

6.1. Algemene opmerkingen

De monsters moeten zo snel mogelijk genomen en bereid worden met inachtneming van de
nodige voorzorgsmaatregelen dat zij representatief blijven voor de bemonsterde partij. De
bemonsteringsapparatuur alsmede de oppervlakken en recipiënten die bestemd zijn voor de
monsters moeten schoon en droog zijn.

In het geval van vloeibare meststoffen indien mogelijk de partij mengen vóór
monstername.

6.2. Ondermonsters

De ondermonsters moeten op willekeurige wijze uit de gehele partij worden genomen. De
massa's ervan moeten ongeveer gelijk zijn.
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6.2.1. Onverpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten met een inhoud van
meer dan 100 kg

De partij moet op denkbeeldige wijze in een aantal ongeveer gelijke delen worden
verdeeld. Op willekeurige wijze moet een aantal delen worden gekozen overeenkomstig
het aantal onder 5.2 vermelde ondermonsters en er moet minstens één monster uit elk van
deze delen worden genomen. Indien het bij het bemonsteren van onverpakte vaste mest-
stoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten van meer dan 100 kg niet mogelijk is te
voldoen aan de vereisten van 5.1, kan de bemonstering worden uitgevoerd wanneer de te
bemonsteren partij in beweging is (laden of lossen). In dat geval kunnen monsters worden
genomen van willekeurig gekozen delen als boven aangegeven terwijl zijn in beweging
zijn.

6.2.2. Verpakte vaste meststoffen of vloeibare meststoffen in recipiënten (=verpakkingen) met
een inhoud van niet meer dan 100 kg per stuk

Nadat het vereiste aantal te bemonsteren verpakkingen genomen is, zoals in 5.2 is
aangegeven, moet uit de inhoud van elke verpakking een gedeelte worden genomen.
Eventueel dienen de monsters te worden genomen nadat de verpakkingen afzonderlijk zijn
geledigd.

6.3. Bereiding van de verzamelmonsters

De ondermonsters worden samengevoegd zodat één enkel verzamelmonster tot stand komt.

6.4. Bereiding van de eindmonsters

Elk verzamelmonster wordt goed gemengd 1.

Verklein daartoe, indien nodig, het verzamelmonster tot ten minste 2 kg (deelmonster)
hetzij met behulp van een mechanische monsterverdeler, hetzij door verdeling in
kwartieren.

Bereid vervolgens minstens drie eindmonsters van ongeveer gelijke massa die aan de in 5.4
vermelde kwantitatieve eisen beantwoorden. Elk monster moet in een daartoe geschikt
luchtdicht recipiënt worden overgebracht. Alle nodige voorzorgen moeten worden
genomen om elke wijziging van de kenmerken van het monster te voorkomen.

Voor de tests in bijlage III, delen 1 en 2, moeten de eindmonsters op een temperatuur
tussen 0°C en 25°C worden gehouden.

                                                
1 Maak, indien nodig, de brokstukken fijn (door ze eventueel van de massa te scheiden en

vervolgens het geheel weer samen te voegen).
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7. VERPAKKING VAN DE EINDMONSTERS

De recipiënten of verpakkingen moeten zodanig verzegeld en geëtiketteerd worden (het
etiket moet deel uitmaken van de verzegeling) dat het onmogelijk is deze te openen zonder
het zegel te beschadigen.

8. BEMONSTERINGSRAPPORT

Voor elke monsterneming moet een bemonsteringsrapport worden opgesteld, op grond
waarvan de bemonsterde partij op ondubbelzinnige wijze kan worden geïdentificeerd.

9. BESTEMMING VAN DE MONSTERS

Voor elke partij moet zo spoedig mogelijk aan een erkend analytisch laboratorium of het
testinstituut ten minste één eindmonster worden toegezonden, te zamen met de
aanwijzingen, noodzakelijk voor de analyse of de test.

B. ANALYSEMETHODEN VOOR MESTSTOFFEN

(Zie inhoudsopgave op blz. 2)

ALGEMENE OPMERKINGEN

Laboratoriumbenodigdheden

De normale laboratoriumbenodigdheden zijn in de beschrijvingen van de methoden alleen dan
nader omschreven wanneer het gaat om kolven of pipetten met een gegeven inhoud. In het
algemeen dient dit materiaal goed gereinigd te zijn, vooral bij de bepalingen van zeer kleine
hoeveelheden van een element.

Controlebepalingen

Het is noodzakelijk bij de bepalingen van tevoren het goed functioneren van de apparatuur en de
juiste uitvoering van de analysetechniek te controleren met behulp van chemische verbindingen
waarvan de samenstelling vaststaat (b.v. ammoniumsulfaat, monokaliumfosfaat). De te analyseren
meststoffen kunnen echter chemisch zo zijn samengesteld dat foutieve resultaten kunnen worden
verkregen wanneer het analysevoorschrift niet strikt wordt gevolgd. Bovendien zijn een zeker aantal
bepalingen zuiver conventioneel en hebben betrekking op producten met een ingewikkelde
chemische samenstelling. Indien het laboratorium beschikt over referentiemonsters met een
bekende samenstelling of bekende eigenschappen, wordt aanbevolen deze te gebruiken.
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ALGEMENE BEPALINGEN
VOOR DE ANALYSEMETHODEN VOOR MESTSTOFFEN

1. REAGENTIA

Wanneer bij de analysemethode niet anders is vermeld, moeten alle reagentia analytisch
zuiver (p.a.) zijn. Bij de analyse van micronutriënten moet de zuiverheid van de reagentia
worden gecontroleerd door uitvoering van een blancobepaling . Afhankelijk van het
verkregen resultaat kan het noodzakelijk zijn een extra zuiveringsstap uit te voeren.

2. WATER

Wanneer in de analysemethoden sprake is van oplossen, verdunnen, spoelen of wassen,
zonder dat de aard van het oplosmiddel of het verdunningsmiddel wordt aangegeven, dient
water te worden gebruikt. Onder normale omstandigheden moet dit water gedeïoniseerd of
gedestilleerd zijn. In bijzondere gevallen wordt in de analysemethode aangegeven via
welke specifieke procedures dit water verder moet worden gezuiverd.

3. LABORATORIUMBENODIGDHEDEN

In de analysemethoden wordt er van uitgegaan dat de controlelaboratoria over
standaarduitrusting beschikken en wordt apparatuur alleen beschreven, wanneer dit
speciale apparatuur is of daaraan specifieke eisen worden gesteld. De instrumenten moeten
volledig schoon zijn, vooral bij de analyse van kleine hoeveelheden. Wanneer
maatglaswerk wordt gebruikt, moet het laboratorium zich ervan overtuigen dat de
nauwkeurigheid aan de normen voldoet.

METHODE 1
BEREIDING VAN HET MONSTER, BESTEMD VOOR DE ANALYSE

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bereiding van het analysemonster
uit het eindmonster.
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2. PRINCIPE

De behandeling van een eindmonster, ontvangen op het laboratorium, is een opeenvolging
van bewerkingen, meestal zeven, fijnmalen en homogeniseren, zodanig uitgevoerd dat:

� enerzijds de kleinste afgewogen hoeveelheden, voorgeschreven in de
analysemethoden, representatief zijn voor het laboratoriummonster,

� anderzijds de oplosbaarheden in de verschillende extractievloeistoffen niet
merkbaar worden beïnvloed door het fijnmaken.

3. APPARATUUR

Monsterverdeler (facultatief).

Zeven met een maaswijdte van respectievelijk 0,2 en 0,5 mm.

Flessen van 250 ml, die hermetisch kunnen worden afgesloten.

Porseleinen mortier met stamper of laboratoriummolen.

4. KEUZE VAN DE UIT TE VOEREN BEHANDELING

Opmerking vooraf

Indien een product zich ertoe leent, behoeft slechts een representatief gedeelte van het
eindmonster te worden bewaard.

4.1. Eindmonsters die niet mogen worden fijngemaakt

Kalksalpeter, kalkmagnesiasalpeter, natronsalpeter, chilisalpeter, kalkstikstof, nitraat-
houdende kalkstikstof, ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat met meer dan 30 % N, ureum,
thomasslakkenmeel, gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat, dubbelkalkfosfaat, gloeifosfaat,
aluminiumcalciumfosfaat, zacht natuurfosfaat.
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4.2. Eindmonsters die moeten worden gedeeld en waarvan een gedeelte moet worden
fijngemaakt

Het betreft hier producten waarin bepalingen moeten worden verricht zonder voorafgaand
fijnmaken (bv. fijnheid) en andere bepalingen na fijnmaken. Zij omvatten alle samen-
gestelde meststoffen waarvan de fosfaatbron bestaat uit thomasslakkenmeel, aluminium-
calciumfosfaat, gloeifosfaat, zacht natuurfosfaat en gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat.
Deel hiertoe het eindmonster in twee zo identiek mogelijke delen met behulp van de
monsterverdeler of volgens de methode van verdelen in kwartieren.

4.3. Eindmonsters waarin alle bepalingen in het fijngemaakte monster moeten worden verricht

Hierbij behoeft slechts een representatief gedeelte van het eindmonster te worden fijn-
gemaakt. Het betreft hier alle andere meststoffen van de lijst, niet genoemd onder 4.1
of 4.2.

5. UITVOERING

Zeef het gedeelte van het eindmonster, bedoeld onder 4.2 en 4.3, snel door een zeef met
een maaswijdte van 0,5 mm. Maak hetgeen op de zeef blijft liggen fijn; zorg daarbij dat er
geen fijner product ontstaat dan strikt nodig is en zeef dit dan af. Dit fijnmaken moet
zodanig geschieden dat het analysemateriaal niet noemenswaardig warmer wordt. Herhaal
de bewerkingen zoveel maal als nodig is om alles door de zeef te doen gaan. Voer alle
handelingen zo snel mogelijk uit teneinde verlies of opname van bestanddelen (water,
ammoniak enz.) te voorkomen. Breng het fijngemaakte en gezeefde materiaal in zijn
geheel in een schone fles en sluit deze hermetisch.

Voor ieder analyse-inweging moet het gehele monster zorgvuldig worden
gehomogeniseerd.

6. BIJZONDERE GEVALLEN

a) Meststoffen met meerdere soorten kristallen

Deze meststoffen ontmengen dikwijls snel. Zij moeten daarom zodanig worden
fijngemaakt dat zij een zeef met een maaswijdte van 0,2 mm geheel kunnen
passeren. Voorbeeld: mengsel van ammoniumfosfaat en kalisalpeter. In deze
gevallen verdient het aanbeveling het gehele eindmonster fijn te maken.

b) Zeefrest die moeilijk fijn te maken is en die geen waardegevende bestanddelen
bevat

Weeg het residu, verwijder het en breng op de analyseresultaten de hiervoor
berekende correctie aan.
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c) Producten die door warmte kunnen ontleden

Het fijnmaken moet zodanig geschieden, dat elke warmteontwikkeling wordt
vermeden. In zulke gevallen verdient het aanbeveling fijn te maken met behulp
van een mortier. Voorbeeld: samengestelde meststoffen die calciumcyaanamide of
ureum bevatten.

d) Abnormaal vochtige producten of producten die bij het fijnmaken gaan kleven

Om zeker te zijn van een bepaalde mate van homogeniteit dient men een zeef te
kiezen met die minimale maaswijdte, waardoor brokstukken na fijndrukken erop
met de hand of met een stamper nog passeren. Dit kan het geval zijn bij mengsels
waarvan bepaalde bestanddelen kristalwater bevatten.

METHODEN 2
STIKSTOF

METHODE 2.1
BEPALING VAN AMMONIUMSTIKSTOF

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van ammoniumstikstof.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op alle stikstofmeststoffen, met inbegrip van
samengestelde meststoffen, waarin de stikstof uitsluitend aanwezig is in de vorm van hetzij
ammoniumzouten, hetzij ammonium- en nitraatzouten.

Zij is niet van toepassing op meststoffen die ureum, cyaanamide of andere organische
stikstofverbindingen bevatten.

3. PRINCIPE

Ammoniak wordt door een overmaat natriumhydroxide vrijgemaakt, overgedestilleerd en
opgevangen in een bekende hoeveelheid gesteld zwavelzuur. De overmaat zuur wordt
getitreerd met gestelde natrium- of kaliumhydroxideoplossing.

4. REAGENTIA

Gedestilleerd of gedeïoniseerd water, vrij van kooldioxide en van alle stikstofhoudende
verbindingen.
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4.1. Verdund zoutzuur: meng 1 deel zoutzuur (d20 = 1,18 g/ml) met 1 deel water

4.2. Zwavelzuur 0,1 mol/l, gesteld

4.3. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,1 mol/l, gesteld

} voor variant a).

4.4. Zwavelzuur 0,2 mol/l, gesteld

4.5. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,2 mol/l, gesteld

} voor variant b) (zie noot 2
onder 7.2).

4.6. Zwavelzuur 0,5 mol/l, gesteld

4.7. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,5 mol/l, gesteld

} voor variant c) (zie noot 2
onder 7.2).

4.8. Natriumhydroxideoplossing, ca. 30 % NaOH (d20 = 1,33 g/ml), vrij van ammoniak

4.9. Indicatoroplossingen

4.9.1. Mengindicator

Oplossing A: los 1 g methylrood op in 37 ml natriumhydroxideoplossing 0,1 mol/l en vul
met water aan tot 1 liter.

Oplossing B: los 1 g methyleenblauw op in water en vul aan tot 1 liter.

Meng 1 deel van oplossing A met 2 delen van oplossing B.

Deze indicator is in zuur milieu violet, in neutraal milieu grijs en in alkalisch milieu groen.
Gebruik van deze indicator 0,5 ml (10 druppels).

4.9.2. Methylroodindicator

Los 0,1 g methylrood op in 50 ml ethanol 95 %, vul met water aan tot 100 ml en filtreer zo
nodig. Deze indicator (4 à 5 druppels) kan in plaats van de hiervoor genoemde worden
gebruikt.
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4.10. Puimsteen, gegranuleerd, met zoutzuur gewassen en gegloeid

4.11. Ammoniumsulfaat p.a.

5. APPARATUUR

5.1. Destillatietoestel bestaande uit een rondbodemkolf van passende grootte, verbonden met
een koeler via een spatbol die op afdoende wijze overspatten van vloeistofdelen verhindert

N o o t 1:

De verschillende typen goedgekeurde en aanbevolen apparatuur zijn met alle technische
bijzonderheden weergegeven in de figuren 1, 2, 3 en 4.

5.2. Pipetten van 10, 20, 25, 50, 100 en 200 ml, klasse A

5.3. Maatkolf van 500 ml

5.4. Roteerapparaat, 35 à 40 omwentelingen per minuut

6. BEREIDING VAN HET MONSTER

Zie methode 1.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de te analyseren oplossing

Onderzoek of het monster oplosbaar is in water van kamertemperatuur in een verhouding
van 2% (m/v). Weeg vervolgens tot op 0,001 g nauwkeurig - volgens de aanwijzingen van
tabel 1 - een hoeveelheid af van 5 of 7 of 10 g van het voor de analyse voorbereide monster
en breng deze over in een maatkolf van 500 ml. Handel verder, al naar gelang het resultaat
van het onderzoek naar de oplosbaarheid, als volgt:

a) producten die volledig oplosbaar zijn in water

Voeg aan de maatkolf een hoeveelheid water toe, voldoende om het monster in
oplossing te brengen, zwenk om totdat het monster volledig is opgelost, vul met
water aan en meng zorgvuldig.
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b) producten die niet volledig oplosbaar zijn in water

Voeg aan de maatkolf 50 ml water en vervolgens 20 ml zoutzuur toe (4.1). Zwenk
om en laat staan totdat een eventuele kooldioxideontwikkeling is beëindigd. Voeg
400 ml water toe en laat gedurende 1/2 uur roteren in het roteerapparaat (5.4). Vul
met water aan, meng en filtreer door een droog filter in een droge ontvanger.

7.2. Analyse van de oplossing

Breng, al naar gelang de gekozen variant, een nauwkeurig afgemeten hoeveelheid gesteld
zwavelzuur, zoals aangegeven in tabel 1, in de opvangkolf. Voeg hieraan de juiste
hoeveelheid van de gekozen indicator (4.9.1 of 4.9.2) toe en eventueel nog water om een
volume te verkrijgen van ten minste 50 ml. Het uiteinde van de allonge aan de koeler dient
zich onder het oppervlak van het gestelde zuur in de opvangkolf te bevinden.

Pipetteer met behulp van een precisiepipet, zoals aangegeven in de tabel, een aliquoot deel
van de heldere oplossing1 in de destillatiekolf van het apparaat. Voeg vervolgens water toe
tot een totaal volume van ca. 350 ml en enkele puimsteenkorrels om het koken te
vergemakkelijken.

Zet het destillatieapparaat in elkaar. Voeg bij de inhoud van de destillatiekolf - met de
nodige voorzorgen om elk ammoniakverlies te voorkomen - 10 ml van de geconcentreerde
natriumhydroxideoplossing (4.8) of 20 ml van dezelfde oplossing, indien voor het oplossen
van het te analyseren monster 20 ml zoutzuur (4.1) is gebruikt. Verwarm de destillatiekolf
geleidelijk teneinde een te snelle ontwikkeling van het ammoniakgas te voorkomen.
Destilleer, nadat de inhoud van de kolf aan de kook is gebracht, met een snelheid van
ongeveer 100 ml per 10 à 15 minuten tot een totaal volume van het destillaat van ongeveer
250 ml 2. Laat, wanneer geen ammoniakontwikkeling meer te verwachten is, de
opvangkolf zakken, zodat het uiteinde van de allonge zich boven het vloeistofoppervlak
bevindt.

Controleer met een geschikt reagens of het nu nog overkomende destillaat vrij is van
ammoniak. Spoel de koelbuis af met een weinig water en titreer de overmaat zuur met de
gestelde natrium - of kaliumhydroxideoplossing die voorgeschreven is voor de gekozen
variant (zie noot 2).

                                                
1 De hoeveelheid ammoniumstikstof die het afgepipetteerde aliquoot deel bevat, moet ongeveer

bedragen:
- 0,05 g voor variant a),
- 0,10 g voor variant b),
- 0,20 g voor variant c).

2 De koeling moet zodanig geregeld zijn dat een constante stroom condensatievloeistofwordt
verkregen . Er dient naar gestreefd te worden de destillatie in 30 à 40 minuten te beëindigen.
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N o o t 2:

Men mag voor het terugtitreren gestelde oplossingen van een andere titer gebruiken, mits
voor het titreren niet meer gebruikt wordt dan 40 à 45 ml.

7.3. Blancobepaling

Verricht onder dezelfde omstandigheden een blancobepaling en neem deze in aanmerking
bij het berekenen van het eindresultaat.

7.4. Controlebepaling

Controleer vóór het uitvoeren van de analyses de goede werking van de apparatuur en de
juiste toepassing van de methode met behulp van een aliquoot deel van een versbereide
oplossing van ammoniumsulfaat (4.11), dat de voor de gekozen variant maximale
hoeveelheid stikstof bevat.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Druk het resultaat van de analyse uit in procenten ammoniumstikstof in de meststof, zoals
deze voor onderzoek is ontvangen.

9. BIJLAGEN

Neem noot 1 van 5.1 " Apparatuur " in acht. Zij verwijst voor de technische
bijzonderheden van de verschillende typen apparatuur, gebruikt in dit voorschrift, naar de
figuren 1, 2, 3 en 4.

Tabel 1 � Bepaling van ammoniumstikstof
en van ammonium- en nitraatstikstof in meststoffen

Tabel met af te wegen hoeveelheid, verdunning en uit te voeren berekening
voor elk van de varianten a), b) en c) van de methode

Variant a

Grootste hoeveelheid te destilleren stikstof: 50 mg.

Zwavelzuur 0,1 mol/l in de opvangkolf: 50 ml.
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Terugtitreren met NaOH of KOH 0,1 mol/l.

Gegarandeerd
gehalte van de
meststof

Af te wegen
hoeveelheid

Aanvullen
tot

Te nemen voor de
destillatie Weergave van de resultaten (a)

( % N) (g) (ml) (ml) ( % 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) In de formules voor de weergave van de resultaten betekenen:

� 50 of 35 = ml gesteld zwavelzuur in de opvangkolf;
� 
� A = ml NaOH of KOH die voor het terugtitreren nodig zijn;
� 
� F = factor die betrekking heeft op de afgewogen hoeveelheid, die hoeveelheid oplossing, de afgepipetteerde hoeveelheid

van de oplossing en het volumetrische equivalent.

Variant b

Grootste hoeveelheid te destilleren stikstof: 100 mg.

Zwavelzuur 0,2 mol/l in de opvangkolf: 50 ml.

Terugtitreren met NaOH of KOH 0,2 mol/l.

Gegarandeerd
gehalte van de
meststof

Af te wegen
hoeveelheid

Aanvullen
tot

Te nemen voor de
destillatie Weergave van de resultaten (a)

( % N) (g) (ml) (ml) ( % 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) In de formules voor de weergave van de resultaten betekenen:

� 50 of 35 = ml gesteld zwavelzuur in de opvangkolf;
� 
� A = ml NaOH of KOH die voor het terugtitreren nodig zijn;
� 
� F = factor die betrekking heeft op de afgewogen hoeveelheid, die hoeveelheid oplossing, de afgepipetteerde hoeveelheid

van de oplossing en het volumetrische equivalent.
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Variant c

Grootste hoeveelheid te destilleren stikstof: 200 mg.

Zwavelzuur 0,5 mol/l in de opvangkolf: 35 ml.

Terugtitreren met NaOH of KOH 0,5 mol/l.

Gegarandeerd
gehalte van de
meststof

Af te wegen
hoeveelheid

Aanvullen
tot

Te nemen voor de
destillatie Weergave van de resultaten (a)

( % N) (g) (ml) (ml) ( % 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) In de formules voor de weergave van de resultaten betekenen:

� 50 of 35 = ml gesteld zwavelzuur in de opvangkolf;
� 
� A = ml NaOH of KOH die voor het terugtitreren nodig zijn;
� 
� F = factor die betrekking heeft op de afgewogen hoeveelheid, die hoeveelheid oplossing, de afgepipetteerde hoeveelheid

van de oplossing en het volumetrische equivalent.
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Figuur 1
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Figuur 2
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Figuur 3
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Figuur 4
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Verklaring van de figuren 1, 2, 3 en 4

Figuur 1

a) Rondbodemkolf van 1000 ml met lange hals met omgezette rand.

b) Hevelbuis (destillatieopzet) met spatbol en kogelslijpstuk "18" aan de afvoerzijde. (Dit
kogelslijpstuk naar de koeler kan vervangen worden door een geschikt verbindingsstuk van
rubber.)

c) Vultrechter met teflonkraan voor toevoeging van natriumhydroxideoplossing. (De kraan
kan ook vervangen worden door een slangverbinding van rubber met Hofmann-klem).

d) Bolkoeler (zes bollen) met kogelslijpstuk "18" aan de bovenkant; aan de onderkant is de
koeler via een rubberslang verbonden met een glazen allonge. Indien de verbinding met de
hevelbuis door middel van een rubberslang tot stand wordt gebracht, wordt het
kogelslijpstuk vervangen door een passende slangolijf.

e) Opvangkolf van 500 ml.

De apparatuur bestaat uit glas dat bij gebruik geen alkali aan het destillaat afgeeft.

Figuur 2

a) Rondbodemkolf van 1000 ml met korte hals en kogelslijpstuk "35".

b) Hevelbuis (destillatieopzet) met spatbol en kogelslijpstuk "35" aan de toevoerzijde en "18"
aan de afvoerzijde en voorzien van een zijaansluiting met vultrechter met teflonkraan voor
toevoeging van natriumhydroxideoplossing.

c) Bolkoeler (zes bollen) met kogelslijpstuk "18" aan de bovenkant en aan de afvoerzijde via
een rubberslang verbonden met een glazen allonge.

d) Opvangkolf van 500 ml.

De apparatuur bestaat uit glas dat bij gebruik geen alkali aan het destillaat afgeeft.

Figuur 3

a) Rondbodemkolf van 1000 (750) ml met lange hals met omgezette rand.

b) Hevelbuis (destillatieopzet) met spatbol en kogelslijpstuk "18" aan de afvoerzijde.
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c) Gebogen verbindingsbuis met kogelslijpstuk "18" aan de toevoerzijde en schuin uitlopend
aan de afvoerzijde. De verbinding met de hevelbuis kan, in plaats van met een
kogelslijpstuk, ook met een rubberslang tot stand worden gebracht.

d) Bolkoeler (zes bollen), aan de afvoerzijde via een rubberslang verbonden met een glazen
allonge.

e) Opvangkolf van 500 ml.

De apparatuur bestaat uit glas dat bij gebruik geen alkali aan het destillaat afgeeft.

Figuur 4

a) Rondbodemkolf van 1000 ml met lange hals met omgezette rand.

b) Hevelbuis (destillatieopzet) met spatbol en kogelslijpstuk "18" aan de afvoerzijde en
voorzien van een zijaansluiting met vultrechter met teflon kraan voor toevoeging van
natronloog. (De kogelslijpstukverbinding met de koeler kan ook worden vervangen door
een geschikt verbindingsstuk van rubber en de kraan door een slangverbinding van rubber
met een geschikte Hofmann-klem.)

c) Bolkoeler (zes bollen) met kogelslijpstuk "18" aan de toevoerzijde en aan de afvoerzijde
via een rubberslang verbonden met een glazen allonge. Indien de verbinding met de
hevelbuis door middel van een rubberslang tot stand wordt gebracht, dan wordt het
slijpstuk vervangen door een passende slangolijf.

d) Opvangkolf van 500 ml.

De apparatuur bestaat uit glas dat bij gebruik geen alkali aan het destillaat afgeeft.

METHODEN 2.2

BEPALING VAN NITRAAT- EN AMMONIUMSTIKSTOF

METHODE 2.2.1

BEPALING VAN NITRAAT- EN AMMONIUMSTIKSTOF
VOLGENS ULSCH

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van nitraat- en
ammoniumstikstof met reductie volgens Ulsch.
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2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op alle stikstofmeststoffen, met inbegrip van
samengestelde meststoffen, waarin de stikstof uitsluitend aanwezig is als nitraatstikstof of
als nitraat- en ammoniumstikstof.

3. PRINCIPE

Nitraten en eventueel aanwezige nitrieten worden in zuur milieu met behulp van metallisch
ijzer gereduceerd tot ammoniak. De ammoniak wordt door een overmaat natriumhydroxide
vrijgemaakt, overgedestilleerd en opgevangen in een bekende hoeveelheid gesteld zwavel-
zuur. De overmaat zuur wordt getitreerd met gestelde natrium- of kaliumhydroxide-
oplossing.

4. REAGENTIA

Gedestilleerd of gedeïoniseerd water, vrij van kooldioxide en van alle stikstofhoudende
verbindingen.

4.1. Verdund zoutzuur: meng 1 deel HCl (d20 = 1,18 g/ml) met 1 deel water

4.2. Zwavelzuur 0,1 mol/l, gesteld

4.3. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing, vrij van carbonaten, 0,1 mol/l, gesteld

4.4. Zwavelzuur, ca. 300 g/l, vrij van ammoniak

4.5. IJzerpoeder p.a., gereduceerd met waterstof (de voorgeschreven hoeveelheid ijzer dient ten
minste 0,05 g nitraatstikstof te kunnen reduceren)

4.6. Natriumhydroxideoplossing, ca. 30 % NaOH (d20 = 1,33 g/ml), vrij van ammoniak

4.7. Indicatoroplossingen

4.7.1. Mengindicator

Oplossing A: los 1 g methylrood op in 37 ml natriumhydroxideoplossing 0,1 mol/l en vul
met water aan tot 1 liter.
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Oplossing B: los 1 g methyleenblauw op in water en vul aan tot 1 liter.

Meng 1 deel van oplossing A met 2 delen van oplossing B.

Deze indicator is in zuur milieu violet, in neutraal milieu en in alkalisch milieu groen.
Gebruik van deze indicator 0,5 ml (10 druppels).

4.7.2. Methylroodindicator

Los 0,1 g methylrood op in 50 ml ethanol 95 %, vul met water aan tot 100 ml en filtreer zo
nodig.

Deze indicator (4 à 5 druppels) kan in plaats van de hiervoor genoemde worden gebruikt.

4.8. Puimsteen, gegranuleerd, met zoutzuur gewassen en gegloeid

4.9. Natriumnitraat p.a.

5. APPARATUUR

Zie methode 2.1.

6. BEREIDING VAN HET MONSTER

Zie methode 1.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de te analyseren oplossing

Zie methode 2.1.

7.2. Analyse van de oplossing

Breng een nauwkeurig afgemeten hoeveelheid van 50 ml gesteld zwavelzuur, zoals
aangegeven in tabel 1 van methode 2.1 (variant a), in de opvangkolf en voeg hieraan de
juiste hoeveelheid van de gekozen indicator (4.7.1 of 4.7.2) toe. Het uiteinde van de
allonge aan de koeler dient zich onder het oppervlak van het gestelde zuur in de
opvangkolf te bevinden.
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Pipetteer met behulp van een precisiepipet, zoals aangegeven in tabel 1 van methode 2.1
(variant a), een hoeveelheid van de heldere oplossing in de destillatiekolf van het apparaat.
Voeg 350 ml water en 20 ml zwavelzuur 300 g/l (4.4) toe, roer goed om en voeg dan 5 g
gereduceerd ijzer (4.5) toe. Spoel met behulp van een spuitfles met enkele milliliters water
de hals van de kolf af en plaats hierop een kleine glazen trechter met lange steel. Plaats de
kolf gedurende een uur op een kokend waterbad en spoel daarna de steel van de trechter af
met enkele milliliters water.

Voeg bij de inhoud van de destillatiekolf - met de nodige voorzorgen om elk ammoniak-
verlies te voorkomen - 50 ml van de geconcentreerde natriumhydroxideoplossing (4.6) of
60 ml van dezelfde oplossing, indien voor het oplossen van het te analyseren monster
20 ml zoutzuur 1 + 1 (4.1) is gebruikt. Zet het destillatieapparaat in elkaar. Destilleer de
ammoniak daarna volgens de aanwijzingen van methode 2.1.

7.3. Blancobepaling

Verricht onder dezelfde omstandigheden een blancobepaling en neem deze in aanmerking
bij het berekenen van het eindresultaat.

7.4. Controlebepaling

Controleer vóór de analyse de goede werking van de apparatuur en de juiste toepassing van
de analyse met een bekende hoeveelheid van een versbereide oplossing van natriumnitraat
p.a. (4.9), die 0,045 à 0,050 g stikstof bevat.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Druk het resultaat van de analyse uit in procenten nitraatstikstof of nitraat- en
ammoniumstikstof tezamen, aanwezig in de meststof zoals deze voor onderzoek is
ontvangen.

METHODE 2.2.2

BEPALING VAN NITRAAT- EN AMMONIUMSTIKSTOF
VOLGENS ARND

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van nitraat- en
ammoniumstikstof met reductie volgens Arnd (gemodificeerd voor de drie varianten a), b)
en c)).
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2. TOEPASSINGSGEBIED

Zie methode 2.2.1.

3. PRINCIPE

Nitraten en eventueel aanwezige nitrieten worden in een neutrale waterige oplossing
gereduceerd tot ammoniak met behulp van een metaallegering bestaande uit 60 % koper
(Cu) en 40 % magnesium (Mg) (legering volgens Arnd), bij aanwezigheid van
magnesiumchloride (MgCl2).

De ammoniak wordt overgedestilleerd en opgevangen in een bekende hoeveelheid gesteld
zwavelzuur. De overmaat zuur wordt getitreerd met een gestelde natrium- of
kaliumhydroxideoplossing van voorgeschreven sterkte.

4. REAGENTIA

Gedestilleerd of gedeïoniseerd water, vrij van kooldioxide en van alle stikstofhoudende
verbindingen.

4.1. Verdund zoutzuur: meng 1 deel HCl (d20 = 1,18 g/ml) met 1 deel water

4.2. Zwavelzuur 0,1 mol/l, gesteld

4.3. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,1 mol/l, gesteld

} voor variant a) (zie
methode 2.1).

4.4. Zwavelzuur 0,2 mol/l, gesteld

4.5. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,2 mol/l, gesteld

} voor variant b) (zie noot 2,
methode 2.1).

4.6. Zwavelzuur 0,5 mol/l, gesteld

4.7. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,5 mol/l, gesteld

} voor variant c) (zie noot 2,
methode 2.1).

4.8. Natriumhydroxideoplossing, ca. 2 mol/l

4.9. Legering volgens Arnd p.a.: korrelgrootte kleiner dan 1,0 mm
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4.10. Magnesiumchlorideoplossing 20 %

Breng 200 g magnesiumchloride p.a. (MgCl2.6H2O) in een platbodemkolf van 1 liter en los
op in ongeveer 600 ml water. Voeg 15 g magnesiumsulfaat (MgSO4.7H2O) toe om
schuimvorming tegen te gaan.

Voeg na oplossing 2 g magnesiumoxide en enige puimsteenkorrels toe en concentreer door
koken de suspensie tot circa 200 ml (hierdoor worden eventueel aanwezige sporen
ammoniak verwijderd). Koel af, vul aan tot 1 liter en filtreer.

4.11. Indicatoroplossingen

4.11.1. Mengindicator

Oplossing A: los 1 g methylrood op in 37 ml natriumhydroxideoplossing 0,1 mol/l en vul
met water aan tot 1 liter.

Oplossing B: los 1 g methyleenblauw op in water en vul met water aan tot 1 liter.

Meng 1 deel van oplossing A met 2 delen van oplossing B.

Deze indicator is in zuur milieu violet, in neutraal milieu grijs en in alkalisch milieu groen.
Gebruik van deze indicator 0,5 ml (10 druppels).

4.11.2. Methylroodindicator

Los 0,1 g methylrood op in 50 ml ethanol 95 %, vul met water aan tot 100 ml en filtreer
eventueel. Deze indicator (4 à 5 druppels) kan in plaats van de hiervoor genoemde worden
gebruikt.

4.11.3. Congoroodindicator

Los 3,0 g congorood op in 1 liter warm water, koel af en filtreer zo nodig. In plaats van
beide hiervoor genoemde indicatoren kan de congoroodindicator worden gebruikt voor het
neutraliseren van de zure extracten vóór de destillatie. Neem hiervan 0,5 ml voor elke
100 ml van de te neutraliseren oplossing.

4.12. Puimsteen gegranuleerd, met zoutzuur gewassen en gegloeid

4.13. Natriumnitraat p.a.
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5. APPARATUUR

Zie methode 2.1.

6. BEREIDING VAN HET MONSTER

Zie methode 1.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de te analyseren oplossing

Zie methode 2.1.

7.2. Analyse van de oplossing

Breng naar gelang van de gekozen variant in de opvangkolf van het destillaat de
nauwkeurig afgemeten hoeveelheid zwavelzuur aangegeven in tabel 1 van methode 2.1.
Voeg de juiste hoeveelheid van de gekozen indicator (4.11.1 of 4.11.2) toe en eventueel
nog water om een volume te krijgen van ten minste 50 ml. Het uiteinde van de allonge aan
de koeler dient zich onder het oppervlak van het gestelde zuur in de opvangkolf te
bevinden.

Pipetteer met behulp van een precisiepipet volgens de aanwijzingen van de tabel 1 een
aliquoot deel van de heldere oplossing in de destillatiekolf van het apparaat.

Voeg vervolgens water toe tot een totaal volume van ca. 350 ml (zie noot 1), 10 g legering
volgens Arnd (4.9), 50 ml magnesiumchlorideoplossing (4.10) en enkele stukjes puimsteen
(4.12) om het koken te vergemakkelijken. Verbind de kolf snel met het destillatieapparaat.
Verwarm zacht gedurende ca. een half uur; verhit dan sterker en destilleer de ammoniak
over. Zet het destilleren gedurende ongeveer een uur voort. Na deze tijd moet het residu in
de kolf stroopachtig zijn. Titreer na het destilleren de overmaat zuur in de opvangkolf
volgens de in methode 2.1 gegeven aanwijzingen.

N o o t 1:

Indien de oplossing van de meststof zuur is - door toevoegen van 20 ml HCl (1 + 1)
verdund zoutzuur (4.1) bij de bereiding van de oplossing - neutraliseer dan het voor
onderzoek genomen deel van de oplossing als volgt: voeg aan de destillatiekolf, waarin de
afgepipetteerde oplossing is gebracht, ongeveer 250 ml water en de nodige hoeveelheid
indicatoroplossing (4.11.1, 4.11.2 of 4.11.3) toe en meng zorgvuldig.

Neutraliseer met natriumhydroxideoplossing 2 mol/l (4.8) en maak daarna weer zuur met
een druppel zoutzuur 1 + 1 (4.1). Handel verder als beschreven onder 7.2 (tweede alinea).
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7.3. Blancobepaling

Verricht onder dezelfde omstandigheden een blancobepaling en neem deze in aanmerking
bij het berekenen van het eindresultaat.

7.4. Controlebepaling

Controleer vóór de analyse de goede werking van de apparatuur en de juiste toepassing van
de methode met een bekende hoeveelheid van een versbereide oplossing van natriumnitraat
p.a. (4.13), die, afhankelijk van de gekozen variant, 0,050 g tot 0,150 g stikstof bevat.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 2.2.1 volgens Ulsch.

METHODE 2.2.3

BEPALING VAN NITRAAT- EN AMMONIUMSTIKSTOF
VOLGENS DEVARDA

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van nitraat- en
ammoniumstikstof met reductie volgens Devarda, gemodificeerd voor de drie varianten a),
b), c).

2. TOEPASSINGSGEBIED

Zie methode 2.2.1.

3. PRINCIPE

Nitraten en eventueel aanwezige nitrieten worden in sterk alkalisch milieu gereduceerd tot
ammoniak met behulp van een metaallegering, bestaande uit 45 % aluminium (Al), 5 %
zink (Zn) en 50 % koper (Cu) (devardalegering). De ammoniak wordt overgedestilleerd en
opgevangen in een bekende hoeveelheid gesteld zwavelzuur. De overmaat zuur wordt
getitreerd met een gestelde natrium- of kaliumhydroxideoplossing van voorgeschreven
sterkte.
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4. REAGENTIA

Gedestilleerd of gedeïoniseerd water, vrij van kooldioxide en van alle stikstofhoudende
verbindingen.

4.1. Verdund zoutzuur: meng 1 deel HCl (d20 = 1,18 ) met 1 deel water

4.2. Zwavelzuur 0,1 mol/l, gesteld

4.3. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,1 mol/l, gesteld

} voor variant a) (zie
methode 2.1).

4.4. Zwavelzuur 0,2 mol/l, gesteld

4.5. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,2 mol/l, gesteld

} voor variant b) (zie noot 2,
methode 2.1).

4.6. Zwavelzuur 0,5 mol/l, gesteld

4.7. Natrium- of kaliumhydroxideoplossing,
vrij van carbonaten, 0,5 mol/l, gesteld

} voor variant c) (zie noot 2,
methode 2.1).

4.8. Legering volgens Devarda p.a.

Korrelgrootte 90-100 % kleiner dan 0,25 mm, 50-75 % kleiner dan 0,075 mm.

Het verdient aanbeveling verpakkingen in flessen met inhoud van ten hoogste 100 g te
gebruiken.

4.9. Natriumhydroxideoplossing, ca. 30 % NaOH (d20 = 1,33 g/ml), vrij van ammoniak

4.10. Indicatoroplossingen

4.10.1. Mengindicator

Oplossing A: los 1 g methylrood op in 37 ml natriumhydroxideoplossing 0,1 mol/l en vul
met water aan tot 1 liter.
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Oplossing B: los 1 g methyleenblauw op in water en vul aan tot 1 liter.

Meng 1 deel van oplossing A met 2 delen van oplossing B.

Deze indicator is in zuur milieu violet, in neutraal milieu grijs en in alkalisch milieu groen.
Gebruik van deze indicator 0,5 ml (10 druppels).

4.10.2. Methylroodindicator

Los 0,1 g methylrood op in 50 ml ethanol 95 % vul met water aan tot 100 ml en filtreer zo
nodig.

Deze indicator (4 à 5 druppels) kan in plaats van de hiervoor genoemde worden gebruikt.

4.11. Ethanol 95 à 96 %

4.12. Natriumnitraat p.a.

5. APPARATUUR

Zie methode 2.1.

5.1. Destillatietoestel, bestaande uit een rondbodemkolf van passende grootte, verbonden met
een koeler via een destillatieopzet met spatbol, die op afdoende wijze overspatten van
vloeistofdelen verhindert; de opvangkolf voor het destillaat is voorzien van een
waterventiel om mogelijk verlies van ammoniak te voorkomen

De voor deze bepaling goedgekeurde apparatuur is met alle technische bijzonderheden
weergegeven in figuur 5.

5.2. Pipetten van 10, 20, 25, 50, 100 en 200 ml, klasse A

5.3. Maatkolf van 500 ml

5.4. Roteerapparaat, 35 à 40 omwentelingen per minuut

6. BEREIDING VAN HET MONSTER

Zie methode 1.
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7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de te analyseren oplossing

Zie methode 2.1.

7.2. Analyse van de oplossing

De hoeveelheid nitraatstikstof in het voor de analyse bestemde aliquote deel mag de in
tabel 1 aangegeven maximumhoeveelheid niet overschrijden.

Breng naar gelang van de gekozen variant in de opvangkolf van het destillaat de
nauwkeurig afgemeten hoeveelheid zwavelzuur aangegeven in tabel 1. Voeg de juiste
hoeveelheid van de gekozen indicator (4.10.1 of 4.10.2) toe en eventueel nog water om een
volume te krijgen van minstens 50 ml. Het uiteinde van de allonge aan de koeler dient zich
onder het oppervlak van het gestelde zuur in de opvangkolf te bevinden. Deze opvangkolf
dient te zijn voorzien van een met gedestilleerd water gevuld ventiel.

Pipetteer met behulp van een precisiepipet een van de in tabel 1 van methode 2.1
aangeduide aliquote delen van de oplossing in de destillatiekolf van het apparaat.

Voeg aan de destillatiekolf water tot een volume van 250 à 300 ml, 5 ml ethanol (4.11) en
4 g legering volgens Devarda (4.8) (zie noot 2) toe.

Voeg aan de inhoud van de destillatiekolf ca. 30 ml natriumhydroxideoplossing 30 %
NaOH (4.9) toe. Indien voor het oplossen van het monster zuur is gebruikt, voeg dan
zoveel meer toe als nodig is om de in het afgepipetteerde deel aanwezige hoeveelheid
zoutzuur (4.1) te neutraliseren. Zorg dat bij het toevoegen van de loog geen
ammoniakverlies kan optreden. Verbind de destillatiekolf met het destillatieapparaat,
controleer de sluiting van de verbindingen en zwenk de kolf voorzichtig om teneinde de
inhoud te mengen.

Verwarm met een kleine vlam zodat na ongeveer een half uur de waterstofontwikkeling
merkbaar afneemt en de vloeistof begint te koken. Zet het destilleren voort, waarbij de
vlam hoger wordt gedraaid en zorg ervoor dat in ongeveer 30 minuten ten minste 200 ml
vloeistof overdestilleert (niet langer dan 45 minuten destilleren).

Hiermee is het destilleren geëindigd. Maak de opvangkolf los, spoel de allonge en het
ventiel zorgvuldig schoon en vang de in het ventiel aanwezige vloeistof en het waswater op
in de opvangkolf. Titreer vervolgens de overmaat zuur in de opvangkolf volgens
methode 2.1.
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N o o t 2:

Bij aanwezigheid van calciumzouten, zoals calciumnitraat en kalkammonsalpeter, is het
raadzaam om vóór het destilleren, voor elke gram meststof aanwezig in het aliquoot,
0,700 g natriumfosfaat (Na2HPO4 . 2H2O) toe te voegen teneinde de vorming van Ca(OH)2
te voorkomen.

7.3. Blancobepaling

Verricht onder dezelfde omstandigheden een blancobepaling en neem deze in aanmerking
bij het berekenen van het eindresultaat.

7.4. Controlebepaling

Controleer vóór het uitvoeren van de bepaling de goede werking van de apparatuur en de
juiste toepassing van de uitvoering met een bekende hoeveelheid van een versbereide
oplossing van natriumnitraat p.a. (4.12), die al naar gelang de gekozen variant 0,05 g à
0,150 g nitraatstikstof bevat.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 2.2.1 volgens Ulsch.
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Figuur 5
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Figuur 5 - Verklaring

a) Rondbodemkolf van 1000 (750) ml met lange hals met omgezette rand.

b) Hevelbuis (destillatieopzet) met spatbol en kogelslijpstuk "18" aan de afvoerzijde.

c) Verbindingsbuis met kogelslijpstuk "18" aan de toevoerzijde en schuin uitlopend aan de
afvoerzijde (de verbinding met de hevelbuis kan, in plaats van met een kogelslijpstuk, ook
met een rubberslang tot stand worden gebracht).

d) Bolkoeler (zes bollen), aan de afvoerzijde via een rubberslang met een glazen allonge
verbonden; allonge en waterventiel f) zijn in één stop aangebracht.

e) Opvangkolf van 750 ml.

f) Waterventiel, om ammoniakverliezen te voorkomen.

De apparatuur bestaat uit glas dat bij gebruik geen alkali aan het destillaat afgeeft.

METHODEN 2.3

BEPALING VAN STIKSTOF TOTAAL

METHODE 2.3.1

BEPALING VAN STIKSTOF TOTAAL
IN NITRAATVRIJE KALKSTIKSTOF

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de bepaling van stikstof totaal in
nitraatvrije kalkstikstof.
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