
 

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiolo-
giske Miljømålinger 

FORKLÆDE 
 
 
 
 
Emne: Resultatet af referencelaboratoriets arbejde med analysemetode for olie og fedt i 

spildevand 
 
 
Nedenstående meddelelse blev udsendt på e-mail den 17. juli 2014 fra Referencelaboratoriet 
for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger til medlemmerne af referencelaboratoriets føl-
gegruppe samt til de syv laboratorier, der var inviteret til at deltage i en sammenlignende 
prøvning af to metodeforslag. 
  
På mødet den 11. marts 2014 for følgegruppen til Referencelaboratoriet for Kemiske og Mi-
krobiologiske Miljømålinger blev det aftalt, at referencelaboratoriet skulle foretage en interes-
setilkendegivelse blandt laboratorierne for deltagelse i en sammenlignende prøvning af hvert 
af to præsenterede metodeforslag, der begge byggede på DS/R 209:2006 til analyse af olie 
og fedt i spildevand. Formålet med den sammenlignende prøvning var primært at vurdere 
metodernes anvendelighed i måleområdet over 50 mg/L.  
 
Forespørgsel hos syv laboratorier har desværre ikke resulteret i et tilstrækkeligt antal delta-
gere for sammenligning af resultater laboratorier imellem for hvert af de to metodeforslag, og 
derfor er der ikke grundlag for at gennemføre den sammenlignende prøvning. For at opnå et 
tilfredsstillende grundlag for en sammenligning var det forudsat, at mindst fire laboratorier 
deltog i prøvningen.  
 
På den baggrund og med udgangspunkt i de resultater, som foreligger om analysemetode 
for olie og fedt i spildevand, jf. rapport fra 2013 ”Olie og Fedt - Analysemetode” har Natursty-
relsen besluttet at bede referencelaboratoriet opdatere det metodeforslag, der blev sendt i 
høring i oktober 2013, i overensstemmelse med de indkomne høringssvar. Metoden vil heref-
ter blive publiceret som Reflab metode 5: 2014, 2. udgave. I metoden indføres en øvre 
grænse for måleområdet på 50 mg/L, og det anføres, at koncentrationer over 50 mg/L skal 
angives som >50 mg/L. De udførte undersøgelser giver desværre ikke fagligt grundlag for at 
hæve den øvre målegrænse. Reflab metode 5: 2014, 2. udgave forventes publiceret på refe-
rencelaboratoriets hjemmeside (www.reference-lab.dk) første uge af september 2014.  
I tilfælde af at der hen over sommeren skulle komme nye tilkendegivelser fra laboratorier om 
at deltage i en sammenlignende prøvning, er Naturstyrelsen indstillet på at genoverveje at 
gennemføre prøvningen.  
 
Referencelaboratoriet forventer i september at orientere Dansk Standard om dets arbejde 
med DS/R 209:2006. 

 

  



 

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger 

NOTAT 
 
 
Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium 
  
cc:  
  
Fra: Ulla Lund 
  
Dato: 29. november 2013 
  
QA: Maj-Britt Fruekilde 
  
Emne: Analysemetode for olie og fedt i spildevand – forsøg på opdatering af DS/R 209 
 

Den nuværende metode til bestemmelse af olie og fedt i spildevand har længe været kontro-
versiel som følge af eksempler på, at der ikke opnås sammenlignelige resultater, når forskel-
lige laboratorier analyserer prøver fra samme prøvetagningssted. 

Referencelaboratorier har forsøgt at opdatere den eksisterende standard DS/R 209, med det 
formål at fjerne uklarheder og valgmuligheder, som kunne være årsag til den utilfredsstillen-
de sammenlignelighed.  

Udkastet til revideret analysemetode blev udsendt til høring i en bred kreds (se høringsliste i 
bilag A) med frist for tilbagemelding den 1. november. Der blev modtaget fem svar. 

Høringssvarene tyder desværre ikke på, at det er lykkedes at revidere metoden på en måde, 
så den umiddelbart kan vinde bred opbakning. Nærværende notat har til formål at lægge op 
til en diskussion i styregruppen af strategien for det videre arbejde. 

Modtagne kommentarer 
Kommentarerne fra høringen er sammenfattet i bilag B.  

Kommentar 1.01 anfører, at det er urealistisk at ekstrahere alt fedt fra prøver med højt ind-
hold af olie/fedt ved ekstraktion af hele prøven (500 mL prøve eller mere). Kommentaren 
anfører, at prøver med højt indhold af olie/fedt skal håndteres ved at udtage en repræsenta-
tiv delmængde eller fortynde prøven for at sikre kvantitativ ekstraktion. Kommentaren be-
grunder dette med 1) selv lave indhold (10 mg/L i prøven) vil være uden for det kalibrerede 
område, jf. standardens pkt. 7.5; 2) mange prøver vil give emulsionsproblemer; 3) risiko for 
ikke-kvantitativ ekstraktion. 

Referencelaboratoriet er enig i, at pkt. 2) og 3) kan give anledning til for lave måleresultater, 
men mener også, at have håndteret disse spørgsmål i det udsendte forslag til revision af 
metoden. I udkastet til revideret metode er anført, at prøver der giver anledning til væsentlige 
emulsionsproblemer ikke kan analyseres. Vedrørende manglende ekstraktionseffektivitet er 
indført, at gentagen ekstraktion er normativ under specificerede betingelser. Referencelabo-
ratoriet anbefaler en tredje ekstraktion for prøver med højt indhold af olie/fedt (afsnit 7.6.2.2). 

Referencelaboratoriet er ikke enigt i, at en høj koncentration i prøven vil føre til måling over 
metodens kalibrerede område (pkt. 1)), da ekstraktet enten kan fortyndes eller måling kan 
foretages i en kuvette med kortere lysvej. 

Udtagning af en delprøve er ikke i overensstemmelse med metoden, som anfører, at hele 
den udtagne prøve skal analyseres. Dette har været tilfældet siden første udgave af standar-
den i 1980.  
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I modsætning til kommentar 1.01 anfører kommentar 3.01 og 5.01 overordnet tilfredshed 
med ændringsforslaget med en række konkrete forslag til ændringer. 

Høringssvar 4.01 understreger vigtigheden af, at der bliver skabt tillid til metoden og meto-
dens resultater, men har ikke kommentarer til metodeforslaget som sådant. 

Referencelaboratoriet har givet sin vurdering af forslag til ændringer og forbedringer af meto-
den i sammenfatningen i bilag B sammen med Referencelaboratoriets forslag til ændringer i 
metoden. Referencelaboratoriet anbefaler, at behandling af denne type kommentarer fra 
høringen med tilhørende vurdering og forlag til ændringer afventer en beslutning fra styre-
gruppen af en strategi for det videre arbejde.  

Videre arbejde 
Som det fremgår af ovenstående giver nogle kommentarer udtryk for overordnet set tilfreds-
hed med metoden, men én kommentar er fundamentalt uenig. Den brede tilslutning, som 
man må ønske sig, synes derfor ikke at være til stede. 

Olie/fedt er en metodeafhængig parameter, og der findes derfor ikke et ”korrekt” resultat. 
Hovedformålet med specifikation af en given metode er, at alle laboratorier opnår sammen-
lignelige resultater, der er retvisende i forhold til at forhindre tilstopning i ledningsnet og ned-
sættelse af renseeffektiviteten på renseanlæg. 

Der er af mange grunde ikke basis for, at Referencelaboratoriet forsøger at udvikle på meto-
den ved undersøgelser i laboratoriet. 

Høringssvarene peger på to muligheder: 

1. Det udsendte metodeforslag med forbedringer iht. høringssvarene anvendes. 
Det vil medføre en vis grad af øget tidsforbrug til analysen på grund af tilføjelser med 
henblik på reduktion af emulsionsproblemer og krav om gentagen ekstraktion ved hø-
jere koncentrationer. Desuden vil det medføre, at en del prøver (ukendt omfang) ikke 
vil kunne analyseres, fordi emulsion ikke kan brydes i tilstrækkelig grad. Denne mu-
lighed vil næppe vinde tilslutning fra høringspart 1, men sandsynligvis fra høringspart 
2, 3 og 5. Det vil kræve en afprøvning at belyse, om revisionen medfører den ønske-
de forbedring af sammenligneligheden. 

2. Metoden ændres sådan, at der analyseres på en større eller mindre delmængde af 
den udtagne prøve og i øvrigt efter principper der ligner DS/R209:2006. Tidsforbruget 
vil sandsynligvis være mindre end for den førstnævnte mulighed, fordi problemer med 
emulsion og manglende ekstraktionseffektivitet reduceres væsentligt. Denne frem-
gangsmåde vil vinde tilslutning fra høringspart 1, og det vides ikke, hvordan andre 
høringsparter vil reagere. Også i dette tilfælde vil en afprøvning være nødvendig for 
at belyse, om revisionen medfører den ønskede forbedring af sammenligneligheden. 

De to muligheder er alene baseret på høringssvarene, og det er valgt at se bort fra, at mulig-
hed 2 ikke er i overensstemmelse med gældende standard. Begrundelsen herfor er at foku-
sere primært på sammenlignelighed. Det skal dog understreges, at der ikke findes baggrund 
for at vurdere, om den ene eller den anden af de to muligheder fører til større grad af sam-
menlignelighed. 

Referencelaboratoriet kan pege på endnu en mulighed: 

3. Forslaget til revision af metoden sendes til Dansk Standard, som har udgivet den, 
med information om, at der dels er vist tilfælde af manglende sammenlignelighed og 
dels er rejst tvivl om metoden kan ekstrahere al olie/fedt.  

Hvis denne mulighed skal føre til, at metode fortsat skal eksistere, vil det kræve udvikling. 
Dansk Standard udfører ikke metodeudvikling, og det er derfor overvejende sandsynligt, at 
anvendelse af denne mulighed vil føre til, at standarden trækkes tilbage. 

Styregruppen opfordres til at drøfte hvilken fremgangsmåde, der skal vælges. 



 4 

L:\40-PP_Reflab_CRM\RefLab\214425-06 Olie-fedt\Resultat_Metode_Olie_og_fedt_i_spildevand.docx  

 

Nomenklatur 
Navngivning af de tre parametre, der er omfattet af metoden, er baseret på tradition og har 
kun begrænset sammenhæng med navngivningen for f.eks. vegetabilske olier. Vegetabilske 
olier er ikke olier i standardens forstand, fordi de består af polære stoffer. De vegetabilske 
olier bidrager næsten 100% til den fraktion, som i metoden kaldes fedt.  

Kommentar 2.05 i høringen foreslår, at navngivningen ændres for at undgå denne uhen-
sigtsmæssighed og forslår konkret, at olie fremover betegnes mineralsk olie. 

De fleste af de standarder for analyse af olie/fedt, som Referencelaboratoriet har samlet, 
anvender parameterbetegnelser tager udgangspunkt i ordet ”kulbrinte” evt. med tilføjelse af 
polære / upolære. 

Oliefraktionen betegnes i andre standarder (i oversættelse) som petroleum kulbrinter / kul-
brinter / upolære alifatiske kulbrinter / totalkulbrinteindex. 

Hvis standarden skal bestå, anbefaler Referencelaboratoriet, at lejligheden benyttes til at 
ændre nomenklaturen for de tre parametre: 

Nuværende parameterbetegnelse Ændringsforslag 

Olie og fedt Ekstraherbare kulbrinter 

Olie Upolære ekstraherbare kulbrinter 

Fedt Polære ekstraherbare kulbrinter 
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Bilag A Udsendelsesliste til høring af metodeforslag 
 

Udsendelsesliste,  
Forslag til revision af metode til bestemmelse af olie og fedt i spildevand ved IR spektro-
metri 
3. oktober 2013 
Laboratorier mv.  
Agrolab A/S agrolab@agrolab.dk 
ALcontrol AB paul.reimer@alcontrol.dk 
ALS Denmark A/S info.hmb@alsglobal.com 
AnalyTech Miljølaboratorium lab@analytech.dk 
Eurofins Miljø miljo@eurofins.dk 
Eurofins Steins Laboratorium A/S steins@eurofins.dk 
Højvang Miljølaboratorium hmlab@hmlab.dk 
FORCE Technology info@forcetechnology.com 
Højmarklaboratoriet kontakt@hojmarklab.dk 
R. Dons’ Vandanalytiske Laboratorium dons.lab@it.dk 
VBM-Laboratoriet A/S jeg@vbmlab.dk 
Københavns Energi akpe@ke.dk 
Jordlab jordlab@jordlab.dk 
FORCE Technology (tidl. DONG Energy Power) EATH@force.dk 

Vattenfall A/S helle.mose.iversen@vattenfall.com 
Lynettefællesskabet lv@lyn-is.dk 
DANAK  danak@danak.dk 
Eurolab Danmark lps@labqa.dk 
Laboratoriernes Brancheforening (LAB) info@labdanmark.dk 
Aarhus Universitet, DCE, Afd. for Miljøkemi og Mikrobiologi dce@au.dk 

Referencelaboratoriets Styregruppe  
Naturstyrelsen, Vandsektor, byer og klimatilpasning lmu@nst.dk 

Naturstyrelsen, Vandsektor, byer og klimatilpasning ancdu@nst.dk 

Miljøstyrelsen, Jord & Affald  bagge@mst.dk 

Lemvig Kommune Kirsten.Harbo@lemvig.dk 

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK kja@danak.dk 

Foreningen af Vandværker i Danmark pw@fvd.dk 

Nordvand A/S ali@nordvand.dk 

Eurofins Miljø A/S jts@eurofins.dk 

FORCE Technology hkt@labvest.dk  

Eurofins Miljø A/S mbf@eurofins.dk 
 



  

 

Bilag B Oversigt over høringssvar, vurdering og forslag til ændring 
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Vedrørende 
afsnit 

Høringssvar 
Referencelaboratoriets (RefLab) 
vurdering 

RefLabs forslag til ændring 

 3.01 generelt Fremskridt med de foreslåede præcise-
ringer, men metoden kan moderniseres 
endnu mere 

OK, se detaljer under de enkelte punkter i 
metoden 

Forslag vedr. de specifikke punkter i me-
toden er givet nedenfor 

 4.01 generelt Ingen kommentarer til metodeforslaget 
som sådan. For akkreditering af metoden 
er det vigtigt, at der bliver skabt tillid til 
metoden og metodens resultater. 

Enig - 

 5.01 generelt Laboratoriet tilslutter sig ændringsforsla-
get overordnet set. Visse steder trænger 
forslaget til et løft for helt at kunne for-
stås. 

OK, se detaljer under de enkelte punkter i 
standarden 

Forslag vedr. de specifikke punkter i me-
toden er givet nedenfor 

ny 5.03 2. Referencer er normalt normative, dvs. 
dokumenter, der ikke kan undværes ved 
udførelse af analysen. Det gælder ikke for 
de ældre udgaver af standarden. Forslag: 
afsnit 2 slettes. 

Enig Afsnit 2 slettes 

gl 3.02 3. Oprensning skal være mulig med både 
Florisil (nuværende metode) og alumini-
umoxid (første udgave af metoden), da 
aluminiumoxid er lettere at arbejde med, 
da det ikke skal være frisk fremstillet og 
tørret. 

Reflab undersøgelser giver ikke baggrund 
for at vælge det ene materiale frem for 
det andet - Florisil er valgt fordi "det bru-
ger de fleste" se Rapport 2004. Rappor-
ten påviser ingen forskel i måleresultat. 
Reflab anbefaler, at der åbnes for anven-
delse af begge materialer, dvs. at beskri-
velsen af anvendelse af aluminiumoxid 
fra 1980-udgaven genindføres. 

I afsnit 5.3 foretages følgende ændringer: 
Afsnittets nuværende tekst ændres til 
niveau 3, dvs. 5.3.1. Herover indsættes 
ny niveau 2-overskrift: "5.3 Adsorbenter". 
Efter afsnit 5.3.1 indsættes et nyt afsnit: 
"5.3.2 Aluminiumoxid, Aluminiumoxid, 
Al2O3, neutral, aktivitetstrin 1 iht. Brock-
man. Egnet kornstørrelse er fraktionen 
0,063 - 0,200 mm, svarende til 70 - 230 
mesh ASTM. Aluminiumoxid er hygro-
skopisk og skal opbevares i lukket behol-
der." 
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gl 3.04 5.4 Det er ikke nødvendigt at rense tetrachlo-
rethen inden anvendelse til analyse. Sta-
biliseringsreagens overføres til vandfasen 
i forbindelse med prøveekstraktion, og 
det vises ved at at registrere nullinje på 
en frisk udrystet blindprøve. 

Det er sandsynligt, at rensetrinnet kan 
udelades. Laboratoriet anfører, at det har 
erfaring for, at stabiliseringsreagenset 
fjernes på denne måde. 

I afsnit 5.4 indsættes en note, som tillader 
anvendelse af tetrachlorethen uden for-
udgående oprensning, forudsat at 
tetrachlorethen til registrering af nullinje, 
fremstilling af kalibranter og reference 
ved den spektrofotometriske måling er 
udrystet med vand for at fjerne stabilise-
ringsreagens inden anvendelsen. 

ny 3.03 5.6 Laboratoriet bifalder fjernelse af benzen 
fra kalibreringsblanding 

OK Ingen ændring 

gl 3.05 6. Udstyr kan også rengøres i deconex.  Nuværende renseprocedure er et eksem-
pel, og andre procedurer kan derfor an-
vendes. 

Ingen ændring 

gl 2.01 6.1 Laboratoriet foreslår at volumen af prøve-
flasker ændres fra 1 - 2 tilter til 0,5 til 2 
liter 

OK Afsnit 6.1 ændres som foreslået 

ny 3.06 6.10 Laboratoriet bifalder at nedre grænse for 
kuvettelængde er ændret fra 10 mm til 1 
mm 

OK Ingen ændring 
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gl 1.01 7.1 Laboratoriet er meget imod fjernelse af 
bestemmelsen "Hvis prøven har højere 
indhold, kan et mindre prøverumfang 
vælges." Grunde hertil er 1) selv lave 
indhold (10 mg/L i prøven) vil være uden 
for de kalibrerede område, jf. standardens 
pkt. 7.5; 2) mange prøver vil give emulsi-
onsproblemer (risikoen for emulsions-
dannelse reduceres ved at udtage en 
repræsentativ delprøve og ekstrahere 
denne); 3) risiko for ikke-kvantitativ eks-
traktion, hvis man ikke udtager en repræ-
sentativ delmængde, når en prøve har et 
højt olie/fedt indhold (observeret op til en 
faktor 7 forskel på olie/fedt-måling fra to 
laboratoriers analyse af prøver fra samme 
prøvested). Laboratoriet argumenterer for 
at en delmængde kan udtages repræsen-
tativt, idet data for sammenligning af 
COD-måling  kun viser få % forskel mel-
lem  to laboratorier.  

7.1 omtaler prøvetagning og ikke delprø-
vetagning i laboratoriet. Bestemmelsen 
omhandler ikke udtagning af delprøve i 
laboratoriet. Tvært imod anfører DS/R 
209, både i udgaven fra 1980 og 2006, at 
hele den udtagne prøve skal analyseres. 
På grund af mangel på præstationsprøv-
ninger på området er det vanskeligt at 
skaffe klarhed over effekten af ekstraktion 
af en delprøve. Heller ikke RefLabs un-
dersøgelser fra 2011 gav éntydige svar. 
Det bør også tages i betragtning, at DIN 
38409 - H 18 tillader udtagning af delprø-
ve, mens ASTM D3921 - 96 og SS 
028145 lige som DS-metoden specifikt 
anfører, at delprøve ikke må udta-
ges.Laboratoriet har dog en pointe i at 
mange prøver vil give emulsions-
problemer, og at der er risiko for ikke-
kvantitativ ekstraktion ved høje indhold af 
olie/fedt. En høj koncentration af olie/fedt 

Spørgsmålet er ikke endelig afklaret, se 
strateginotat. 
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 7.1 Laboratoriet foreslår følgende formule-
ring: "På laboratoriet foretages en grundig 
homogenisering af prøven. Der udtages 
en passende prøvemængde og/eller fore-
tages passende fortynding af prøven, så 
der sikres kvantitativ ekstraktion og at 
måleområdet er indenfor kalibreringskur-
ven. En dokumentation for kvantitativ 
ekstraktion kan opnås ved at udtage 2 
ekstra delprøver fra den oprindelige prø-
ve, med indhold svarende til henholdsvis 
det halve og det dobbelte. De 3 beregne-
de resultater skal derefter ligge indenfor 
metodens måleusikkerhed." 

i prøven vil ikke automatisk føre til måling 
uden for måleområdet, idet ekstraktet kan 
fortyndes eller en kortere lysvej anven-
des. 

 

ny 2.02 7.1 Laboratoriet foreslår, at udtaget prøvevo-
lumen ændres fra mellem 0,5 og 2 liter til 
mellem 0,4 og 2 liter 

OK Afsnit 7.1 ændres som foreslået 

gl 2.03 7.1 Laboratoriet foreslår, at maksimal flaske-
fyldning ændres fra 70% til 70-80% 

OK Afsnit 7.1 ændres som foreslået 

gl 3.07 7.1 Laboratoriet bifalder præcisering af, at 
hele den udtagne prøve skal tages i ar-
bejde 

I modstrid med kommentar 1.01 Se strateginotat. 

ny 3.08 7.2 Tvivler på effekten af tilsætning af mag-
nesiumchlorid og mener, at effekten bør 
undersøges inden trinnet tilføjes. 

Flertallet af de standarder, RefLab gen-
nemgik i 2011, anvender salttilsætning. 
RefLab mener derfor ikke, at det er nød-
vendigt at foretage egne undersøgelser. 

Ingen ændring 

ny 3.09 7.2 Formulering af vejning af prøveflaske bør 
omformuleres til, at man skal bestemme 
prøvemængden, hvilket evt. kan ske ved 
vejning. Herved åbnes for alternative 
metoder til bestemmelse af prøvemæng-
de. 

OK I afsnit 7.2 tilføjes "f.eks." før procedure 
for bestemmelse af prøvemængde. 
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gl 3.10 7.2 Kølig opbevaring er ikke nødvendig, når 
prøven er konserveret. 

ISO 5667-3 foreskriver køling for alle 
parametre med specifikke undtagelser. 
Olie+fedt er ikke undtaget. Standarden 
har foreskrevet køling siden 1980-
udgaven. Der ses ikke belæg for at æn-
dre dette 

Ingen ændring 

ny 5.04 7.2 I første afsnit står "under hensyntagen til 
vandets massefylde, se NOTE 1". NOTE 
1 omhandler ikke vandets massefylde. 
Forslag: noten flyttes til 7.1 og vandets 
massefylde sættes til 1 g/mL. 

Enig NOTE 1 i afsnit 7.2 flyttes som foreslået 
til afsnit 7.1. 

gl 5.02 7.5 Der er sket meget på instrumentområdet 
siden første udgave af standarden fra 
1980. I dag er det praktisk muligt - og 
gængs - at anvende arealer til bestem-
melse af respons, hvor det oprindeligt var 
nødvendigt at nøjes med tophøjder. La-
boratoriet anbefaler at overgå til arealbe-
stemmelse. 

RefLab foreslår af respons valgfrit kan 
bestemmes som sum af tophøjder og 
areal. 

I afsnit 7.5 indsættes en note efter afsnit 
under figurtekst: 
NOTE: Alternativt kan respons bestem-
mes ved at integrere absorbansen mel-
lem 3000 cm-1 og 2800 cm-1 

gl 5.05 7.6.1 Beskrivelse af bestemmelse af olie er 
ukorrekt. Forslag til ændret formulering: 
"ekstraktion (7.6.2), kromatografering af 
ekstraktet (7.6.3) og en IR-
spektrofotometrisk bestemmelse (7.6.4) 
på gennemløbet." 

Enig Afsnit 7.6.1 flyttes som foreslået 

gl 3.11 7.6.2 Laboratoriet mener, at beskrivelse af at 
filtrat skal opsamles i kolbe med indslebet 
prop er unødigt specifik. Egnet beholder 
anses for tilstrækkeligt. 

Fire af de seks standarder, som RefLab 
gennemgik i 2011, anvendes opsamling i 
en flaske med indsleben prop. Det to 
resterende standarder fylder ekstraktet op 
til et kendt volumen. Der er derfor ikke 
belæg for ændring på dette punkt. 

Ingen ændring 
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ny 3.12 7.6.2 Laboratoriets erfaring er, at natriumsulfat 
kan sættes til tetrachlorethenfase inkl. 
evt. emulsionsfase. Tvivler på, at filtrering 
gennem natriumsulfat som beskrevet er 
tilstrækkeligt til tørring. 

Hvis der er en væsentlig emulsionsfase 
er det formodentlig korrekt, men i så fald 
træder bestemmelsen om, at analyse ikke 
er mulig, i kraft. RefLab foreslår derfor, at 
bestemmelsen bibeholdes uændret. 

Ingen ændring 

ny 5.06 7.6.2.1 Kontrol af, at prøvens pH er < 2 er i mod-
strid med ændring i 7.2, hvor pH nu skal 
være 1 - 2. Hvad skal ske, hvis prøvens 
pH er under 1, skal prøven kasseres, eller 
skal pH justeres? 

Konservering med syre til pH mellem 1 og 
2 er indført for at opnå overensstemmelse 
med DS/EN ISO 5667-3. Heri anvendes 
formulering pH 1 til pH 2 generelt for sy-
rekonservering, og det forventes derfor 
ikke, at det i høringssvaret beskrevne 
problem, hvis pH bliver mindre end 1, vil 
opstå i praksis. Afsnit 7.6.2.1 skal bringes 
i overensstemmelse med afsnit 7.2 

Første sætning i afsnit 7.6.2.1 ændres til 
"Kontroller, at prøvens pH er mellem 1 og 
2." 

ny 5.07 7.6.2.1 Forslag: afsnittet "Placer glasund (6.4) ..." 
flyttes ned til efter afsnittet "hvis en vis 
adskillelse af faserne....". 

Enig Afsnit 7.6.2.1 ændres som foreslået. 

ny 2.04 7.6.2.1, 
note 3 

Laboratoriet foreslår, at notens beskrivel-
se af, at analyse ikke er mulig ved kraftig 
emulsionsdannelse, ændres til beskrivel-
se af, hvorledes kraftig emulsionsdannel-
se håndteres. Laboratoriets forslag 
er:"Ved kraftig emulsionsdannelse tilsæt-
tes før udtagning af ekstrakt yderligere 25 
mL tetrachlorethen, hvorefter der rystes 
på ny. Er der fri tetrachlorethenfase kan 
denne evt. fortyndes op til 5 gange for at 
have tilstrækkelig mængde opløsnings-
middel til at udføre analysen." 

RefLab anbefaler ikke denne ændring, 
fordi meget tyder på uens fordeling mel-
lem olie/fedt i fri tetrachlorethen og 
tetrachlorethen i emulsion.  

Ingen ændring 
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ny 3.13 7.6.2.2 Laboratoriet har tidligere udført gentagen 
ekstraktion uden at påvise nogen effekt - 
data er dog ikke til rådighed. Anbefaler 
undersøgelse før trinnet gøres normativt. 

Denne kommentar er i modstrid med 
kommentar 5.08 og dele af kommentar 
1.01. Tidligere udgaver af DS/R 209 an-
førte også, at ekstraktionsudbytte for 
prøver med indhold over 50 mg/L var 
faldende med stigende koncentration. 
RefLab mener derfor ikke, at yderligere 
undersøgelser er nødvendige. 

Ingen ændring 

ny 5.08 7.6.2.2 Mere end to ekstraktioner kan være nød-
vendige til opnåelse af farveløst ekstrakt - 
den nuværende beskrivelse med kun to 
ekstraktioner er derfor ikke tilstrækkelig. 

Enig. Der stoppes dog ved tre ekstraktio-
ner, fordi det øgede udbytte ved flere 
ekstraktioner end tre, er beskedent. 

Mulighed for en tredje ekstraktion tilføjes i 
afsnit 7.6.2.2. Se også kommentar 5.10 

ny 5.09 7.6.2.2 Koncentration af olie bør angives som 
koncentration i ekstrakt. Betyder koncen-
trationsangivelsen på 50 mg/L koncentra-
tion i ekstraktet? 

Koncentrationen er i vandprøven, hvilket 
som påpeget i kommentaren ikke giver 
mening i sammenhængen. Koncentratio-
nen omregnes til koncentration i ekstrak-
tet 

Koncentrationsangivelse ændres fra 50 
mg/L (i prøven) til "... eller måling efter 10 
gang fortynding af ekstraktet er større 
end 5 mg/50 mL) ...." i forbindelse med 
revision af afsnittet. Se også kommentar 
5.10 

ny 5.10 7.6.2.2 Hvis der laves mere end én ekstraktion, 
skal der så foretages IR-analyse på hvert 
ekstrakt eller kan ekstrakterne slås sam-
men til én stor portion og én analyse? 

Enig i at beskrivelsen ved flere gange 
ekstraktion ikke er god nok. På grund af 
emulsionsdannelsen er det ikke tilrådeligt 
at foretage måling på hvert ekstrakt for 
sig og addere resultaterne. Derfor må der 
foretages ekstraktion af en ny prøve, hvis 
der er foretaget måling på det første eks-
trakt. Hvis en ny prøve ikke er til rådighed 
må resultatet angives som større end den 
værdi, der kan beregnes ud fra målingen 
på ekstraktet. 

Afsnittet revideres, se forslag i bilag C 
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ny 5.11 7.6.2.2 Det anføres i udkastet til standard, at 
andet ekstrakt filtreres ned i samme kolbe 
som første ekstrakt. Det er uheldigt, hvis 
man forinden har foretaget IR-analyse af 
første ekstrakt. Beskriv præcis hvad der 
skal gøres, hvis der er målt > 50 mg/L i 
første ekstrakt 

Enig. Se kommentar 5.10 Se kommentar 5.10 

gl 3.14 7.6.3 Laboratoriets erfaring er, at en kortere 
kromatografisøjle end beskrevet er nok. 
Foreslår i stedet "en passende mængde, 
f.eks. 10 cm" 

1980-udgaven angiver en max-kapacitet 
for en 10cm aluminiumoxid-søjle på 200 
mg polært stof. En kortere søjle kan være 
tilstrækkelig ved mindre prøvemængde, 
hvis kun en delmængde af ekstraktet 
sættes på søjlen, eller hvis der indføres 
en overgrænse for metodens måleområ-
de, der sikrer at mængden af polært stof 
er under 200 mg i en prøve. I DIN 38904-
H18 anvendes 8 g aluminiumoxid (kolon-
ne Ø 2 cm), i NBF T91-502 5-6 cm mag-
nesiumsilikat og i NF M07-203 5 g silikat 
(kolonne Ø 1 cm). Ud fra disse beskrivel-
ser kan det estimeres, at andre standar-
der anvende ca. 5 cm højde af adsorben-
tet (varierende kolonnediameter). RefLab 
foreslår, at der tilføjes en note, der tillader 
regulering af søjlens højde i forhold til 
hvor stor andel af ekstraktet, der sættes 
på søjlen. 

I afsnit 7.6.3 tilføjes en note: "Mængden 
af ekstrakt, der påsættes kromatografiko-
lonnen, kan tilpasses volumen af den 
valgte kuvette. Hvis en delmængde af 
ekstraktet anvendes, kan kromatografi-
søjlens højde og det volumen af gennem-
løb, der kasseres efter påsætning, redu-
ceres i forhold til den andel af ekstraktet, 
der påsættes kromatografikolonnen." 

gl 3.15 7.6.3 Ved anvendelse af aluminiumoxid behø-
ver søjlen ikke være frisk tilberedt 

Beskrivelsen i 2006-udgaven af DS/R 209 
er identisk med den i 1980-udgaven med 
undtagelse af udskiftning af aluminium-
oxid med Florisil. Der er derfor ikke belæg 
for at ændre bestemmelsen om anven-
delse af frisk fremstillet søjle. 

Ingen ændring 
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gl 3.16 7.6.3 Er det nødvendigt at kassere de første 10 
mL? Laboratoriet kasserer i dag de første 
2 mL. 

Med den foreskrevne størrelse på søjle 
svarer 10 mL til søjlens dødvolumen, jf. 
DS/R 209:1980. Dødvolumen varierer 
med søjlestørrelsen.  
Den korrekte fremgangsmåde er at kas-
sere et volumen lidt større end kolonnes 
dødvolumen for at sikre, at eluatet alene 
repræsenterer det gennemløbne ekstrakt, 
uden fortynding med tetrachlorethen som 
befandt sig i kolonnen før påsætning af 
ekstrakt.Se vurdering for kommentar 
3.14. 

I afsnit 7.6.3 tilføjes en note, se kommen-
tar 3.14. 

gl 2.05 8.2 Resultatangivelse af "olie" foreslås æn-
dret til "mineralsk olie" for at undgå at 
vegetabilske olier, der indgår i fedt-
fraktionen, misforstås som indgående i 
olie-fraktionen 

Olie er ikke alene mineralsk olie, fraktio-
nen indeholder også andre upolære dele. 
Men forvirringen omkring betydningen er 
rigtig nok - og forståelig. Andre standar-
der kalder olie-fraktion iht DS/R 209 for 
petroleum hydrocarbons (ASTM), hydro-
carbures (NBN), kohlenwasserstoffen 
(DIN), upolære alifatiske kulbrinter (SS), 
indexe d'hydrocarbures totale (NF). Re-
fLab foreslår en diskussion om nomenkla-
tur, også med baggrund i myndighedsbe-
handling på området, inden der træffes 
beslutning. 

Ingen ændring på nuværende tidspunkt, 
men det anbefales at drøfte den anvendte 
nomenklatur. 

gl 5.12 8.3 Hvad forstås ved detektionsgrænse? 
LOD, dvs. 3 * s eller LOQ (nedre måle-
grænse)? 

Enig. Definition (3*s) indsættes Under detektionsgrænse ændres teksten: 
"Detektionsgrænse (3 * sr) 0,1 mg/L for 
både olie og fedt samt olie." 

ny 5.13 10. I notatet omkring ændring af DS/R 
209:2006 henvises to steder til ASTM 
D3921-96. Denne bør føjes til litteraturli-
sten. 

Enig ASTM 3921-96 tilføjes i referencelisten. 

 

14 



 15 

L:\40-PP_Reflab_CRM\RefLab\214425-06 Olie-fedt\Resultat_Metode_Olie_og_fedt_i_spildevand.docx  

 

Bilag C Ændringsforslag som følge af høringssvar 5.09 – 5.11  

7.6.2.2. 
Hvis tetrachlorethenfasen indeholder store mængder olie og fedt (tetrachlorethenfa-
sen er ikke farveløs eller måling viser indhold > 50 mg/L), skal ekstraktionen genta-
ges med en ny 50 mL portion tetrachlorethen, som beskrevet i 7.6.2.1 (se jf. Error! 
Reference source not found.). Hvis prøven er centrifugeret efter første ekstraktion, 
tilbageføres vandfasen fra centrifugerøret til skilletragten inden den anden ekstrakti-
on, og centrifugerøret skylles med en del af den tetrachlorethen, som anvendes til 
anden ekstraktion. 

Hvis tetrachlorethenfasen efter anden ekstraktion stadig ikke er farveløs gentages 
ekstraktionen endnu en gang som beskrevet. Der udføres i alt højst tre ekstraktioner. 

Tetrachlorethenfasen filtreres efter hver ekstraktion og faseadskillelse gennem sam-
me filter ned i samme kolbe som anvendt i 7.6.2.1, se NOTE 1.  

NOTE 1: Hvis natriumsulfat klumper ved filtrering af første ekstrakt tilføres en ny portion natriumsulfat, 
som inden placering i tragten er skyllet med tetrachlorethen, jf.pkt. 7.6.2.1. 

7.6.2.3 
Hvis der er foretaget måling efter én ekstraktion i henhold til 7.6.2.1 og målingen viser 
indhold i ekstraktet, der efter 10 gange fortynding er større end 5 mg/50 mL, er eks-
traktionen sandsynligvis ufuldstændig, jf. 9.2. Hvis en ny prøve er til rådighed genta-
ges analysen. Hvis det ikke er muligt at gentage analysen, angives resultatet som 
større end eller lig med den værdi, der kan beregnes i henhold til den målte absor-
bans og de anvendte volumener af prøve og ekstraktionsmiddel. Se NOTE 2. 

NOTE 2: Eksempel: Måling på et 20 gange fortyndet ekstrakt giver en absorbans, der svarer til et ind-
hold på 4,5 mg/50 mL i ekstraktet. Vandprøvens volumen er 1 liter, og der er ekstraheret med 50 mL 
tetrachlorethen. Resultatet angives som ≥ 90 mg/L. 

 


