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Total nitrogen i slam og jord
af Ulla Lund, Eurofins Miljø A/S

Referencelaboratoriet har udgivet rapporten

Total nitrogen i slam og jord
Betydning af nye DS/EN standarder
Rapporten kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside, http://www.reference-lab.dk. Resume fremgår herunder.
Bestemmelse af total nitrogen (TN) i slam og jord skal i henhold til gældende bestemmelser ske efter en af disse metoder:
•
•

Nordforsk Publikation 1975:6, eller
Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser, Landbrugsministeriet, metode 4, 1994.

I 2012 er udgivet to standarder for total nitrogen:
•
•

DS/EN 16168:2012, Slam, bioaffald og jord – Bestemmelse af totalnitrogen ved tørforbrændingsmetode.
DS/EN 16169:2012, Slam, bioaffald og jord – Bestemmelse af Kjeldahlnitrogen.

Denne rapport giver en oversigt over de fire metoder og en vurdering af i hvilket omfang de kan forventes at give sammenlignelige
resultater. Formålet hermed er at åbne for anvendelse af de nye metoder, hvis det er muligt.
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Information om sammenlignelighed og opnåelig analysekvalitet
stammer fra præstationsprøvninger fra perioden 2001 – 2006 og
fra dokumentation for analysekvalitet i de to standarder, DS/EN
16168 og DS/EN 16169.
Gennemgangen af metodeprincipperne viser, at DS/EN 16169
kan give højere resultater end de tre andre metoder, fulgt af Nordforskmetoden og Fælles arbejdsmetoder og DS/EN 16168. Det
kan på basis at metodeprincipperne ikke siges om de potentielle
forskelle har praktisk betydning.
Datamaterialet til belysning af analysekvalitet er utilstrækkeligt for
metoden beskrevet i Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser. De tre øvrige metoder har et forholdsvis godt datagrundlag.
For slam kan det konkluderes, at de tre metoder giver sammenlignelige resultater og tilfredsstillende analysekvalitet. Der ses små
forskelle i målte værdier i den orden, der kan forventes ud fra
metodeprincipperne, men forskellene er ikke signifikante.
For jord konkluderes, at de tre metoder ligeledes giver sammenlignelige resultater. Analysekvaliteten er imidlertid kun lige tilfredsstillende for Nordforskmetoden og ikke tilfredsstillende for
DS/EN 16168 og DS/EN 16169.
På det grundlag anbefales, at
•
•

krav til analysemetode for jord videreføres uændret, og
de to nye metoder, DS/EN 16168 og DS/EN 16169, tilføjes
som mulige analysemetoder for slam, idet de gældende
metoder, Nordforskmetoden og Fælles arbejdsmetoder,
bibeholdes.
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