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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 162/2007                    2009/EES/37/22 

frá 19. febrúar 2007 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um áburð í því skyni að 
 laga I. og IV. viðauka við hana að tækniframförum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2003/2003 frá 13. október 2003 um áburð (1), einkum 
3. mgr. 31. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í E-lið I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er 
skrá yfir þær tegundir ólífræns snefilefnaáburðar sem 
heimilt er að merkja sem „EB-áburð“ í samræmi við 
3. gr. þeirrar reglugerðar. Í skránni eru nokkrar 
áburðartegundir þar sem snefilefnin eru efnafræðilega 
tengd klóbindli (chelating agent). Skrá yfir leyfða 
klóbindla er að finna í töflu E.3.1. í þeim viðauka. 

2) Forskrift fyrir áburðartegundir, þar sem klóbundna 
snefilefnið er járn, gerir það kleift að nota annaðhvort 
einn, leyfðan klóbindil eða blöndu þeirra, að því tilskildu 
að unnt sé að magngreina klóbundna hlutann með 
aðferðinni sem lýst er í Evrópustaðli EN 13366 og að 
unnt sé að sanngreina sérstaklega og magngreina 
einstaka klóbindla í blöndunni með EN 13368. 

3) Ákvæði varðandi snefilefnaáburð, sem inniheldur 
klóbundið járn, skulu uppfærð að þrennu leyti. Í fyrsta 
lagi til að gera það ljóst að a.m.k. 50% af 
vatnsleysanlegu járni verður að vera klóbundið með 
leyfðum klóbindlum. Í öðru lagi til að tilgreina að 
einungis má geta um leyfðan klóbindil á tegundarheiti 
áburðarins ef hann klóbindur a.m.k. 1% af 
vatnsleysanlegu járni. Í þriðja lagi til að tilvísun í 
Evrópustaðla verði almennari til þess að gera kleift að 
nota fleiri Evrópustaðla. 

4) Efnaheitum leyfðra klóbindla, sem tilgreindir eru í lið 
E.3.1. í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003, er 
ætlað að greina á milli mismunandi myndbrigða sama 
efnis á lýsandi hátt. Þar sem nokkur mismunandi 
nafnakerfi eru almennt notuð yfir þessi efni í 
vísindasamfélaginu er hætta á rangri auðkenningu. Til að 
tryggja að hægt sé að auðkenna klóbindlana án alls vafa 
skal tilgreina samsvarandi CAS-númer (Chemical 
Abstracts Service of the American Chemical Society), 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 51, 20.2.2007, bls. 7. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2007 frá 28. september 
2007 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 9, 21.2.2008, bls. 20. 

(1) Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2003, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, 
bls. 1). 

sem sérauðkenna mismunandi myndbrigði klóbindlanna, 
fyrir hverja færslu í þeim viðauka. Því er rétt að fella 
brott þrjú myndbrigði klóbindla sem ekki er unnt að 
auðkenna með ótvíræðum hætti með CAS-númeri. 

5) Nota skal samræmdara nafnakerfi fyrir klóbindlana og 
ábending um að leyfðir klóbindlar skuli vera í samræmi 
við aðra löggjöf Bandalagsins skal vera skýrari. 

6) Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 eru 
nákvæmar lýsingar á þeim greiningaraðferðum sem skal 
nota til að mæla næringarefnainnihald EB-áburðar. 
Nauðsynlegt er að aðlaga þessar lýsingar þannig að rétt 
gildi fáist í greiningunum. 

7) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2003/2003 til 
samræmis við það. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 32. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2003/2003. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

1. Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er 
breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er 
breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.  
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 19. febrúar 2007. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
 

 
 
 



 
  

 

I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað töflu E.1.4 komi eftirfarandi tafla: 

„E.1.4. Járn 

Nr. Tegundarheiti Upplýsingar um framleiðsluaðferð og 
undirstöðuefni 

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti 
miðað við þyngd) 

Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli 
gefin upp 

Aðrar kröfur 
Aðrar upplýsingar sem tengjast tegundarheiti 

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp 
Form og leysni næringarefna. 

Aðrar viðmiðanir 

1 2 3 4 5 6 

4a Járnsalt Vara sem er framleidd á efnafræðilegan 
hátt og inniheldur ólífrænt járnsalt sem 
undirstöðuefni 

12% vatnsleysanlegt Fe Skylt er að tilgreina heiti ólífrænu 
mínusjónarinnar í tegundarheitinu 

Vatnsleysanlegt járn (Fe) 

4b Klóbundið járn Vatnsleysanleg vara sem er framleidd 
með því að láta járn hvarfast við 
klóbindlana sem eru tilgreindir í skránni 
í lið E.3 í I. viðauka. 

5% vatnsleysanlegt járn (Fe), þar af skal 
klóbundni hlutinn vera a.m.k. 80%, og er 
a.m.k. 50% af vatnsleysanlegu járni 
klóbundið með uppgefnum klóbindlum 

Heiti hvers og eins klóbindils sem getið 
er um í skránni í lið E.3.1 í I. viðauka og 
klóbindur a.m.k. 1% vatnsleysanlegt járn 

Vatnsleysanlegt járn (Fe) 
 
Járn (Fe) sem klóbundið er með hverjum 
klóbindli sem getið er um í tegundarheiti 
og unnt er að auðkenna og magngreina 
samkvæmt Evrópustaðli 

4c Járnáburður í lausn Vara sem er framleidd með því að leysa 
upp tegundir nr. 4a og/eða eina af 
tegundum nr. 4b í vatni 

2% vatnsleysanlegt Fe Skylt er að tilgreina í tegundarheitinu: 

1. heiti ólífrænu mínusjónarinnar eða 
-jónanna, 

2. heiti klóbindla, ef um þá er að ræða, 
sem klóbinda a.m.k. 1% 
vatnsleysanlegt járn 

Vatnsleysanlegt járn (Fe) 

Klóbundið járn (Fe), ef um það er að 
ræða 

Járn (Fe) sem klóbundið er með hverjum 
klóbindli sem getið er um í tegundarheiti 
og hægt er að greina og magngreina 
samkvæmt Evrópustaðli“ 

 

 

 N
r. 37/128 

 
 

EES-viðbæ
tir við Stjórnartíðindi Evrópusam

bandsins 
 

9.7.2009 

 



9.7.2009   Nr. 37/129 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

2. Í stað liðar E.3 komi eftirfarandi: 

„E.3. Skrá yfir leyfða, lífræna klóbindla og bindla (complexing agents) fyrir snefilefni 

Eftirfarandi efni eru leyfð að því tilskildu að samsvarandi klóbindill næringarefnisins uppfylli kröfurnar í tilskipun 
ráðsins 67/548/EBE (*).  

E.3.1. Klóbindlar (**) 

Sýrur eða sölt af natríum, kalíum eða ammóníum ásamt: 

 

   CAS-númer 
sýrunnar°(***) 

etýlendíamíntetraediksýru EDTA C10H16O8N2 60-00-4 

2-hýdroxýetýletýlendíamíntríediksýru HEEDTA C10H18O7N2 150-39-0 

díetýlentríamínpentaediksýru DTPA C14H23O10N3 67-43-6 

etýlendíamín-N,N′-dí-
[(ortóhýdroxýfenýl)ediksýru] 

[o,o] EDDHA C18H20O6N2 1170-02-1 

etýlendíamín-N-
[(ortóhýdroxýfenýl)ediksýru]-N′-
[(parahýdroxýfenýl)ediksýru] 

[o,p] EDDHA C18H20O6N2 475475-49-1 

etýlendíamín-N,N′-dí-[(ortó-
hýdroxýmetýlfenýl)ediksýru] 

[o,o] EDDHMA C20H24O6N2 641632-90-8 

etýlendíamín-N,[(ortó-
hýdroxýmetýlfenýl)ediksýru]-N′-[(para-
hýdroxýmetýlfenýl)ediksýru] 

[o,p] EDDHMA C20H24O6N2 641633-41-2 

etýlendíamín-N,N′-dí-[(5-karboxý-2-
hýdroxýfenýl)ediksýru] 

EDDCHA C20H20O10N2 85120-53-2 

etýlendíamín-N,N′-dí-(2-hýdroxý-5-
súlfófenýl)edikssýru] og þéttingarafurðir 
hennar 

EDDHSA C18H20O12N2S2 + 
n*(C12H14O8N2S) 

57368-07-7 og 
642045-40-7 

 

E.3.2. Bindlar: 

Skrá yfir bindla verður tekin saman síðar.  

 
(*) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1. 
(**) Klóbindlarnir skulu auðkenndir og magngreindir samkvæmt Evrópustöðlum sem taka til fyrrgreindra klóbindla. 
(***) Eingöngu til upplýsingar.“ 

 
 
 
 

throsturharaldsson
Line
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum B-liðar í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðferð 2: 

a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðferð 2.1: 

i) í stað liða 4.2 til 4.7 komi eftirfarandi: 

„4.2. Brennisteinssýra: 0,05 mól/l 
 
4.3. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,1 mól/l 
 
4.4. Brennisteinssýra: 0,1 mól/l 
 
4.5. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,2 mól/l 
 

4.6. Brennisteinssýra: 0,25 mól/l 
 
4.7. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,5 mól/l 

 

 
 

fyrir afbrigði a. 
 
 
 

fyrir afbrigði b (sjá 
2. athugasemd). 

 
 
 

fyrir afbrigði c (sjá 
2. athugasemd).” 

 

ii) Í stað annars málsliðs í 9. lið í töflu 1 fyrir afbrigði a komi eftirfarandi: 

„Brennisteinssýra (0,05 mól/l) sem setja á í viðtökuflösku: 50 ml.“ 

iii) Í stað annars málsliðs í 9. lið í töflu fyrir 1 afbrigði b komi eftirfarandi: 

„Brennisteinssýra (0,1 mól/l) sem setja á í viðtökuflösku: 50 ml.“ 

iv) Í stað annars málsliðs í 9. lið í töflu 1 fyrir afbrigði c komi eftirfarandi: 

„Brennisteinssýra (0,25 mól/l) sem setja á í viðtökuflösku: 35 ml.“ 

b) Í stað liðar 4.2 í aðferð 2.2.1 komi eftirfarandi: 

„4.2. Brennisteinssýra: 0,05 mól/l“. 

c) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðferð 2.2.2: 

i) í stað liða 4.2 til 4.7 komi eftirfarandi: 

 

„4.2. Brennisteinssýra: 0,05 mól/l 
 
4.3. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,1 mól/l 
 
4.4. Brennisteinssýra: 0,1 mól/l 
 
4.5. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,2 mól/l 
 
4.6. Brennisteinssýra: 0,25 mól/l 
 
4.7. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,5 mól/l 

 

 
 

fyrir afbrigði a. 
 
 

 
fyrir afbrigði b (sjá 2. 
athugasemd, aðferð 2.1). 

 
 
 

fyrir afbrigði c (sjá 2. 
athugasemd, aðferð 2.1).“ 
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ii) Í stað liðar 7.4 komi eftirfarandi: 

„7.4. Samanburðarprófun 

Áður en greining hefst skal ganga úr skugga um að búnaðurinn starfi rétt og að greiningaraðferðinni sé beitt 
á réttan hátt með því að nota deiliskammt af nýtilreiddri lausn af natríumnítrati (4.13) sem inniheldur 
0,050–0,150 g af nítratbundnu köfnunarefni í samræmi við það afbrigði sem valið er.“, 

d) Í stað liða 4.2 til 4.7 í aðferð 2.2.3 komi eftirfarandi: 

 

„4.2. Brennisteinssýra: 0,05 mól/l 
 
4.3. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,1 mól/l 
 
4.4. Brennisteinssýra: 0,1 mól/l 
 
4.5. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,2 mól/l 
 

4.6. Brennisteinssýra: 0,25 mól/l 
 
4.7. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,5 mól/l  

 
 

fyrir afbrigði a. 
 
 

 
fyrir afbrigði b (sjá 2. 
athugasemd, aðferð 2.1). 

 
 
 

fyrir afbrigði c (sjá 2. 
athugasemd, aðferð 2.1).“ 

 

e) Í stað liða 4.5 til 4.10 í aðferð 2.3.1 komi eftirfarandi: 

 

„4.5. Brennisteinssýra: 0,05 mól/l 

4.6. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,1 mól/l 
 

4.7. Brennisteinssýra: 0,1 mól/l 

4.8. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,2 mól/l 

 

4.9. Brennisteinssýra: 0,25 mól/l 

4.10. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,5°mól/l  

 
 
fyrir afbrigði a (sjá aðferð 2.1). 
 
 
 
fyrir afbrigði b (sjá 2. athuga-
semd, aðferð 2.1). 
 
 
 
fyrir afbrigði c (sjá 2. athuga-
semd, aðferð 2.1).“ 
 

 

f) Í stað liða 4.4 til 4.9 í aðferð 2.3.2 komi eftirfarandi: 

 

„4.4. Brennisteinssýra: 0,05 mól/l 

4.5. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,1 mól/l 

 
4.6. Brennisteinssýra: 0,1 mól/l 

4.7. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,2 mól/l 

 

4.8. Brennisteinssýra: 0,25 mól/l 

4.9. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,5 mól/l  

 
 

fyrir afbrigði a. 
 
 

 
fyrir afbrigði b (sjá 2. athuga-
semd, aðferð 2.1). 

 
 
 

fyrir afbrigði c (sjá 2. athuga-
semd, aðferð 2.1).“ 

 

g) Í stað liða 4.3 til 4.8 í aðferð 2.3.3 komi eftirfarandi: 

„4.3. Brennisteinssýra: 0,05 mól/l 

4.4. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,1 mól/l 
 

 
 

fyrir afbrigði a (sjá aðferð 2.1). 
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4.5. Brennisteinssýra: 0,1 mól/l 

4.6. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,2 mól/l 

 

4.7. Brennisteinssýra: 0,25 mól/l 

4.8. Natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn, karbónatlaus: 0,5 mól/l 
 

 
fyrir afbrigði b (sjá 2. athuga-
semd, aðferð 2.1). 
 
 
 
fyrir afbrigði c (sjá 2. athuga-
semd, aðferð 2.1).“ 
 

 

h) Í stað liðar 4.8 í aðferð 2.4 komi eftirfarandi: 

„4.8. Brennisteinssýra: 0,05 mól/l“. 

i) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðferð 2.5: 

i. í stað liðar 4.2 komi eftirfarandi: 

„4.2. Brennisteinssýrulausn, um 0,05 mól/l“, 

ii. í stað annars málsliðs í lið 7.1 komi eftirfarandi: 

„Fyllt er með vatni að u.þ.b. 50 ml og 1 dropi af litvísi settur út í (4.7) og lausnirnar hlutleystar, ef þörf krefur, 
með brennisteinssýru sem er 0,05 mól/l (4.2).“, 

iii. Í stað fyrstu málsgreinar í lið 7.3 komi eftirfarandi: 

„Í samræmi við áætlað innihald bíúrets eru 25 eða 50 ml af lausninni, sem um getur í lið 7.2., færðir með 
rennipípu yfir í 100 ml mæliflösku og hlutleystir, ef þörf krefur, með 0,05 mól/l eða 0,1 mól/l af prófefni (4.2 
eða 4.3), þar sem metýlrauði er notaður sem litvísir, og 20 ml af basísku kalíumnatríumtartratlausninni (4.4) og 
20 ml af koparlausninni (4.5) bætt við með sömu nákvæmni og notuð var við gerð kvörðunarferilsins. Fyllt er 
að markinu, þessu blandað vel saman og látið standa í 15 mínútur við 30 (± 2) °C.“, 

j) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðferð 2.6.1: 

i. í stað liðar 4.8 komi eftirfarandi: 

„4.8. Staðallausn brennisteinssýru: 0,1 mól/l“, 

ii. í stað liðar 4.17 komi eftirfarandi: 

„4.17. Staðallausn brennisteinssýru: 0,05 mól/l“, 

iii. í stað fyrsta málsliðs fyrstu málsgreinar í lið 7.1.1.2 komi eftirfarandi: 

„Fluttir eru 50 ml af 0,1 mól/l staðallausn brennisteinssýru (4.8) með nákvæmnisrennipípu yfir í viðtökuílát 
búnaðarins.“, 

iv. í lið 7.1.1.4 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af 0,2 mól/l staðallausn natríum- eða kalíumhýdroxíðs sem er notaður við núllprófunina 
sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af 0,1 mól/l staðallausn brennisteinssýru (4.8) með rennipípu yfir í 
viðtökuílát búnaðarins (5.1),“ 

v. í lið 7.1.2.6 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af 0,2 mól/l staðallausn natríum- eða kalíumhýdroxíðs sem er notaður við núllprófunina 
sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af 0,1 mól/l staðallausn brennisteinssýru (4.8) með rennipípu yfir í 
viðtökuílát búnaðarins (5.1),“ 
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vi. í lið 7.2.2.4 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af 0,2 mól/l staðallausn natríum- eða kalíumhýdroxíðs sem er notaður við núllprófunina 
sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af 0,1 mól/l staðallausn brennisteinssýru (4.8) með rennipípu yfir í 
viðtökuílát búnaðarins (5.1),“ 

vii. í lið 7.2.3.2 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af 0,2 mól/l staðallausn natríum- eða kalíumhýdroxíðs sem er notaður við núllprófunina 
sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af 0,1 mól/l staðallausn brennisteinssýru (4.8) með rennipípu yfir í 
viðtökuílát búnaðarins (5.1),“ 

viii. í lið 7.2.5.2 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af 0,2 mól/l staðallausn natríum- eða kalíumhýdroxíðs sem er notaður við núllprófunina 
sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af 0,1 mól/l staðallausn brennisteinssýru (4.8) með rennipípu yfir í 
viðtökuílát búnaðarins (5.1),“ 

ix. í lið 7.2.5.3 komi eftirfarandi í stað fyrstu þriggja setninganna: 

„Deiliskammtur af síuvökvanum (7.2.1.1 eða 7.2.1.2), sem inniheldur í mesta lagi 20 mg ammoníakbundins 
köfnunarefnis, er fluttur með nákvæmnisrennipípu yfir í þurra flösku eimingarbúnaðarins (5.2). Síðan er 
búnaðurinn settur saman. Með rennipípu eru 50 ml af 0,05 mól/l staðallausn brennisteinssýru (4.17) og nægilegt 
magn af eimuðu vatni til að borð vökvans sé um 5 cm fyrir ofan opið á aðrennslisrörinu flutt yfir í 300 ml 
keiluflösku.“, 

x. í lið 7.2.5.5 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af 0,1 mól/l staðallausn natríum- eða kalíumhýdroxíðs sem er notaður við núllprófunina 
sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af 0,05 mól/l staðallausn brennisteinssýru (4.17) með rennipípu yfir 
í 300 ml keiluflösku búnaðarins (5.2),“. 

k) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðferð 2.6.2: 

i. í stað liðar 4.6 komi eftirfarandi: 

„4.6. Brennisteinssýrulausn: 0,1 mól/l“, 

ii. í stað liðar 4.14 komi eftirfarandi: 

„4.14. Títruð brennisteinssýrulausn: 0,05 mól/l“, 

iii. í lið 7.2.4 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af títraðri 0,2 mól/l natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn (4.8) sem er notaður við 
núllprófunina sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af títraðri 0,1 mól/l brennisteinssýrulausn yfir í 
viðtökuílát búnaðarins (4.6),“ 

iv. í lið 7.3.3 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af títraðri 0,2 mól/l natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn (4.8) sem er notaður við 
núllprófunina sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af títraðri 0,1 mól/l brennisteinssýrulausn (4.6) með 
rennipípu yfir í viðtökuílát búnaðarins,“ 

v. í stað þriðja málsliðs fyrstu málsgreinar í lið 7.5.1 komi eftirfarandi: 

„Nákvæmlega 50 ml af títraðri 0,05 mól/l brennisteinssýrulausn (4.14) eru settir í 300 ml keiluflösku með 
rennipípu ásamt svo miklu eimuðu vatni að vökvaborðið sé um 5 cm fyrir ofan opið á inntaksrörinu.“, 
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vi. í lið 7.5.3 komi eftirfarandi í stað skýringar á þættinum „a“ í formúlunni: 

„a = fjöldi millilítra af títraðri 0,1 mól/l natríum- eða kalíumhýdroxíðlausn (4.17) sem er notaður við 
núllprófunina sem framkvæmd er með því að flytja 50 ml af títraðri 0,05 mól/l brennisteinssýrulausn (4.14) með 
rennipípu yfir í 300 ml keiluflösku búnaðarins (5.2),“. 

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðferð 3: 

a) Í lið 4.2 í aðferð 3.1.5.1 komi eftirfarandi í stað fyrstu þriggja málsliðanna: 

„Sítrónusýra (C6H8O7 · H2O): 

173 g á lítra. 

Ammoníak: 42 g á lítra af ammoníakbundnu köfnunarefni. 

Brennisteinssýra 0,25 mól/l. 

Sýrustig milli 9,4 og 9,7.“, 

b) Í stað formúlunnar, sem er á eftir öðrum lið athugasemdarinnar í lið 4.1.2 í aðferð 3.1.5.3, komi eftirfarandi: 

„1 ml af 0,25 mól/l H2SO4 = 0,008516 g af NH3“. 

3. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðferð 8: 

a) í 8. lið í aðferð 8.5 komi eftirfarandi í stað annarrar formúlu: 

 

P2 – P3  „Hreinleiki brennisteinsins sem dreginn var út (%) = n × 100“, 

 

b) í stað 3. liðar í aðferð 8.6 komi eftirfarandi: 

„3. Grundvöllur aðferðar 

Útfelling kalsíums í formi oxalats í deiliskammti af útdráttarlausninni, eftir aðskilnað og uppleysingu þess 
síðarnefnda, með títrun oxalsýru með kalíumpermanganati“. 

 
 

 


