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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. 
mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 2585/2001(2), særlig artikkel 46 nr. 3, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90(3), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 1622/2000(4), 
inneholder en beskrivelse av analysemetoder.

2) En analysemetode for D-eplesyre som er egnet til å måle 
de lave nivåene i vin, er utviklet og validert i henhold 
til anerkjente internasjonale kriterier. Det internasjonale 
vinkontor vedtok beskrivelsen av denne nye metoden på 
generalforsamlingen i juni 2002.

3) En ny metode for fastsettelse av karbonisotopforholdet 
i vinetanol og etanol framstilt gjennom gjæring av 
druemost, konsentrert druemost eller rektifisert 
konsentrert druemost er utviklet og validert i henhold 
til anerkjente internasjonale kriterier. Det internasjonale 
vinkontor vedtok beskrivelsen av denne nye metoden på 
generalforsamlingen i 2001.

4) Bruk av disse metodene kan sikre en bedre kontroll 
av vinens kvalitet og ekthet, samtidig som tvister som 
skyldes at det brukes mindre nøyaktige kontrollmetoder

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 11.3.2003, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 345 av 29.12.2001, s. 10.
(3) EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1.
(4) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1.

 kan unngås, særlig når det gjelder anriking med blandinger 
av sukker av forskjellig opprinnelse og syrning av vin 
ved hjelp av eplesyre.

5) Den foreliggende metoden for bestemmelse av D-eplesyre 
beskrevet i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 
bør utfylles med en beskrivelse av framgangsmåten for 
fastsettelse av lave nivåer og en beskrivelse av den nye 
metoden for måling av karbonisotoper i etanol.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 gjøres følgende 
endringer:

1. I kapittel 20, «D-eplesyre», erstattes nr. 8 med teksten i 
vedlegg I til denne forordning.

2. Nytt kapittel 45 i denne forordnings vedlegg II skal 
tilføyes.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 440/2003

av 10. mars 2003

om endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin(*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2003.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

______________

2009/EØS/34/48
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VEDLEGG I

«8.  BESTEMMELSE AV LAVE NIVÅER AV D-EPLESYRE (D(+)-EPLESYRE) I VIN

8.1.  BRUKSOMRÅDE

 Den beskrevne metoden brukes til enzymatisk bestemmelse av D-eplesyre i vin med nivåer under 50 mg/l.

8.2.  PRINSIPP

 Metodens prinsipp er beskrevet i nr. 1. Mengden av NADH som dannes når det tilsettes 50 mg/l D-eplesyre 
i målekuvetten, er proporsjonal med mengden av D-malat og måles ved å øke absorbansen ved bølgelengde 
340 nm.

8.3.  REAGENSER

En løsning av 0,199 g/l D-eplesyre pluss reagensene nevnt i nr. 2.

8.4.  APPARATER

 Apparater nevnt i nr. 3.

8.5.  TILLAGING AV PRØVEN

 Som nevnt i nr. 4.

8.6.  FRAMGANGSMÅTE

 Framgangsmåten er som beskrevet i nr. 5, men i målekuvetten tilsettes 50 mg/l D-eplesyre. (Tilsetning av 
0,025 ml av en løsning med 0,199 g/l D-eplesyre, i stedet for samme mengde vann); de målte verdiene reduseres 
med 50 mg/l.

8.7.  INTERN VALIDERING

 Tabellen nedenfor inneholder et sammendrag av den interne valideringen av metoden for bestemmelse av D(+)-
eplesyre etter tilsetning av 50 mg/l av isomeren.

Arbeidsområde 0-70 mg D-eplesyre per liter.

I dette området er metoden lineær med en korrelasjonsfaktor på 
mellom 0,990 og 0,994

Grense for mengdebestemmelse 24,4 mg/l

Påvisningsgrense 8,3 mg/l

Følsomhet 0,0015 abs/mg/l

Gjenfinningsprosent 87,5-115,0 % for hvitvin og 75-105 % for rødvin

Repeterbarhet = 12,4 mg/l for hvitvin (ifølge OIV-metoden = 12,5 mg/l)
= 12,6 mg/l for rødvin (ifølge OIV-metoden = 12,7 mg/l)

Variasjonskoeffisient 4,2-7,6 % (hvitvin og rødvin)

Standardavvik mellom laboratorier CV=7,4 % (s = 4,4 mg/l; gjennomsnitt = 59,3 mg/l)»



25.6.2009 Nr. 34/891EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

«45.  PÅVISNING VED ISOTOPMASSESPEKTROMETRI AV 13C/12C-FORHOLDET I VINETANOL 
ELLER ETANOL FRAMSTILT GJENNOM GJÆRING AV MOST, KONSENTRERT MOST ELLER 
REKTIFISERT KONSENTRERT MOST

1.  BRUKSOMRÅDE

 Metoden gjør det mulig å måle isotopforholdet 13C/12C i vinetanol og i etanol framstilt gjennom gjæring av 
drueprodukter (most, konsentrert most, rektifisert konsentrert most).

2.  REFERANSESTANDARDER

ISO: 5725:1994 «Nøyaktighet (riktighet og presisjon) i 
målemetoder og -resultater: Grunnleggende metode for 
å bestemme repeterbarhet og reproduserbarhet for en 
standardisert målemetode».

V-PDB: Vienna-Pee-Dee Belemnite (RPDB = 0,0112372).

Metode 8 i vedlegget til denne forordning: «Påvisning av anriking av druemost, konsentrert druemost, 
rektifisert konsentrert druemost og vin ved bruk av 
kjernemagnetisk resonans av deuterium (SNIF-NMR).»

3.  BETEGNELSER OG DEFINISJONER

13C/12C: Forholdet mellom isotopene karbon 13 (13C) og karbon 12 (12C) for en bestemt prøve.

δ13C: Innhold av karbon 13 (13C) uttrykt i promille (‰).

SNIF-NMR: Site Specific Natural Isotope Fractionation studied by Nuclear Magnetic Resonance 
(stedsspesifikk naturlig isotopfraksjonering undersøkt ved kjernemagnetisk resonans).

V-PDB: Vienna-Pee-Dee Belemnite. PDB er primærstandard for måling av naturlige variasjoner 
i innholdet av isotopen karbon 13 og består av kalsiumkarbonat fra krittid-belemnitt 
fra Pee Dee-formasjonen i Sør-Carolina (USA). Isotopforholdet 13C/12C eller RPDB er 
0,0112372. PDB-reservene er for lengst tømt, men PDB er fortsatt primærstandard for å 
uttrykke naturlige variasjoner i innholdet av isotopen karbon 13 og brukes til kalibrering 
av referansematerialer som kan fås ved henvendelse til Det internasjonale atomenergibyrå 
(IAEA) i Wien (Østerrike). Isotopmåling av naturlig forekommende karbon 13 uttrykkes 
vanligvis i forhold til V-PDB.

m/z: Forholdet mellom masse og ladning.

4.  PRINSIPP

 Ved fotosyntesen skjer plantenes opptak av karbondioksid gjennom to ulike former for stoffskifte, 
C3-stoffskifte (Calvins syklus) og C4-stoffskifte (Hatch og Slack). Disse to fotosyntesemekanismene resulterer 
i ulike isotopfraksjoneringer. Produkter av C4-planter, f.eks. sukker og alkohol framstilt gjennom gjæring, 
inneholder høyere nivåer av karbon 13 enn tilsvarende produkter av C3-planter. De fleste planter, herunder 
vinstokker og sukkerbeter, tilhører gruppe C3. Sukkerrør og mais tilhører gruppe C4. Ved å måle innholdet 
av karbon 13 kan man påvise og vurdere tilsetning av sukker av C4-opprinnelse (sukkerrør eller isoglukose 
av mais) i drueprodukter (druemost, vin osv.). Ved å kombinere opplysninger om innholdet av karbon 13 
med opplysninger fra SNIF-NMR er det mulig å fastsette hvor store mengder som er tilsatt av blandinger av 
sukkerarter eller alkohol som kommer fra C3- og C4-planter.

 Innholdet av karbon 13 fastsettes i karbondioksidet som dannes ved fullstendig forbrenning av prøven. 
Forekomsten av de viktigste isotopomerene med massetall 44 (12C16O2), 45 (13C16O2 og 12C17O16O) og 46 
(12C16O18O), som kan dannes gjennom ulike kombinasjoner av isotopene 18O, 17O, 16O, 13C og 12C, bestemmes 
ut fra ionestrømmene som måles gjennom tre ulike kollektorer i et isotopmassespektrometer. Bidragene fra 
isotopomerene 13C17O16O og 12C17O2 er så små at de kan ses bort fra. Ionestrømmen for m/z = 45 korrigeres 
for bidraget av 12C17O16O, som beregnes ut fra strømmens intensitet målt for m/z = 46, mens det tas hensyn til 
den relative forekomsten av 18O og 17O (Craigs korreksjon). Gjennom sammenligning med en standard som 
er kalibrert mot den internasjonale standarden V-PDB kan innholdet av karbon 13 beregnes på den relative 
δ13C-skalaen.

5.  REAGENSER

 Materiale og forbruksvarer avhenger av hvilke apparater (nr. 6) laboratoriet bruker. De mest brukte systemene 
bygger på en grunnstoffanalysator. Disse kan være utformet enten for innføring av prøver i forseglede 
metallkapsler, eller for innsprøyting av en flytende prøve gjennom en membran med en injeksjonssprøyte.
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 Avhengig av hvilken type instrument som brukes, kan følgende referansematerialer, reagenser og forbruksvarer 
brukes:

referansematerialer– 

tilgjengelige fra IAEA:– 

Navn Materiale δ13C i forhold til V-PDB(9)

— IAEA-CH-6 Sukrose - 10,4 ‰

—  IAEA-CH-7 Polyetylen - 31,8 ‰

—  NBS22 Olje - 29,7 ‰

—  USGS24 Grafitt - 16,1 ‰

tilgjengelige fra IRMM i Geel (Belgia) (Institutt for referansematerialer og -målinger):– 

Navn Materiale δ13C i forhold til V-PDB(9)

—  CRM/BCR 656 Vinalkohol - 26,93 ‰

—  CRM/BCR 657 Glukose - 10,75 ‰

— CRM/BCR 660 Vandig alkoholløsning (12 
volumprosent alkohol)

- 26,72 ‰

Standardprøver med et kjent – 13C/12C-forhold kalibrert mot internasjonale referansematerialer.

For gjennomstrømningssystemer kan følgende veiledende liste over forbruksvarer brukes:– 

helium for analyse (CAS 07440-59-7),– 

oksygen for analyse (CAS 07440-44-7),– 

karbondioksid for analyse, brukt som en sekundær referansegass for innholdet av karbon 13 (CAS 00124-– 
38-9),

oksidasjonsreagens til ovnen i forbrenningssystemet, for eksempel kobber(ΙΙ)oksid for grunnstoffanalyse – 
(CAS 1317-38-0),

tørkemiddel for å fjerne vann fra forbrenningen, for eksempel anhydron til grunnstoffanalyse – 
(magnesiumperklorat) (CAS 10034-81-8). (Dette er ikke nødvendig for apparater utstyrt med et system 
for fjerning av vann ved hjelp av en frysefelle eller et kapillarrør med selektiv permeabilitet).

6.  APPARATER OG UTSTYR

6.1.  Isotopforholdsmassespektrometer (IRMS)

 Isotopforholdsmassespektrometer (IRMS) som kan bestemme det relative innholdet av naturlig forekommende 
13C i CO2-gass med en indre nøyaktighet på 0,05 ‰ eller bedre, uttrykt som en relativ verdi (nr. 9). Indre 
nøyaktighet defineres her som forskjellen mellom to målinger av samme CO2-prøve. Massespektrometeret 
som brukes til å måle isotopforhold, er vanligvis utstyrt med en tredobbel kollektor for samtidig måling av 
intensiteter ved m/z = 44, 45 og 46. Isotopforholdsmassespektrometeret må enten være utstyrt med et dobbelt 
inntak, slik at den ukjente prøven og en referanseprøve kan måles vekselvis, eller med et integrert system der 
prøvene forbrennes kvantitativt og karbondioksidet skilles fra de andre forbrenningsproduktene før målingen 
i massespektrometeret.

6.2.  Forbrenningsapparat

 Forbrenningsapparat som kan omdanne etanol kvantitativt til karbondioksid og fjerne alle andre 
forbrenningsprodukter, herunder vann, uten noen isotopfraksjonering. Apparatet kan være enten et 
gjennomstrømningssystem som er integrert i massespektrometeret (nr. 6.2.1), eller et separat forbrenningssystem 
(nr. 6.2.2). Apparatet må tillate en nøyaktighet som minst tilsvarer nøyaktigheten angitt i nr. 11.

6.2.1. Gjennomstrømningssystemer

Disse består enten av en grunnstoffanalysator eller en gasskromatograf direkte knyttet til et 
forbrenningssystem.
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Følgende laboratorieutstyr trengs til systemer utformet for innføring av prøver i metallkapsler:

kalibrert mikroinjeksjonssprøyte eller mikropipette med tilhørende spisser,– 

laboratorievekt med en nøyaktighet på 1 µg eller bedre,– 

pinsett til lukking av kapsler,– 

tinnkapsler til flytende prøver,– 

tinnkapsler til faste prøver.– 

Merknad: for å redusere faren for at etanolprøven fordamper, kan et absorberende materiale (for eksempel 
Chromosorb W 45-60 mesh) plasseres i kapslene, etter at det er tatt en blindprøve av det for 
å kontrollere at det ikke inneholder så store mengder karbon at det kan ha innvirkning på 
resultatene.

 Følgende laboratorieutstyr trengs når det brukes en grunnstoffanalysator utstyrt med en injeksjonssprøyte for 
væsker eller et system med gasskromatograf og forbrenningsenhet:

injeksjonssprøyte for væsker,– 

kolber utstyrt med lufttett lukkesystem og inert membran.– 

 Laboratorieutstyret oppført i listene over er bare eksempler og kan erstattes med annet tilsvarende utstyr 
avhengig av hvilken type forbrenningsapparat og massespektrometer laboratoriet bruker.

6.2.2. Separat system for tillaging av prøven

 Prøvene av karbondioksid fra forbrenningen av analyseprøvene og referanseprøven samles i ampuller 
som deretter plasseres i det doble inntaket på spektrometeret for isotopanalyse. Flere ulike typer 
forbrenningsapparater som er beskrevet i litteraturen, kan brukes:

lukket forbrenningssystem fylt med sirkulerende oksygen,– 

grunnstoffanalysator med helium- og oksygengjennomstrømning,– 

forseglet glassampull fylt med kobber(II)oksid som oksidasjonsmiddel.– 

7.  TILLAGING AV ANALYSEPRØVER

 Etanolen må ekstraheres fra vinen før isotopbestemmelsen foretas. Dette skjer gjennom destillering av vin som 
beskrevet i nr. 3.1 i metode nr. 8 (SNIF-NMR).

 Når det gjelder druemost, konsentrert druemost og rektifisert konsentrert druemost, må sukkeret først gjæres i 
etanol som beskrevet i nr. 3.2 i metode nr. 8.

8.  FRAMGANGSMÅTE

 Alle trinn i tillagingen må utføres uten at etanoltapet ved fordampingen blir så stort at prøvens 
isotopsammensetning endres.

 Følgende beskrivelse bygger på framgangsmåter som vanligvis brukes ved forbrenning av etanolprøver 
i kommersielt tilgjengelige automatiske forbrenningssystemer. Alle andre metoder som sikrer at hele 
etanolprøven omdannes til karbondioksid uten noe etanoltap gjennom fordamping, kan brukes ved tillaging av 
karbondioksid for isotopanalyse.

 Framgangsmåte ved bruk av en grunnstoffanalysator:

a) Innkapsling av prøvene:

kapsler, pinsett og arbeidsbord skal være rene,– 

ta en kapsel av egnet størrelse med pinsetten,– 

tilsett en passende mengde væske i kapselen med en mikropipette,– 

 – Merknad: For å få 2 mg karbon kreves 3,84 mg absolutt etanol eller 4,17 mg destillat med en 
alkoholstyrke på 92 % m/m. Riktig mengde destillat må beregnes på tilsvarende måte 
og ut fra den mengden karbon som massespektrometerets følsomhet krever,

lukk kapselen med pinsetten,– 
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alle kapsler må være helt tett forseglet. Hvis dette ikke er tilfelle, må kapselen kastes og erstattes – 
med en ny kapsel,

to kapsler må tillages for hver prøve,– 

plasser kapslene på riktig sted på arbeidsbordet på grunnstoffanalysatorens automatiske prøveveksler. – 
Hver kapsel må være omhyggelig merket med et serienummer,

plasser systematisk kapsler med arbeidsstandarder først og sist i prøveserier,– 

sett inn kontrollprøver med jevne mellomrom i prøveserien.– 

b) Kontroll og justering av instrumenter til grunnstoffanalyse og massespektrometri:

juster temperaturen i grunnstoffanalysatorens forbrenningsenheter og helium- og oksygenstrømmen – 
slik at forbrenningen av prøven blir best mulig,

kontroller at det ikke finnes lekkasjer i grunnstoffanalysatorens og massespektrometerets system (for – 
eksempel ved å kontrollere ionestrømmen for m/z = 28, som tilsvarer N2),

still inn massespektrometeret for måling av ionestrømmenes intensitet ved m/z = 44, 45 og 46,– 

kontroller systemet med kjente kontrollprøver før målingen av analyseprøvene begynner.– 

c) Gjennomføring av en serie målinger

 Prøvene på den automatiske prøveveksleren på grunnstoffanalysatoren (eller kromatografen) føres inn en av 
gangen. Karbondioksidet fra forbrenningen av hver enkelt prøve ledes videre til massespektrometeret som 
måler ionestrømmer. Datamaskinen som er koblet til instrumentet registrerer ionestrømmenes intensitet og 
beregner δ-verdien for hver enkelt prøve (nr. 9).

9.  BEREGNING

Formålet med metoden er å måle isotopforholdet 13C/12C i etanol som er ekstrahert fra vin, eller fra produkter 
framstilt av druer etter gjæring. Isotopforholdet 13C/12C kan uttrykkes gjennom avviket fra en arbeidsstandard. 
Avviket for isotopen karbon 13 (δ 13C) beregnes deretter på en delta-promilleskala (δ/1 000) ved at resultatene 
for analyseprøven sammenlignes med resultatene for arbeidsstandarden, som først er kalibrert i forhold til 
den internasjonale primærstandarden (V-PDB). δ 13C-verdiene uttrykkes i forhold til arbeidsstandarden etter 
følgende formel:

δ13Cprøve/std ‰ = 1 000 × (Rprøve-Rstd)/Rstd

der Rprøve og Rstd er isotopforholdene 13C/12C for henholdsvis prøven og den karbondioksidet som brukes som 
standard.

δ 13C-verdiene uttrykkes i forhold til V-PDB etter følgende formel:

δ13Cprøve/V-PDB ‰ = δ13Cprøve/std +δ13Cstd/V-PDB + (δ13Cprøve/std × d13Cstd/V-PDB)/1 000,

der δ13Cstd/V-PDB er det isotopavviket som tidligere ble bestemt for arbeidsstandarden i forhold til V-PDB.

 Under målingen kan det oppstå små variasjoner som følge av endrede forhold for instrumentene. I så fall må δ 
13C-verdiene for prøvene korrigeres etter forskjellen mellom den målte δ13C-verdien for arbeidsstandarden og 
dens sanne verdi, som ble fastsatt ved den forutgående kalibreringen mot V-PDB ved sammenligning med et 
internasjonalt referansemateriale. Mellom to målinger av arbeidsstandarden kan det antas at avviket, og dermed 
korrigeringen av prøveresultatene, er lineære. Prøven med arbeidsstandard skal måles både først og sist i hver 
måleserie. Ut fra dette kan en korrigering beregnes for hver enkelt prøve gjennom lineær interpolasjon.

10.  KVALITETSSIKRING OG KONTROLL

 Kontroller at 13C-verdien for arbeidsstandarden ikke avviker med mer enn 0,5 ‰ fra den sanne verdien. 
Dersom den gjør det, må spektrometerets innstillinger kontrolleres og eventuelt justeres.

 Kontroller for hver enkelt prøve at forskjellen mellom resultatene for de to kapslene som er målt etter 
hverandre, er mindre enn 0,3 ‰. Det endelige resultatet for en gitt prøve er gjennomsnittsverdien for de to 
kapslene. Dersom avviket er større enn 0,3 ‰, må målingene gjentas.

 At målingene fungerer korrekt kan kontrolleres ut fra intensiteten av ionestrømmen ved m/z = 44, som er 
proporsjonal med den mengden karbon som er sprøytet inn i grunnstoffanalysatoren. Under standardforhold vil 
intensiteten av denne ionestrømmen være praktisk talt konstant for de analyserte prøvene. Et betydelig avvik 
kan være et tegn på fordamping av etanol (for eksempel fra en kapsel som ikke er helt tett) eller ustabilitet i 
grunnstoffanalysatoren eller massespektrometeret.
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11. METODENS ROBUSTHET (NØYAKTIGHET)

 En første undersøkelse ved flere laboratorier (nr. 11.1) ble foretatt av destillater som inneholder alkohol fra 
vin, sukkerrør og sukkerbeter samt forskjellige blandinger av alkohol av disse tre opprinnelsene. Ettersom 
det i denne undersøkelsen ikke ble tatt hensyn til destillasjonsprosessen, er det tatt hensyn til utfyllende 
opplysninger fra andre undersøkelser av vin foretatt ved flere laboratorier (nr. 11.2), og særlig serier av 
egnethetsprøver (nr. 11.3) for isotopisk måling. Resultatene viser at ulike destillasjonssystemer som brukes 
under tilfredsstillende forhold, særlig de som brukes til måling med SNIF-NMR, ikke bidrar til vesentlig 
variasjon i bestemmelsen av δ13C-verdien for vinetanol. Nøyaktighetsparametrene som er observert for vin, er 
nesten identiske med dem som framkom i undersøkelsen av destillater (nr. 11.1).

11.1.  Undersøkelse av destillater foretatt ved flere laboratorier

År for interkalibreringsforsøk: 1996

Antall laboratorier: 20

Antall prøver: Seks dobbelte blindprøver

Analytt: δ 13C for etanol

Prøvekode Alkohol fra vin Alkohol fra sukkerbete Alkohol fra sukkerrør

A & G 80 % 10 % 10 %

B & C 90 % 10 % 0 %

D & F 0 % 100 % 0 %

E & I 90 % 0 % 10 %

H & K 100 % 0 % 0 %

J & L 0 % 0 % 100 %

Prøver A/G B/C D/F E/I H/K J/L

Antall laboratorier etter 
eliminering av laboratorier 
med avvikende resultater

19 18 17 19 19 19

Antall godkjente resultater 38 36 34 38 38 38

Gjennomsnittsverdi
(δ 13C) ‰

- 25,32 - 26,75 - 27,79 - 25,26 - 26,63 - 12,54

Sr2 0,0064 0,0077 0,0031 0,0127 0,0069 0,0041

Standardavvik for 
repeterbarhet (Sr) ‰

0,08 0,09 0,06 0,11 0,08 0,06

Repeterbarhetsgrense r (2,8 
× Sr) ‰

0,22 0,25 0,16 0,32 0,23 0,18

SR
2 0,0389 0,0309 0,0382 0,0459 0,0316 0,0584

Standardavvik for 
reproduserbarhet (SR) ‰

0,20 0,18 0,20 0,21 0,18 0,24

Reproduserbarhetsgrense R 
(2,8 × SR) ‰

0,55 0,49 0,55 0,60 0,50 0,68
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11.2. Interkalibrering med to viner og en alkohol

År for interkalibreringsforsøk: 1996

Antall laboratorier: 14 for destillering av vin, sju av disse målte også δ 13C for vinetanol,

åtte for måling av δ 13C for alkoholprøven

Antall prøver: Tre (hvitvin med 9,3 vol.% alkohol, hvitvin med 9,6 vol.% alkohol og 
alkohol med en styrke på 93 % m/m)

Analytt: δ 13C for etanol

Prøver Rødvin Hvitvin Alkohol

Antall laboratorier 7 7 8

Antall godkjente 
resultater 

7 7 8

Gjennomsnittsverdi  
(δ 13C) ‰

- 26,20 - 26,20 - 25,08

Varians for 
reproduserbarhet SR

2
0,0525 0,0740 0,0962

Standardavvik for 
reproduserbarhet (SR) ‰

0,23 0,27 0,31

Reproduserbarhetsgrense 
R (2,8 × SR) ‰

0,64 0,76 0,87

 Laboratoriene som deltok, brukte ulike destillasjonssystemer. De isotopbestemmelsene (δ 13C) som ett enkelt 
laboratorium har utført på alle destillatene deltakerne sendte tilbake, viser verken avvikende verdier eller 
verdier som skiller seg vesentlig ut fra gjennomsnittet. Resultatenes varians (S2 = 0,0059) kan sammenlignes 
med variansene for repeterbarhet Sr2 i undersøkelsen av destillater foretatt av flere laboratorier (nr. 11.1).

11.3.  Resultater av seriene av egnethetsprøver for isotopanalyser

 Siden desember 1994 har det regelmessig vært holdt internasjonal egnethetsprøving for isotopbestemmelse 
av vin og alkohol (destillater med 96 vol.% alkohol). Resultatene gjør det mulig for laboratoriene som deltar 
å kontrollere kvaliteten på sine analyser. Gjennom en statistisk behandling av resultatene kan det foretas en 
vurdering av variasjonen i målingene under reproduserbarhetsvilkår, og dermed en vurdering av parametrene 
varians og reproduserbarhetsgrense. Resultatene for bestemmelsen av δ 13C i etanol fra vin og destillat er 
sammenfattet i følgende tabell:

Dato Vin Destillater

N SR S2
R R N SR S2

R R

Desember 1994 6 0,210 0,044 0,59 6 0,151 0,023 0,42

Juni 1995 8 0,133 0,018 0,37 8 0,147 0,021 0,41

Desember 1995 7 0,075 0,006 0,21 8 0,115 0,013 0,32

Mars 1996 9 0,249 0,062 0,70 11 0,278 0,077 0,78

Juni 1996 8 0,127 0,016 0,36 8 0,189 0,036 0,53

September 1996 10 0,147 0,022 0,41 11 0,224 0,050 0,63

Desember 1996 10 0,330 0,109 0,92 9 0,057 0,003 0,16

Mars 1997 10 0,069 0,005 0,19 8 0,059 0,003 0,16

Juni 1997 11 0,280 0,079 0,78 11 0,175 0,031 0,49

September 1997 12 0,237 0,056 0,66 11 0,203 0,041 0,57

Desember 1997 11 0,127 0,016 0,36 12 0,156 0,024 0,44

Mars 1998 12 0,285 0,081 0,80 13 0,245 0,060 0,69

Juni 1998 12 0,182 0,033 0,51 12 0,263 0,069 0,74

September 1998 11 0,264 0,070 0,74 12 0,327 0,107 0,91

Veid gjennomsnitt 0,215 0,046 0,60 0,209 0,044 0,59

N: Antall deltakende laboratorier.
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11.4. Repeterbarhets- og reproduserbarhetsgrenser

 På grunnlag av opplysningene fra de ulike interkalibreringene som er vist i tabellene over, kan følgende grenser 
for repeterbarhet og reproduserbarhet fastsettes for denne metoden, herunder destillasjonsfasen:

 repeterbarhetsgrense r: 0,24

 reproduserbarhetsgrense R: 0,6.»

_______________


