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1

Formål

At bestemme indholdet af biogent materiale i modtaget prøve.

2

Analyser

2.1

Bestemmelse af indhold af stoffer

Der er foretaget analyser af tørstof og aske, kulstof, brint, ilt, calcium og
magnesium på prøven til brug for beregning af bestemmelse af biogent1
materiale. Først blev prøven neddelt i ca. 1*1 cm stykker.
Resultaterne for tørstof (TS), aske samt calcium og magnesium er vist i Tabel 1
som middelværdi af dobbeltbestemmelse med angivet standardafvigelse.
Tabel 1 Tørstof-, aske-, VS-, calcium- og magnesiumindhold i prøverne.
%TS
µg/g Ca
µg/g Mg
Aske%/(standardafvigelse)
/(standardafvigelse)
/(standardafvigelse) /(standardafvigelse)

Nr.
1

Bioposer til affald

96,6/(0,05)

0,97/(0,002)

1.800/(72)

310/(15)

Tørstof bestemmes ved 105˚C/24 timer, aske ved 550˚C /24 timer
Calcium og magnesium bestemmes på forasket prøve.
Indholdet af kulstof, brint og ilt er vist i Tabel 2.
Tabel 2 CHO-indhold i prøverne.
Nr.
6

2.2

Bioposer til affald

C % (våd)/
(standardafvigelse)

H % (våd)
/(standardafvigelse)

55,76/(0,2)

6,88/(0,01)

O % (våd)
/(standardafvigelse)
35,5/(0,2)

Bestemmelse af fossilt og biogent indhold ud fra kulstof 14
analyse

Bestemmelse af indhold af fossilt materiale er bestemt ud fra kulstof 14analyser (C14).
Metoden består i korte træk af følgende:
1: En kendt mængde af materialet afbrændes i ovn (ca. 7-8 g)
2: Røggassens kuldioxidindhold fanges i basisk medie
3: C14-indholdet måles med low level liquid scintilation counting.
Materialets kulstofindhold skal være analyseret, hvorefter man
ud fra metoden beskrevet i certifikaterne i bilag 1 beregner andelen af biogent
kulstof. Summen af organisk kulstof = biogent+fossilt kulstof.
Teknologisk Institut foretog en teoretisk beregning af brændværdien inden
afbrænding ud fra CHO-målingerne samt det analyserede tørstofindhold
1

Biogent materiale er kulstofbaseret materiale baseret på fornyelige ressourcer.
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askeindhold for at sikre, at de ønskede mængder kulstof kunne afbrændes i
ovnen.
Hvis der indgår fyldstof, fx CaCO3 eller MgCO3, vil dette bidrage som fossilt
kulstof, og der skal derfor korrigeres for dette.
Tabel 1 viser imidlertid et lavt calcium- og magnesiumindhold. I nedenstående
tabel er summen af Ca- og Mg-indhold i emballagerne samt den tilsvarende
mængde kulstof fra uorganisk carbonat beregnet. Det uorganiske carbonat i fx
kalk er af gammel oprindelse ligesom fossilt, organisk kulstof. Det ses, at
indholdet af fossilt, uorganisk kulstof i carbonat er 0,07 %, hvilket er meget
mindre end det organiske kulstofindhold (56 %) i bioposen. Det er således ikke
nødvendigt at korrigere for uorganisk carbonat.
Tabel 3 Beregning af indhold af uorganisk kulstof fra eventuelle carbonater.
Nr.
1

Sum af Ca+Mg i prøve %
Bioposer til affald

Beregnet uorganisk
(carbonat) kulstof
%

0,21

0,07

I Tabel 4 er vist resultaterne for biogent indhold (se bilag 2).
Tabel 4 Resultater for indhold af biogent kulstof.
Biogent kulstof
%

Nr.
1

Bioposer til affald

28,2

Det biogene indhold af kulstof (fra fornyelige ressourcer) i prøven udgør en
andel på kun 28,2 % og der er således et indhold af fossilt kulstof på 71,8%.
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