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Resume 
Til hesternmeise af fordampningstahet af ammo
niak fra udbragt handels- og husdyrgødning blev 
opbygget et vindtunnelsystem bestående af fire 
tunnelenheder, en dataopsamlingsenhed og et sy
stem af gasvaskeflasker til opsamling af ammo
niak i luft. Vindtunnelsystemet muliggør en di
rekte bestemmelse af ammoniakindholdet i den 
luft, der forlader det gødede areal. Desuden kan 
vindhastighed og nedbør styres. Med systemet 
kan der i hvert forsøg undersøges op til fire be
handlinger samtidigt. 

Hver tunnelenhed består af en omvendt U-for
met polyearbonatplade, der dækker forsØgsare
alet (0,5 X 2 m), og et 2,3 m langt metalrør monte
ret med en regulerbar ventilator, der skaber en 
luftstrøm hen over forsøgsarealet. Hastigheden af 
luftstrømmen gennem metalrøret, lufttemperatu
ren, ogjordtemperaturen (2 cm dybde) under po
lyearbonattunnelen registreres hver time. Før 
luftstrømmen forlader metalrøret, indsamles del
prøver af luftstrømmen. Luften ledes gennem en 
gasvaskeflaske med en fosforsyreopløsning, som 
binder ammoniakken i luften. Et programmer
bart styresystem tilkoblet magnetventiler skifter 
automatisk mellem fire gasvaskeflasker pr. tun-
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nelenhed. Ammoniakindholdet i gasvaskefla
skerne bestemmes efterfølgende ved en Berthelot 
reaktion. 

Den gennemsnitlige genfindeise af ammoniak 
fordampet fra gylle blev i fire forsøg bestemt til 74 
pet. (CV, 9,7 pct.). De efterfølgende bestemmel
ser af tabet af ammoniak korrigeres med faktoren 
100174 for at beregne det totale fordampningstab. 
Den i tunnelen målte lufttemperatur var i over
ensstemmelse med temperaturdata fra en nærlig
gende klimastation (1,8 m's højde). 

Tre gange i perioden 5. maj - 23. juni 1987 og 
fire gange i perioden 11. februar - 8. marts 1988 
blev der gennemført undersøgelser af ammoniak
tabet fra overfladeudbragt urea. Undersøgel
serne blev foretaget i rug og hvede samt græs. Fly
dende urea-ammonium-nitrat blev medtaget i to 
forsøg. I alt blev undersøgt 20 behandlinger af 
hver seks døgns varighed. 

Tabet af ammoniak fra urea over seks døgn var 
20-30 pct. i sommerperioden, mens det tilsva
rende tab i vinterperioden var 3-10 pct. Tabet fra 
urea-ammonium-nitrat var mindre end tabet fra 
urea. Såfremt udbringningen af urea skete under 
tørre forhold, hæmmedes fordampningen i det 
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første døgn efter udbringningen sammenlignet 
med udbringning under mere fugtige forhold. 

Vanding med S til 10 mm reducerede fordamp
ning, men bragte den ikke til ophør. 

Nøgleord: Ammoniakfordampning, vindtunnelsystem, urea, urea-ammonium-nitrat, vanding, atmosfærisk am
moniakindhold, rug, hvede, slætgræs. 

Summary 
A wind tunnel system was constructed in order to 
measure the ammonia volatilization loss from 
mineral fertilizers and animal manure. The sys
tem consists of four wind tunnels, a data monitor
ing unit and a gas trapping unit. The concentra
tion of ammonia in the air leaving the fertilized 
plot is measured directly, and wind speed and pre
cipitation ean be controlled. Four treatments may 
be examined simultaneously. 

The wind tunnel unit consists of an inverted U
shaped tunnel made from transparent polycarbo
nate and covering the experimental are a (O.S x 2 
m), and a circular stee1 duct housing an electri
cally powered fan. The fan draws an airstream ac
ross the experimental area and is controlled to 
produce different wind speeds. The steel duet is 
2.3 m long and has a diameter of 0.4 m. The stee1 
duet is equipped with a vane anernometer. Air 
and soil (2 cm depth) temperatures, and the wind 
speed in the duet are recorded every hour. 

The air stream leaving the steel duct is sampled 
at 6 different points by using a diaphragm suction 
pump (Slpermin). The air is drawn through a 100 
ml absorption flask fitted with a sintered gas dis
tribution tube and containing SO ml ofO.OOS M or
thophosphoric acid. The ammonia is trapped in 
the acid and subsequently determined in the 
laboratory by a Berthelot reaction. 

At preselected intervals, a programable magne-

tic valve control automatieally switch among the 
four flasks of each tunnel unit. 

Mean recovery of ammonia volatilized from 
animal slurry was in four experiments found to be 
74% (CV 9.7%). Results obtained by the wind 
tunnel system is corrected by the factor 100/74 in 
orde r to correct for recovery percentages. The air 
temperature under the transparent tunnel was in 
accordance with the temperatures measured in a 
climatic station nearby. 

The ammonia loss from surface-applied urea 
was determined in three experiments during S 
May - 23 June 1987 and in four experiments dur
ing 11 February - 8 March 1988. Liquid urea-am
monium-nitrate was included in two experiments. 
The crops were winterrye and winter wheat, and 
grass cut for silage in one experiment. Totally, 20 
treatments were included in the study. The am
monia loss was measured over a period of six 
days. 

The volatilization loss of ammonia from urea 
was 20-30% during the summer period and 3-
10% du ring winter. The loss from ureaam
moniumnitrate was lower than that from urea. 
When the application of urea took place under 
dry conditions, the ammonia volatilization loss 
during the first day was lower than that found 
under more humid conditions. Irrigation treat
ments with S-IO mm reduced the volatilization 
loss. 

Key words: Ammonia volatilization, wind tunnel system, urea, urea-ammonium-nitrate, irrigation, atmospheric 
ammonia concentration, winterrye, winterwheat, cut grass. 

Indledning 
I NPO-redegørelsen (26) skønnes ammoniakfor
dampningen på landsplan at være omkring 
130.000 tons NHrN pr. år. Mere end 7S pct. af ta
bet tilskrives håndtering af husdyrgødning, mens 
der antageligt fordamper væsentlig mindre mæng-
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der ammoniak fra ammoniakJammonium-hol
dige handelsgødninger. Buijsmann et al. (3) og 
Meeus - Verdinne et al. (23) hari tilsvarende opgø
relser for Holland og Belgien fundet samme ten
denser. 



Ammoniaktab fra håndtering af husdyrgød
ning kan ske 1) fra stalde, 2) fra gødningsoplag, 3) 
ved udspredning af gødning og 4) fra gødning ud
bragt på jordoverfladen. Den her beskrevne me
tode sigter alene på bestemmelse af ammoniak
tab fra udbragt gØdning. 

Et større kendskab til ammoniaktabets stør
relse og til mulighederne for at reducere dette 
kan øge udnyttelsen af den udbragte gødning. 
Samtidig kan den samlede reelle N-tilførsel til af
grøderne beregnes. Afsætning af ammoniak kan 
have en uønsket effekt på næringssaltbegrænsede 
natursystemer, hvorfor en reduktion i ammoniak
fordampningen både vil forbedre udnyttelsen af 
gødning og have en positiv effekt på det omgi
vende miljø. 

Ammoniakfordampning fra husdyrgødning er 
tidligere undersøgt i udbytteforsØg (12, 13, 17, 18, 
24), ved bestemmelse af ammoniaktabet fra gød
ning anbragt udendørs på bakker (9, 20), og i la
boratoriet ved analyse for indhold af ammoniak i 
luft, der har passeret gennem flasker indehol
dende gødningsprøver (14). Disse undersøgelser 
viste, at fordampningen af ammoniak kan be
grænses ved udbringning af husdyrgødning i koldt 
og fugtigt vejr, ved direkte nedfældning eller ved 
nedhringning umiddelbart efter udbringningen. 

Når ammoniakfordampningen hestemmes 
med indirekte metoder, kan resultaterne påvirkes 
af denitrifikation, N-mineraliseringlimmobilise
ring og udvaskning. l bakkeforsøgene indgår ikke 
vekselvirkning mellem jord og gØdning, og resul
tater fra laboratorieforsøg kan ikke umiddelbart 
overføres til markforhold. En sammenligning af 
resultater fra ammoniakfordampning bestemt 
ved forskellige metoder har vist, at ammoniaktab 
bestemt ved indirekte målinger synes at være dob
belt så store som tab bestemt ved direkte målin
ger (4). 

På denne baggrund påbegyndtes i 1985 opbyg
ningen af et vindtunnelsystem til direkte bestem
melse af ammoniakindholdet i luft, der har passe
ret et gødet areal. Metoden skulle give mulighed 
for, 1) at kontrollere lufthastigheden i et interval 
svarende til naturligt forekommende vindhastig
heder, 2) at kunne styre nedbøren (vanding), og 
3) at kunne medtage gentagelser under identiske 
klimaforhold. Endelig skulle metoden give mulig
hed for, at et større antal underSØgelser kunne 
gennemføres uden brug af store forsøgsarealer el
ler stor ressourceindsats. 
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Nærværende beretning beskriver det opbyg
gede vindtunnelsystem samt en afprøvning af sy
stemet. Endvidere præsenteres undersøgelser 
over ammoniakfordampningen fra overfladeud
bragt urea og flydende urea-ammonium-nitrat 
(VAN). Efterfølgende beretninger vil præsen
tere undersøgelser af ammoniakfordampningen 
fra husdyrgødning. 

Materialer og metoder 
Fig. 1 viser vindtunnelsystemet under måling i 
marken, og fig. 2 giver en skematisk fremstilling 
af systemets opbygning. Systemet består af fire 
vindtunnelenheder, en dataopsamlingsenhed og 
et system af gas vaske flasker til opsamling af am
moniak i luft. En skurvogn forsynet med 380 VI 
220 V tjener som feltlaboratorium og huser en del 
af instrumenteringen. 

Vindtunnelenhed 
V dformningen af vindtunnelenheden følger stort 
set Lockyer's (21) beskrivelse. Fig. 3 viser et tvær
snit af den her anvendte tunnelenhed. 

Vindtunnelen består af en omvendt V-formet 
polycarbonatplade, der holdes i facon af en metaI
ramme med en 5 cm kant. Kanten kan presses 
ned i den underliggende jord. På det højeste sted 
er tunnelen 50 cm, og den afgrænser et forsøgs a
real på 0,5 x 2 m. Inden for metalrammen er pla
ceret en 0,5 x 2 m metalramme ligeledes med en 
kant på 5 cm. Den indre ramme afgrænser for
søgsarealet, der behandles inden polycarbonat
tunnelen placeres. Rammen sikrer desuden, at 
flydende gØdninger selv ved store doseringer hol
des inden for forsøgsarealet. 

I forlængelse af polycarbonattunnelen er place
ret et 2,3 m langt metalrør med en indre diameter 
på 40,2 cm. Overgangen mellem de to tunneldele 
udgøres af et tragtformet metalrØr med en 5 cm 
kant, der kan forankres i jorden. 

I modsatte ende af tilslutningen til polycarbo
nattunnelen er metalrøret monteret med en venti
lator, hvis hastighed kan reguleres i området 4 til 
9 m pr. sek. (3-faset axialmotor). Denne motor
type er senere udskiftet med en jævnstrømsmo
tor, der tillader vindhastigheder ned til ca. 1 mis. 
Med ventilatoren skabes en vindstrøm hen over 
forsØgsarealet. 
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Fig. l. Vindtunnelsystemet opsti ll et til maling af H ,-fordamp ning fra urea udbragt d.S. maj 1987 til vinterhvede 
(A,kov). 

The wind lUnnel sysfem in POSifiol/ for III easlIril/g flI e (/111111011111 loss jio//1 urea applied f O winrer wheaf on the 5 May 1987 
{AskOl J. 

Dataopsamlingsenhed 
Metalrøret er udstyret med et turbineanemom e
ter, der anvendes ved indstilling til ønsket vindha
stighed, og som efterfølgende aflæses for at følge 
udviklingen i luftstrømmens hastighed gennem 
tunnelen. Signalerne fra anemometeret ledes til 
signalkonverteringsenhed (EDRA 5. Airflow De
velopments) og derfra videre til datalogger (Mini
logger MLX-20. A. D. Data Systems). Luftstr0m
mens hastighed aflæses hver time. Værdier for 
jord- og lufttemperatur (Com ark Thermocouple) 
aflæses med tilsvarende intervaller. Jordtcmpera
turen bestemmcs i 2 cm dybde undcr polycarbo
nattunnelen , og lufttemperaturen males i mctal
røret. 

De opsamlede data overførcs automati~k til 
hulstrimmel (GNT-3401 Perforator. GNT Auto
matie). 
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Nedbør (vanding) 
Idet vindtunnelen afskærmer forsøgsarealet mod 
nedbør, kan denne indgå som forsøgsvariabel. 
Nedbør simuleres ved vanding med 5 mm i en eI
ler flere omgange uden flytning af vindtunnel. 
Vundingsaggregatet består af et 2,5 m langt rØr, 
der fungerer som håndtag, og som leder vandings
va ndet frem til et tværgående rør, hvis længde sva
rer til bredden af forsøgsarealet. Det tværgående 
rør er pa unde rsiden perforeret , således at van
dingsv<lndet fordeles jævnt på tværs af forsøgsare
alet. Vandingsaggregatet er via en plastslange fra 
handtaget til slu ttet et 5 I reservoir. Ved at føre 
vandingsaggregate t frem og tilbage i forsøgsare
alets længde tildeles 5 mm nedbør pr. vanding. 
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Fig. 2. Skematisk fremstilling af det anvendte vindtunnelsystem. Der benyttes fire vindtunnelenheder til hvert 
forsøg. 

Out/ine af the wind tunnel system. Four tunnels were used for each experiment. 
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Fig. 3. Tværsnit af en vindtunnelenhed med dimensioner angivet i cm. 
A, motor; B, udtag for luft til ammoniakanalyse; C, ventilator; D, net; E, metalrør; F, lufthastighedsmåler; G, 
temperaturføler; H, metaltragt; I, tunnel af polycarbonat; J, metalramme; K, kant på undersiden af metalrøret. 
Cross section af ane wind tunnel unit with dimensions given in cm. 
A, motor; B, air sampling points; C, fan; D, steel-net; E, steel duet; F, vane-anemometer head; G, temperaturesensor; 
H, steel-funnel; l, tunnel of polyearbonate; J, metal frame; K, spade-edge. 181 



Ammoniakopsamling 
Efter ventilatoren, men inden luftstrømmen for
lader metalrØret, udtages seks steder en delprøve 
af luften med en membranpumpe (ASF 7010 Z). 
Pumpen er placeret i skurvognen og arbej der med 
et flow på 5 l pr. min. Flowet kontrolleres med et 
Dweyer flowmeter (RMA-21-SSV). Fra de seks 
indsamlingssteder ledes luften via PVC slanger til 
en manifold og herfra til en 100 ml gasvaskeflaske 
indeholdende 50 ml 0,005 M orthofosforsyre. 

Gasvaskeflaskerne er placeret i kasser nær metal
røret, således at slangelængden fra indsamlings
stederne til gasvaskeflasken er ca. 2m. Til hver 
vindtunnelenhed er knyttet fire flasker. Ved hjælp 
af magnetventiler og et programmerbart styresy
stem (Martonair) kan der på forud fastsatte tids
punkter skiftes mellem de fire flasker. 

Indholdet af ammonium i fosforsyreopløsnin
gen bestemmes spektrofotometrisk ved en Ber
thelot reaktion (salicylat-dichloroisocyanat, ni-

Tabel 1. Oversigt over gennemførte forsøg med urea og urea ammonium nitrat. 
Summary of experiments with urea and urea-ammonium-nitrate. 

Forsøgs- Tilført gødning Tidspunkt for vanding Jordtype og 
periode Fertilizer applied vandingsmængde afgrøde 
Experimental Time for irrigation and (em plante 
period Type Mængde amount of water højde) 

Type Amount Soiltype 
gN/m2 O timer 24 timer 48 timer andcrop 

hours hours hours (cm plant 
mm mm mm height) 

5.-11. maj 87 urea 10,12 O O O JB5 
urea 10,12 O O O Vinterhvede 
urea 10,12 O O O Winterwheat 

(30 cm) 

12.-18. maj 87 urea 10,12 O 10 O JB5 
urea 10,12 O 10 O Vinterhvede 
urea 10,12 O 10 O Winterwheat 

(35 cm) 

17.-23. juni 87 urea 15,18 O O O JB5 
urea 15,18 5 5 O Græs efter slæt 
urea 15,18 5 5 5 Cutgrass 

11.-17. feb. 88 urea 10,12 O O O JB1 
urea 10,12 O O O Vinterrug 
urea 10,12 O O O Winterrye 

«10 cm) 

17.-23. feb. 88 urea 10,12 O O O JBl 
urea 10,12 5 5 O Vinterrug 

Winterrye 
«10 cm) 

24. feb.- urea 10,12 5 O O JB1 
l. marts 88 UAN' 3,76 5 O O Vinterrug 

UAN 3,76 5 5 O Winterrye 
«10 cm) 

2.-8. marts 88 urea 10,12 5 5 O JB1 
UAN 3,42 5 5 O Vinterrug 
UAN 3,42 5 O O Winterrye 

«15 cm) 

* UAN = urea ammonium nitrat opløsning (30 pet. N) 
urea-ammonium-nitrate solution (30 p.c. N) 
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troprussid katalysator). Metoden er beskrevet af 
Crooke og Simpson (5), Krom (16) og Searle (28). 

Total-N i gødning bestemmes ved Kjeldahl ned
brydning og destillation/titrering (Kjeltec Auto 
1030 Analyzer). Ammonium/ammoniak-indhol
det i gødning bestemmes ved makrodestillation 
med MgO og CUS04 og efterfølgende titrering. 

Beregning af ammoniaktab (vindtunnelsystem) 
Fordampningstabet af ammoniak beregnes på 
grundlag af luftmængden, der har passeret for
søgsarealet i et givent tidsrum (metalrørets tvær
snitsareal x de aflæste lufthastigheder x tids
rum). Luftmængden for et givent tidsrum (fx 6 ti
mer) multipliceres med koncentrationen af am
moniak i luRen i samme tidsrum efter at ammoni
akkoncentrationen i luften fra den ubehandlede 
reference-vindtunnel er trukket fra. Herved fås 
den fordampede ammoniakmængde. Denne sam
menholdes med forsøgsarealets størrelse (1 m2

) 

og den udbragte gødningsmængde. Endelig korri
geres for genfindeisesprocenten (se senere). 

Kalibrering og genfindeisesprocent 
Reproducerbarheden af resultater opnået med 
vindtunnelsystemet og genfindelsen af ammo
niak blev undersøgt ved at placere gylleprøver på 
3 til 5 kg på plastfolie eller i PVC bakker under po
lycarbonattunnelen. Ved hvert forsøg indgik en 
tunnel som reference (ubehandlet). Efter place
ring af gylleprøverne, blev repræsentative delprø
ver straks udtaget til analyse for indholdet af am-
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monium/ammoniak. Umiddelbart herefter blev 
vindtunnelsystemet sat igang. Undersøgelserne 
forløb over 24 eller 48 timer, hvorefter der atter 
blev udtaget gylleprøver til analyse. PrØverne 
blev opbevaret lufttæt ved 4°C indtil analyse. 

Ammoniaktabet beregnet som differencen 
mellem ammoniak/ammonium-indholdet i gyllen 
før og efter forsøget blev sammenholdt med tabet 
bestemt med vindtunnelsystemet. GenfindeIses
procenten er beregnet som tabet bestemt ved 
vindtunnelsystem divideret med tabet bestemt 
ved differencemåling og multipliceret med 100. 

Ammoniaktab fra urea og urea-ammonium-nitrat 
Tabel l giver en oversigt over de gennemførte for
søg til belysning af ammoniaktabet fra urea og 
urea-ammonium-nitrat. I hvert forsøg indgik tre 
behandlinger, mens en vindtunnel blev medtaget 
som ubehandlet reference. Ved forsøget påbe
gyndt d. 17. februar 1988 medtoges kun to be
handlinger. Forsøgene blev i 1987 gennemført ved 
Askov forsøgsstation i vinterhvede (maj) og efter 
græsslæt Guni). I 1988 gennemførtes forsøgene 
ved Lundgård forsøgsstation i vinterrug. 

Den faste gødning urea blev udstrøet på jord
overfladen, mens den vandige opløsning af urea
ammonium nitrat blev tilført med vandkande. De 
første to døgn efter gødningstilførslen blev am
moniakfordampningen bestemt over seks timers 
intervaller, mens der de følgende fire døgn blev 
anvendt 24 timers intervaller. 
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Fig. 4. Ammoniak indholdet i luft fra ubehandlet referencetunnel. 
The ammonia content in air leaving the untreated reference tunnel. 
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Resultater og diskussion 
Fig. 4 viser ammoniakindholdet i luft, der har pas
seret det ubehandlede forsøgsareal (reference
tunnel). Indholdet varierede mellem 1 og 5 /-Lg 
NH3-N pr. m3 luft og udviste ikke systematiske 
forskelle mellem de forskellige forsøgsperioder. 
Der fandtes en tendens til højere indhold af am
moniak i luften i begyndelsen af de enkelte for
sØgsperioder. Den målte ammoniakkoncentra
tion i luften fra det ubehandlede areal (bag
grundsværdier) er i overensstemmelse med vær
dier rapporteret af Ferm et al. (7), Jørgensen (15) 
og Soderlund og Svensson (30). 

Luft- ogjordtemperaturerne afveg ikke væsent
ligt mellem de fire vindtunneler (fig. 5). Lufttem
peraturen bestemt i vindtunnelerne var i overens
stemmelse med lufttemperaturen målt ved en 
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Fig. 5. Jordtemperatur (øverst) og lufttemperatur 
(nederst) målt i de fire vindtunneler i perioden 5.-11. 

maj 1987. 
Soil (upper part) and air (Iower part) temperature measu

red in the 4 wind tunnels during 5-11 maj 1987. 
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nærliggende klimastation (1,8 m højde). Med de 
her valgte lufthastigheder er luftskiftet i vindtun
nelerne 30-40 gange pr. min. Ryden og Lockyer 
(27) fandt ved luftskifte mellem 4 og 17 gange pr. 
min. samme lufttemperatur i vindtunnel og uden
for. 

Kalibrering og genfindeisesprocent 
Resultater fra sammenligningen af ammoniakfor
dampningen fra gylle (udlagt i vindtunnel på 
plastfolie eller PVC bakker) bestemt med vind
tunnelsystemet og ved analyse af ammoniakind
holdet i gyllen før og efter forsøgsperioden er vist 
i tabel 2. Når tabet bestemt med vindtunnelsyste
met udtrykkes som procent af tabet bestemt ved 
analyse af gylleprøver (differensmetoden) fås 
genfindeisesprocenten. Denne varierede i de 8 
forsøg mellem 66 og 85 pet. (gennemsnit 74 pet., 
variationskoefficient CV 9,7 pct.). Idet det anta
ges, at tabet bestemt ved differensrnetoden angi
ver det absolutte ammoniaktab, er de efterføl
gende bestemmelser af ammoniaktab med vind
tunnelsystemet korrigeret med faktoren 100/74. 

Ryden og Lockyer (27) har sammenlignet resul
tater for ammoniakfordampning fra urea bestemt 
ved en mikrometerorologisk masse bal ancem e
tode og ved anvendelse af et vindtunnelsystem. I 
perioder uden nedbør, og når lufthastigheden i 
vindtunnelerne løbende justeredes til den omgi
vende vindhastighed, blev der med de to metoder 
fundet overensstemmende ammoniaktab. 

Ammoniakfordampning fra urea og urea-ammo
niumnitrat 
Middel-, maksimum- og minimumsværdier for 
luft og jordtemperatur i de forskellige forsøgspe
rioder er angivet i tabel 3. Desuden er medtaget 
den forud indstillede lufthastighed og variationer 
(minimum- og maksimum-værdier) for de efter
følgende aflæste timeværdier. Der registreredes 
nogen variation i lufthastigheden i løbet af for
søgsperioderne. Dette skyldes, at der med de 
3-fasede axialmotorer ikke overførtes tilstrække
lig moment til ventilatorerne ved lave omdrej
ningstal, hvorfor lufthastigheden i vindtunnelen 
blev påvirket af den omgivende vindhastighed, 
især når den var hØj i forhold tillufthastigheden i 
vindtunnelen. Motorerne er derfor senere udskif
tet med 220 V jævnstrømsmotorer, hvis hastig
hedsregulering sikrer, at der overføres fuldt mo
ment ved alle omdrejningstal. 



Tabel 2. Fordampningstab af ammoniak fra gylle bestemt med vindtunnelsystem og ved analyse af ammoniakindhold 
i delprøve udtaget før og efter forsøgsperiode (differensmetode ). Gyllen blev udlagt i PVC bakker eller på plastfolie. 
Genfindelsesproeenten er tab bestemt ved vindtunnelsystem udtrykt som procent af tab ved differensmetode. 
Volatilization loss of ammonia from animal slurry determined with the wind tunnel system and by analysing for ammo
nia content in subsamples collected before and af ter the experimental period (difference method). The slurry was expo
sed on PVC trays or foi/. Recovery is the loss determined with the wind tunnel system expressed as a percentage ofthe 
loss determined by the difference method. 

Forsøgsperiode, 
time 
Experimental 
period, hours 

24 
24 
24 
48 
48 
48 
48 
4l\ 

Gns. 
Mean 

Ammoniaktab, g N 
Ammonia loss, g N 

Vindtunnel 
Windtunnel 

2,02 
2,19 
2,35 
3,01 
2,94 
5,95 
5,52 
5,97 

Differensmetode 
Difference method 

2,37 
2,85 
2,85 
4,02 
4,06 
8,89 
8,37 
8,93 

Genfindeise, pet. 
Recovery, % 

85 
77 
82 
75 
72 
67 
66 
67 

74 (CV 9,7 pet.) 

Tabel 3. Middelværdier for luft- og jordtemperaturer samt indstillet lufthastighed (aflæst maksimum- og minimum
værdier i parentes). 
A verage air and soil temperature during the experiment and humidity of the surfaee before beginning of an experiment 
and adjusted wind speed (in braekets readings during experiments). 

Forsøgs- Tunnel Luft tempo °C Jord tempo °C Lufthastighed Jordens fugtighed ved 
periode nr. Airtemp. DC Sod tempo °e m/sek. l ) periodens begyndelse 
Experimental Tunnel Windspeed Soil humidity at the 
period no. middel maks. min. middel maks. min. m/see. start of the period 

mean max. min. mean max. min. 

5.-11. maj 87 8,1 17,0 2,0 9,0 16,0 4,0 4,5 Tør2) 

2 7,9 16,0 2,0 8,7 15,0 4,0 (3,6-5,0) Dry 
3 8,1 17,0 2,0 8,8 14,0 4,0 

12.-18. maj 87 l 6,5 12,0 2,0 6,9 10,0 5,0 4,5 Fugtig 
2 6,4 12,0 2,0 7,2 11,0 5,0 (3,8-4,9) Humid 
3 6,5 12,0 3,0 7,1 10,0 5,0 

17.-23. juni 87 l 8,5 14,0 3,0 9,1 12,0 7,0 4,3 TØr 
2 8,6 14,0 3,0 9,5 13,0 7,0 (2,8-4,9) Dry 
3 8,5 14,0 3,0 9,3 13,0 7,0 

11.-17. feb. 87 2,83) 5 0,8 6,4 Fugtig 
(4,8-7,4) Humid 

17.-23. feb. 88 2,9 4,9 0,2 6,5 Fugtig 
(5,3--6,9) Humid 

24. feb.-l. marts 88 0,0 2,7 1,6 5,5 Fugtig 
(4,8-6,7) Humid 

2.-8. marts 88 1,3 2,9 1,0 5,5 Fugtig 
(3,7-6,2) Humid 

1) Indstillet lufthastighed i metalrørstunnel. Min. og maks. hastighed registreret i måleperioden anført i parentes. 
2) Fugtig, hvis det har regnet samme dag eller dagen før ellers tør. 
3) For målinger efter 11. feb. 1988 er anvendt temperaturdata fra nærliggende engelsk vejrhytte (1,8 m højde). 
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På grund af svigt af datalogger er lufttempera
turen for forsøgene gennemført februar/marts 
1988 taget fra klimastation. Som nævnt ovenfor 
blev der ved de her benyttede lufthastighederfun
det god overensstemmelse mellem lufttemperatu
rer målt i vindtunneler og ved klimastation. 

Standard-afvigelsen på værdier fra ammoniak
fordampning fra urea var 20-30 pet. af middelvær
dien (fig. 6). Variationen antages primært at hid
røre fra forskelle i hydrolysehastigheden af urea 
som følge af forskelle i krystallernes kontakt med 
jord og planter, og fra forskelle i fugtighedsfor
hold. 

I de første 12 timer efter forsøgsstart var ammo
niakfordampningen ofte lav, hvorfor ammoni
akindholdet i luften fra de gødede arealer kun af
veg lidt fra indholdet i luften fra den ubehandlede 
tunnel. Derfor kan variationen på disse målinger 
være betydelig. I vinterperioden fandtes ofte lave 
indhold af ammoniak i luften. 

Alt andet lige er ammoniakfordampningen fra 
hydrolyseret urea en funktion af pH. Fordamp
ningen begynder, når ureakrystallerne i tilstede
værelse af vand hydrolyseres til NH3 og CO2, og 
der dannes NH4 og HC03. Dette medfører, at pH 
stiger. Ved fordampningen afgives imidlertid pro
toner, og pH falder, hvorved CO2 fordamper un
der forbrug af de frigjorte protoner. I denne fase 
sker der en samtidig fordampning af CO2 og NH3 
med det resultat, at pH holdes konstant. Når den 
dannede CO2 er fordampet, vil den fortsatte for
dampning af NH3 medføre faldende pH. Slutte
ligt bliver pH så lavt i jordoverfladen, at fordamp
ningen af ammoniak stort set ophører (14, 29). 

Fig. 6A viser et sådant forløb. Fordampnings
hastigheden er lav i starten, men stiger efter et 
dØgn for derefter at være konstant. Efter 5 døgn 
ses et begyndende fald i fordampningen. 

Fig. 6. Fordampning af ammoniak fra urea (10 g N/m2). 

I de tre undersøgelser blev urea udbragt: A. d. 5. maj 
1987 (kJ. 10.15) på 30 cm høj vinterhvede; B. d. 12. maj 
1987 (kJ. 10.15) på 35 cm høj vinterhvede; og C. d. 11. 
februar 1988 (kJ. 13.30) på <10 cm høj vinterrug. For
søget påbegyndt d. 12. maj blev vandet med 10 mm ef-

ter 24 timer. Lodrette pinde angiver 1 S.d. (n = 3). 
Volatilization of ammonia from urea (lO g N/m2

) applied 
on A. 5 May 1987 (10,15) to winterwheat (plant height 30 
cm), B. 12 May 1987 (10,15) to winterwheat (plant height 
35 cm) and C. 11 February 1988 (13,30) to winterrye (plant 
height <10 cm). The experiment initiated on 12 May was 
irrigated with 10 mm af ter 24 hours. Bars indicate Is. d. (n 

= 3). 



Når urea blev udbragt på tør jord og ikke blev 
udsat for nedbør (fig. 6A), var ammoniak-for
dampningen lav ved forsøgets start, sammenholdt 
med forsøg under lignende temperaturforhold, 
men hvor jord og planter ved forsøgets start var 
fugtige (fig. 6B). Tilsvarende sammenhæng mel
lem overfladens fugtighed og ammoniak-for
dampning fra urea er vist af Milchunas et al. (25) 
og Hoult og McGarity (11). McInnes et al. (22) 
fandt, at den begrænsede ammoniak-fordamp
ning fra tør jord skyldes en hæmning af hydroly
sen af urea. I forsøget d.S. maj (fig. 6A) varluft
fugtigheden høj i døgnene efter forsøgets start, 
hvilket formentlig har igangsat hydrolysen af urea 
og dermed også fordampningen af ammoniak. 

Hydrolysen af urea og fordampningen af am
moniak påvirkes også af temperatur (10). Den 
største fordampningshastighed optræder derfor 
på et senere tidspunkt ved udbringning om vinte
ren end ved udbringning om sommeren. Ligele-

des vil fordampningen begynde at aftage på et se
nere tidspunkt efter udbringning om vinteren 
sammenlignet med sommerudbringning (fig. 
6C). 

I nogle forsøg (fig. 6A og 6C) var der en ten
dens til døgnvariation i ammoniakfordampnin
gen, idet de største fordampningshastigheder re
gistreredes midt på dagen, hvor temperaturen var 
betydeligt hØjere end om natten. Om vinteren var 
fordampningen generelt lav (fig. 7 og 8). I forsØ
get påbegyndt d. 2. marts 1988 kunne der ikke re
gistreres fordampning af ammoniak fra urea og 
VAN. 

Vanding af arealer tilført urea kan fremme hy
drolysen af urea, såfremt lokaliteten er tør. Der
ved kan fordampningen af ammoniak også frem
mes i forhold til uvandede arealer. I denne under
søgelse blev de fleste forsøg gennemført under 
forhold, hvor jord og luft var fugtige ved forsøgs
start (tabel 3). Vanding ved forsøgsstart (fig. 7 og 
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Fig. 7. Akkumuleret ammoniaktab fra ure a (10 g N/m2
) udbragt d. 17. februar 1988 (kl. 14.50) på vinterrug (10 cm 
hØj). 

Cumulated loss of ammonia from urea (10 g N/m2
) applied on 17 february 1988 (14,50) to winterrye (plant height, <10 

cm). 
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9) har derfor næppe øget hastigheden af urea-hy
drolysen og på den vis næppe påvirket fordamp
ningen af ammoniak i forhold til uvandet. 

Vanding kan imidlertid påvirke fordampningen 
af ammoniak ved, at urea og ammoniak/ammo
nium vaskes ned i jorden, hvorved fordampning 
mindskes (fig. 7 og 9). Ved de her anvendte van
dingsmængder på 5 og 10 mm (fig. 7, 8 og 9) blev 
fordampningen nedsat, men vandingsmængden 
har ikke været tilstrækkelig til at bringe fordamp
ningen til ophør. 

Efter vanding med mindre vandmængder kan 
fordampningen fortsætte, idet der ved en efterføl
gende udtørring fortsat vil kunne finde fordamp
ning af ammoniak sted, fordi nedvaskningen har 
været ubetydelig. (8, 19). Bouwmeester et al. (2) 
og Ferguson et al. (6) fandt, at fordampningen af 
ammoniak fra urea ophørte ved nedbørs- eller 
vandingsmængder på over 20 mm. 

Den akkumulerede fordampning af ammoniak 
fra urea efter 6 døgn var af samme størrelse, uan
set om der blev vandet med 10 mm efter et døgn, 
eller vandingen blev gennemført ad to gange med 
5 mm ved forsøgets start og 5 mm efter et døgn 

(fig. 9). Der var kun mindre forskelle i temperatu
ren i de pågældende forsøg. 

Fordampningen fra UAN (urea-ammonium-ni
trat) varlavere end fra urea (fig. 8). Tilstedeværel
sen af nitrat i VAN-gødningen medfører, at pH 
falder til lavere niveauer som følge af salpetersy
redannelsen (1, 14), og carbon at-afgasningen får 
mindre betydning. Endelig blev VAN tilført som 
væske i modsætning til urea, der fandtes på fast 
form. Kvælstofindholdet i VAN fordeler sig i for
holdet 2:1:1 mellem henholdsvis urea, ammo
nium og nitrat. 

Ved udbringning af urea i februar/marts var ta
bet af ammoniak ved fordampning på 3 pet. tHIO 
pet. af den tilførte N-mængde, når gødningen 
ikke udsattes for nedbør. Vanding med mere end 
5 mm de første døgn efter udbringning kan be
grænse fordampningen. Temperaturen har betyd
ning for ammoniaktabets størrelse, idet både hy
drolysen og fordampningen af ammoniak øges 
ved stigende temperatur. I maj/juni måltes ammo
niaktab på 20 til 30 pet. af N-indholdet i den til
førte urea, såfremt nedbøren var mindre end 10 
mm inden for de første døgn. 
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Fig. 8. Akkumuleret ammoniaktab fra urea (10 g N/m2 og ureaammoniumnitrat (3,8 g N/m2
) udbragt d. 24. fe

bruar 1988 (kJ. 12.55) på vinterrug « 10 cm høj). 
Cumulated lass af ammonia from urea (10 g N/m2) and urea-ammonium-nitrate (3.8 g N/m2) applied an 24 February 

1988 (12,55) to winterrye (plant height, <10 cm). 
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Fig. 9. Akkumuleret ammoniaktab fra urea udbragt d. 12. maj 1987 (k!. 10.1:;) med IO g N/m2 til vinterhvede (3:; 
cm høj) og d. 17. juni 1987 (k!. 10.50) med 15 g N/mc til græs efter slæt. 

Cumulated lass of ammonia from urea applied 12 May (10,15) tu winter wheat (plant height, 35 cm) at a rate of10 g Nlm" 
and an 17 June 1987 (10,50) to cut grass at a rate af 15 g Nlm2 
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