
A/c6eoooo& 

BESTEHHELSE AV SPORELBHEWTB? I SMVANN 

VED BRUK AV HG-SCAVÉNGER 

SON OPPKONSENTRERINGSNETOOE 

OB INSTRUMENTELL NØYTRbNAKTIVERINGSANALYSE 

BJØRG ANDRESEN 

OR.SCIENT. OPPGAVE 

KJEMISK INSTITUTT 

UNIVERSITETET I OSLO 

1986 



BESTEHHELSE AV SPORELEHENTER I SJØVANN 

VED BRUK AV MG-SCAVENGER 

SOM OPPKONSENTRERINGSHETODE 

OG INSTRUMENTELL NØYTRONAKTIVERINGSANALYSE 

BJØRG ANDRESEN 

NAVHRENOE ANORESSE: 

INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK. BOKS 40. 2007 KJELLER 

DR.SCIENT. OPPGAVE 

KJEMISK INSTITUTT 

UNIVERSITETET I OSLO 

198B 



FORORD 

Dette arbeidet er utfart under veiledning av professor dr. philos 

A. Pappas og dr. philos B. Salbu ved avdeling 0, Kjemisk Institutt, 

Universitetet i Oslo. 

Jeg vil takke begge for gode rad og nyttige diskusjoner under 

arbeidet. 

Prøvetaking og hovedvekten av det eksperimentelle arbeidet er utført 

ombord i forskningsfartøyet "G.O. Sars", Fiskeridirektoratets 

Havforskningsinstitutt, november 1978 og 1980. 

Jeg vil med dette takke personellet ombord, spesielt forsker L. Føyn, 

havforskerassistent M. Johannessen og ingeniør M. Hagebø ved 

Havforskingsinstituttet for gode råd og hjelp under det praktiske 

arbeidet. 

Videre vil jeg takke cand.scient. N. Schelbred Lindstrøm, H. Furberg 

Lystad og resten av personellet ved avdeling D, Kjemisk Institutt, for 

en faglig inspirerende og hyggelig tid. 

Spesielt vil jeg takke cand.real. K. Jørstad og cand.scient. 

H. Bjørnstad for god hjelp og støtte under arbeidet. 

Til slutt vil jeg også takke kollegaer og ledelse ved Institutt for 

energiteknikk, Kjeller, som har gjort det mulig for meg å fullføre 

dette arbeid. 

Kjeller, juni 1986 

Bjørg Andresen 



< i > 

I N N H O L O S F O R T E G N E L S E 

Seksjon 

1 INNLEDNING 

2 MEDFELLINGSMEKANISMER 5 

2.1 Medfelling ved adsorpsjon 5 
2.2 Medfelling ved oklusjon 5 
2.3 Medfelling ved dannelse av blandkrystaller 7 

3 TRACERSTUOIER 8 

65 

3.1 Metodiske studier ved hjelp av Zn 8 

3.2 Medfelling av ulike kjemiske tilstandsformer av Cr 11 

3.3 Avvik modell - naturlig vann 13 

4 EKSPERIMENTELLE BETINGELSER 14 

4.1 Analysebetingelser 14 

4.1.1 Instrumentell nøytronaktiveringsanalyse IINAA) 14 
4.1.2 Bestråling av prøver 15 
4.1.3 Feilkilder ved nøytronaktiveringsanalyse 17 

4.1.4 Standarder 16 

4.1.5 Ampulleåpning 18 

4.1.6 Beregning 19 
4.2 Prøvebehandling 22 

4.2.1 Prøvetaking 22 
4.2.2 Utstyr, vask 22 

4.2.3 Standard fellingsprosedyre 24 

4.2.4 Frysetørking 27 
4.2.5 Kontamineringsproblemer, filtrering, filterkorreksjoner 29 

5 METOOISKE STUDIER 34 

5.1 Reproduserbarhet 34 

5.1.1 Makrokomponenter i feilingen 34 

5.1.2 Felling i totale sjøvannsprøver 35 
5.1.3 Filtrering av sjøvannsprøver og felling i filtrater 38 

5.1.4 Felling i total og filtrert sjøvannsprøve fra samme 
prøvetakingssted 40 

5.1.5 Analyse av avskrapte fellinger 42 

5.1.6 Konklusjon 45 

5.2 Eksperimentelle variable - reelle sjøvannsprøver 47 
5.2.1 Volum 4 7 
5.2.2 Røring 48 
5.2.3 Gjentatt felling i samme vannprøve (ved økende pH) 50 

5.3 Partikkeleffekt 52 

5.3.1 Filtertest 52 

5.3.2 Felling i total og i filtrert prøve 54 
5.3.3 Suksessiv filtrering og Mg-felling i ulike fraksjoner 56 
5.4 Utbytte ved Mg-fellinger 59 
5.4.1 Absolutt kjemisk utbytte 60 

5.4.2 Næringssalter 63 



Seks ion 

6 ANVENDELSER AV Mg-FELLtNGER 

6.1 Mg-fellinger i vannprever 
Hirtshals nov. 1980 

6.1.1 Partikkelfordeling i vai 
Torungen - Hirtshals 

6.2 Mg-fellinger i vannprever 
enkeltstasjoner 1380/1978 

T DISKUSJON 

8 KONKLUSJON 

9 REFERANSER 

< ii > 

Side 

TIL KARTLEGGING AV HAVSTRØMMER 64 

fra snittet Torungen -

64 

inprever fra snittet 

71 

fra 10 m dyp ved ulike 

73 

80 

90 

92 



< iii > 

TABELL-LISTE 

Tabell 1.1 Konsentrasjonsområde og gjennomsnittskonsen- Side 4 
trasjon samt mest sannsynlige uorganiske form 
av makro- og mikrokomponenter i oseanisk vann 
ved 35 o/oo salinitet. 

Tabell 3.1 Tracerstudier med Cr. Side 10 

65 
Tabell 3.2 7. gjenfunnet av tilsatt mengde Zn ved Side 12 

gjentatt felling. 

Tabell 3.3 Tracerstudier med Cr. Side 12 

Tabell 4.1 Eksperimentelt bestemt nedre bestemmelses- Side 20 
grenser for Mg-felling i 400 ml sjøvanns-
prøver. 

Tabell 4.2 Vaskeprosedyrer for utstyr anvendt ved Side 25 
Mg-fellinger. 

Tabell 4.3 Anvendte membranfiltre. Side 30 

Tabell 4.4 Elementinnhold pr. filter. 8 nm Milli- Side 32 
pore membran filter. 

Tabell 4.5 Elementinnhold i ulike ubehandlede Side 33 
Hillipore og Nuclepore membranfiltre. 

Tabell 5.1 Restemmelse av makrokomponenter i Mg-fellinger. Side 35 

Tabell 5.2 Felling i totale sjøvannsprøver. Side 36 

Tabell 5.3 Mengde medfelt relativt til Ca-innholdet Side 37 
i fellingene. 

Tabell 5.4 Filtrering av sjøvannsprøver og felling Side 39 
i filtratet. 

Tabell 5.5 Felling i total og i filtrert sjøvannsprøve Side 41 
fra samme prøvetakingssted. 

Tabell 5.6 Reproduserbarhet ved analyse av avskrapte Side 43 
fellinger. 

Tabell 5.7 Elementinnhold relativt til vekt av bunnfall Side 44 
ved felling i 400 ml totalprøve 

Tabell 5.8 Reproduserbarhet ved Mg-fellinger Side 46 

Tabell 5.9 Utbytte ved Mg-felling i varierende volum Side 48 
av filtrerte vannprøver i 1 felling ved 
hvert volum I 

Tabell 5.10 

Tabell 5.11 

Utbytte ved Mg-fellinger foretatt med 
manuell og automatisk røring 

Utbytte ved gjentatt Mg-felling i total 
og filtrert sjøvannsprøve. 



Tabell 5.12 Filtertest. Side 53 

Tabell 5.13 Partikkeleffekt ved felling i total og Side 55 

i filtrert sjøvannsprøve. 

Tabell 5.14 Mg-fellinger i ulike fraksjoner etter Side 57 
suksessiv filtering av sjøvann. 

Tabell 5.15 Elementinnhold i ulike fraksjoner Side 58 

bestemt ved frysetørking. 

Tabell 5.16 Utbytte i l ved Mg-fellinger i ulike Side 58 
fraksjoner relativt til "totalinnholdet" 
i fraksjonen. 

Tabell 5.17 Absolutt kjemisk utbytte i l ved Mg- Side 61 

fellinger i 400 ml totalprøver. 

Tabell 5.18 Absolutt kjemisk utbytte i '/ ved analyse Side 61 
av avskrapte fellinger. 

Tabell 5.19 Næringssaltinnhold i Mg-fellinger. Side 63 

Tabell S.1 Mg-fellinger i vannprøver fra snittet Side 67 

Torungen - Hirtshals november 1980. 

Tabell 6.2 Estimert partikkelfordeling for Co. Fe og Side 72 

Sc i vannprøver fra snittet Torungen -

Hirtshals. 

Tabell 6.3 Mg-fellinger i vannprøver fra 10 m dyp ved 
ulike enkeltstasjoner 1960. 

Tabell 6.4 Mg-fellinger i filtrerte vannprøver ved 

ulike enkeltstasjoner 1978. 

Tabell 6.5 Estimert partikkelfordeling for Co, Fe og 

Sc i vannprøver fra ulike prøvetakingssteder 
1980. 

Side 76 

Side T8 

Appendiks 2 

Tabell 1 

Tabell 2 

Beregnede interferenser ved U-fisjon. Side 1 

Konsentrasjonsnivå, halveringstider og -f- Side 2 

energier for standardløsninger anvendt 

i dette arbeidet. 

Tabell 3 Chauvenetes kriterium for forkastning av Side 3 
enkeltresultater. 

Tabell 4 Estimering av total usikkerhet. Side 3 

Tabell 5 Veiing av 400 ml vannuttak i begerglass. Side 4 

Tabell 6 Veiing av 1 ml sjøvann. Side 4 

Tabell 7 Maksimalt bidrag fra filtre ved filtrering Side 5 

av 1 og 2 liter sjøvann. 



< v > 

Tabell 8 Reproduserbarhet. Felling 1 totale sjøvanns- Side 6 
prever, 4 parallelle fellinger. 

Tabell 9 Reproduserbarhet. Filtrering av 1 1 sjevann Side 7 
gjennom 0.45 um membran filter, 
4 parallelle filtreringer. 

Tabell 10 Reproduserbarhet. 4 parallelle fellinger i Side 8 
filtrater etter 0.45 pm filtrering. 

Tabell 11 Reproduserbarhet. Forvaskede filtre. Medfelt Side 9 
i totalpruve - 4 parallelle fellinger. 

Tabell 12 Reproduserbarhet. Forvaskede filtre. Medfelt Side 10 
i filtrert prøve - 4 parallelle fellinger. 

Tabell 13 Absolutt kjemisk utbytte ved Mg-fellinger i Side 11 
totalprever ved 8 ulike prevetakingssteder. 



FIGUR-LISTE 

Figur 4.1 Skjematisk oversikt over anvendt Side 16 

telleutstyr. 

Figur 4.2 Hillipore glass oppsats. Side 23 

Figur 4.3 Standard fellingsprosedyre. Side 26 

Figur 4.4 Anvendt frysetørkingsapparatur. Side 28 

Figur 5.1 Fordeling av Co, Eu, Fe og Sc etter Side 55 

partikkelstørrelse, ved prøvetakingssted 

R fig. 6.2. 

Figur 5.2 Fordeling av Co, Cr, Fe, Sc og Zn etter Side 59 

partikkelstørrelse ved prøvetakingssted 

F fig. 6.2. 

Figur 6.1 Kurser og stasjoner tokt november- Side 65 

desember 1978 med F/F "G.O. Sars". 

Stasjoner med bestemmelse av sporelementer 

avmerket med 1-26. 

Figur 6.2 Kurser og stasjoner (z hydrografisk stasjon. Side 66 

A pelagisk trålstasjon og o stasjon for 

bestemmelse av sporelementer) tokt 4.-28. 

november 1980 med F/F "G.O. Sars". 

Figur 6.3 Konsentrasjon av Co (ng/1) på snittet Side 69 

Torungen - Hirtshals. 

Figur 6.4 Konsentrasjon av Fe (ug/l) på snittet Side 69 

Torungen-Hirtshals. 

Figur 6.5 Konsentrasjon av Sc (ng/1) på snittet Side 70 
Torungen - Hirtshals. 

Figur 6.6 Forholdet mellom konsentrasjonen av Co og Side 70 

Fe (x10 ) på snittet Torungen-Hirtshals. 

Figur 5.7 Forholdet mellom konsentrasjonen av Co og Sc Side 71 

på snittet Torungen - Hirtshals. 

Figur 6.8 Forhcldet mellom konsentrasjoner av Co og Sc Side 79 

bestemt ved felling i filtrerete vannprøver 

fra ulike prøvetakingssteder tokt nov. 1978. 

Figur 6.1 Forslag til analyseprogram ved bruk av Mg- Side 91 

felling i rutineundersøkelser. 

Appendiks 2 

Figur 1 Reproduserbarhet. Felling i totale sjøvanns- Side 13 
prøvor - 4 parallelle fellinger. 

Figur 2 Reproduserbarhet. Filtrering av sjøvann Side ;4 
gjennom 0.45 pm membran filter og felling 
i filtratet - 4 parallelle forsøk. 



< Vil > 

Figur 3 Sjevannsstudier hasten 1981. Side IS 

Figur 4 Varierande volum. Side 16 

Figur 5 Gjentatt felling i samme vannprøve. Side 17 

Figur 6 Filtertest. Side 18 

Figur 7 Mg-felling i total og i 0.45 um filtrert Side 19 
sjøvannsprøve. 

Figur 8 Analyse av Mg-felling for bestemmelse av Side 20 
av næringssaltar ved hjelp av autoanalyzer. 



BESTEHHELSE AV SPORELEtmTER I SJØVANN 

VED BRUK AV HG-SCAVENGER 

SOM OPPKONSENTRERINGSHETODE 

OG INSTRUMENTELL NØYTRONAKTIVERINGSANALYSE 

RETTELSER 

Sted: Det står: Det skal stå: 

Side B N a 5 , C r 0 4 

51 
Na CrO 

Side 11 Na 5 1CrO Na„ 5 ,CrO 
2 • 

Side 59, Sc: 5DZ >0.005 pm, Sc: 50Z > 0.005 pm, 

fig. 5.2 502 >0.005 M"i, 50Z < 0.005 pm. 

Artikkel 2, Aooendiks 1: 

Side 4 bl Scavenger Referanse 6 Referanse 0 

Side 5 c) Electrolysis Referanse 5, 11 Referanse 6, 11 

Side 7, Results and 

discussion Referanse 5 Referanse 6 

Side 10, Tabell II, 

M <10 5 

w 
M <10* 
w 

linje 3 M <10 5 

w 
M <10* 
w 



I. INNLEONING 

Over 701 av jordovarflaten er dekket av vann IM, og av dette utgjør 

sjøvann hele 97.1% 111. Analytisk kjemi spiller en viktig rolle for 

produksjon av data innen marin kjemi og oseanografi. Disse fagområdene 

er svært sammensatte, og en analytiker stilles overfor både fysiske, 

biologiske, geologiske og kjemiske tolkningsproblemer. 

Dette aibeidet omfatter bestemmelse av uorganiske sporelementer i 

sjøvann, og omfattar saledes kun sn liten del av sjøvannets komplekse 

kjemi. 

Elementene i sjøvann kan deles i to grupper: makro- og mikro- eller 

sporelementer. Makrokomponentene omfatter alle elementer som fore-

ligger i konsentrasjoner >1 ppm (1 mg/kg) (jfr. tabell 1.1). For 

oseanisk vann har makrokomponentene innbyrdes konstant konsentra-

r;jonsforhold 131. Dette medfører bl.a. at begrepet salinitet kan 

beskrive konsentrasjonen av "sjøsalt" i en sjøvannsprøve. 

Mikrokomponenter eller sporelementer omfatter a.7 le elementer som fore-

ligger i konsentrasjoner < 1 ppm Ijfr. tabell 1.1). Sporelementene 

viser store lokale konsentrasjonsvariasjoner, noe som kan skyldes 

ulike tilførselsveier (elvetransport, smeltevann, nedbør, etc.) og 

ulike fjerningsmekanismer (adsorpsjon, fellingsreaksjoner, opptak i 

marine organismer, etc). 

De fleste sporelementene i sjøvann kan foreligge i en rekke former; 

som iuner, molekyler eller komplekser i løsning, eller assosiert til 

uorganisk og organisk partikulært eller kolloidalt materiale /W. 

Sporelementenes assosiasjon til partikulart materiale vil bl.a. ha 

stor innflytelse på deres transport og biotilgjergelighet. En frak

sjonering av elementspesiene etter partikkelstørrelse kan her gi 

verdifull informasjon (Salbu, Bjørnstad, Fjrberg Lystad, Andresen 

Artikkel 2, Appendiks ' ) . 

Tabell 1.1 viser en oversikt over k?nsentrasjonsområde og gjennom-

snittskonsentrasjon av makro- og mikrokomponenter i oseanisk vann ved 

35 o/oo salinitet, samt mikrokomponentenes mest sannsynlige uorganiske 

form /5, 6/. Variasjoner i sporelementfordelingen kan gi informasjon 

om ulike havstrømmer. 
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Hovedvekten av sporelementer i sjøvann bestemmes ved å anvende en 

selektiv oppkonsentreringsmetode fer analyse. Dette både på grunn av 

sporelementenes lave konsentrasjoner og fordi sjøvanns høye salt-

holdighet (matriks interferensar) vanskeliggjør enhver direkte 

bestemmelse. Elektrokjemisk oppkonsentrering f.eks. anvendt i anodisk 

stripping voltametri (ASV), vxske-væske ekstraksjon, ionebytting og 

medfellingsmetader er alle oppkonsentreringsmetoder anvendt ved spor-

elementbestemmeLser i sjøvann. Enhver oppkonsentreringsmetode vil vsre 

forbundet med ulemper som f.eks. kontamineringsfare og mulighet for 

interfer.erende reaksjoner ved tilsetting av ulike reagenser. Valg av 

oppkonsentreringsmetode henger nøye sammen med hvilke sporelementer og 

hvLLksn kjemisk tilstand som er av interesse, samt hvilken instru

mentell analysemetode som skal benyttes (atomabsorpsjonsspektrofoto-

metri MAS), anodisk stripping voltametri (ASVI, induktiv koblet 

emisjonsspektrofotometri (ICP), instrumentell 

nøytronaktiveringsanalyse fINAA)). 

Ved lagring av vannprøver vil det ofte skje en forandring av sporele

mentenes konsentrasjon eller kjemiske tilstand på grunn av adsorp-

sjonseffekter eller kontaminering. For å minimalisere disse forandrin-

gene er det viktig at oppkonsentreringen av vannprøven starter så 

snart som mulig etter prøvetaking. Laboratoriearbeid ombord i båt ute 

i feltet er forbundet med en rekke praktiske problemer som vanskelig-

gjør og utelukker mange oppkonsentrerings- og analysemetoder. Ved valg 

av oppkonsentreringsmetode bør det derfor legges vekt på at denne skal 

være så enkel at den kan utføres ombord i båt umiddelbart etter prøve

taking. 

Metoden som i dette arbeidet er benyttet til oppkonsentrering av spor

elementer i sjøvann, går i korthet ut på å benytte seg av det høye Mg-

innholdet i sjøvann som scavenger 11, il. Dette gjøres ved tilsetting 

av NaOH til vannprøven, hvorpå magnesium-hydroksyd IMg(OH) ) (jfr. 

5.1.1) utfelles og sporelementene medfelles. Bunnfall og løsning 

separeres ved hjelp sv filtrering, og filter med felling (eventuelt 

bare selve feilingen) oppbevares i kvartsampuller til seinere 

bestemmelse av sporelementene ved hjelp av instrumentell nøytronakti

veringsanalyse . 



Scavengerens bærersgenskaper og fellingsbetingelser er forsøkt optima

lisert. Videre er oppkonsentreringsmetoden anvendt på sjevannspraver i 

forbindelse med et kystvannsprusjekt hvor hensikten er å undersake om 

metoden kan brukes til kartlegging av hai/strømmer. 

6ruk av Mg-innholdet i sjøvann som scavenger ved elektrolytisk 

bestemmelse av sporelementer er opprinnelig -foreslått av professor E. 

F»yn, Universitetet i Oslo. 



4 

Tahell 1.1 Konsentrasjonsområde og gjennomsnittskonsentrasjon samt 

mest sannsynlige uorganiske form av makro- og t 

mikrokomponenter i oseanisk vann ved 35 o/oo salinitet /5 , 6/ 

Element Mest sannsynlige Konsentrasjonsornråde, 

uorganiske form gj.snitts.kons. 

* 
Br Br" 6.7 x10* ug/l 
* 

Ca Ca 2' 4.12X10 5 ug/l 

Cl Cl" 18.8 x10 6 ug/1 

* 
F 

F" , MgF* 1.3 x10 3 pg/1 
* 

K K 3.8 x10 S ug/1 
* 

Mg 
2» 

Mg 12.3 x10 S pg/1 
* 

Na Na 1Q.77X10 6 pg/1 
* 

Rb Rb* 1.2 xio 2 ug/i 
* 

S 
* 

Sr 

SO 2", NaSO ", MgSO^ 

Sr 2* 

9.05X10 5 ug/l 

a xio* pg/i 

Ag Agci 2" (0.05-3.8, 2.7 ng/ll 

Au AUC1 2" (4.9 ng/ll 

Ba Ba 2* 4.4-20.6,13.7 pg/1 

Ce CeCOj*, Ce' f, CeCl 2* 2.2- 3.6, 2.8 ng/1 

Co Co 2*, CoCO , CoCl* (0.6- 5.9, 1.2 ng/1) 

Cr CrO^ 2" , NaCrO^" 104-260, 208 ng/1 

Cs 
+ 

Cs 292 ng/1 

Eu EuC0 3

f, Eu 3*, EuOH 2* 0.09-0.15,0.14ng/l 

Fe Fe(OH) 3 6-140, 56 ng/1 

Hf Itf(OH) , Hf(OH) " 

2-
HgCl 4 

(<7 ng/ll 

Hg 

Itf(OH) , Hf(OH) " 

2-
HgCl 4 

(0.4-2.0, 1.0 ng/1) 

La 
3+ + + 

La , LaCO , LaCl 1.6-5.1, 4.2 ng/1 

Lu 

Mo 

LuCO *, LuOH 2* 

MoO 

(0.16 ng/1) 

10.55 pg/1 

Sb Sb(0H) 6" (146 ng/I) 

Sc ScIOHlj 

SeO^ 2", Se0 3

2", HSeC^" 

0.36-0.90,0.67 ng/1 

Se 

ScIOHlj 

SeO^ 2", Se0 3

2", HSeC^" 40-182, 134 ng/1 

Sn. SnlCO , Sm , SmSO 

TbC0 3*, Tb 3*, TbOH 

0.4-0.7, 0.6 ng/1 

Tb 

SnlCO , Sm , SmSO 

TbC0 3*, Tb 3*, TbOH (0.14 ng/ll 

* 
Th Th(0H) ; 10 ng/1 

* 
U u o 2 i c o 3 i 2 * " 3.2 ug/l 

Yb YbC0 3*, YbOH 0.6-0.9, 0.8 ng/1 

Zn Zn 2*,Zn(OHI*,ZnCO ,ZnCl* 3-590, 390 ng/1 

Konsentrasjonsdata i parantes angir usikkerhet om nøyaktigheten av 

oppgitte data. 
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2. MEDFELLINSSMEKANISMER 

I dette arbeidet anvendes det høye Hg-innholdet i sjøvann som sca

venger til oppkonsentrering av sporelementer. Scavengeren river med 

seg mikrokomponentene i løsningen ved medfoiling og adsorpsjon. 

Medfellingsfenomen kan inndeles etter hvilke mekanismer som styrer 

medfellingen. Ifølge Hahn's opprinnelige inndeling /9/ skilles det 

mellom to hovedmekanismer: adsorpsjon og dannelse av isomorfe bland

krystaller, og tre tilleggs- eller overgangsmekanismer: dannelse av 

uregelmessige (anomalel blandkrystaller, indre adsorpsjon og oklusjon 

eller mekanisk inklusjon. Som oftest vil bunnfallet felles ved en 

blanding av de ulike mekanismene. 

Ved tilsetning av NaOH til sjøvann vil Mg(OH) utfelles (jfr. 5.1.1). 

Oette er et blandet amorft bunnfall og kan karakteriseres bl.a. av 

amorf eller dårlig krystallstruktur, stor spesifikk overflate og 

kompliserte eldingsprosesser. Bunnfallets struktur og egenskaper vil 

for øvrig være avhengig av eksperimentelle faktorer som f.eks. 

temperatur og fellingshastlghet MO/. 

Mekanismene ved (nedfelling med krystallinske bunnfall er godt under

søkt mens mekanismene ved amorfe bunnfall er mer uklare. Stor spesi

fikk overflate favoriserer imidlertid medfelling ved adsorpsjons-

mekanismer og oklusjon. 

2.1 Medfelling ved adsorpsjon 

Medfelling ved adsorpsjon kan karakteriseres av en diskontinuerlig 

fordeling av mikrokomponenten i vertskrystallen, og skjer når mikro

komponenten avsettes på selve krystalloverflaten eller på indre krys-

tallflater som f.eks. krystalldefekter og interkrystallinske grense

flater (indre adsorpsjon). Adsorpsjonsmekanismer kan deles inn i tre 

kategorier avhengig av kreftene som virker mellom mikrokomponenten og 

adsorbator: fysisk adsorpsjon (adhesjon), kjemisc-psjon og elektrosta

tisk adsorpsjon (ionebytting). I de fleste adsorpsjonssystem er det 

imidlertid vanskelig å skille mellom de ulike adsorpsjonskategoriene, 

noe som bl.a. vil være avhengig av mikrokomponentens tilstand i 
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lfflsningen /IQ/. Adsorbators overflateareal eller "active sites" 

(uttrykt som forholdet mellom massen av adsorbator og løsningens volum 

(m/V)) er av betydning for bunnfallets adsorpsjonsegenskaper. Generelt 

vil økt overflateareal øke adsorpsjonen. 

For sporelementkonsentrasjoner (<1 ppm) vil adsorpsjonen være uav

hengig av konsentrasjonen. Adsorpsjonsegenskapene vil derimot være 

avhengig av pH. Ved tilsetting av '2 N NaOH til sjøvann (pH 7-8) 

tilsier Mg(OH) 's løselighetsprodukt M.8x10~ /11/) begynnende 

felling ved pH ca. 9.3. På grunn av lokal overmetting kan imidlertid 

begynnende felling skje allerede ved pH ca. 8. For å unngå dannels? av 

leselige OH-komplekser med sporelementene er pH forsøkt holdt mellom 9 

og 10 slik at bare en delvis felling av Mg i sjøvannet oppnås. 

Sporelementenes tilgjengelighet for adsorpsjon vil være avhengig av 

deres kjemiske tilstandsform i vannprøven, noe som igjen påvirkes av 

pH. 

Generelt vil adsorpsjon være uavhengig av temperaturen over et stort 

intervall (f.eks. 0-60 C) /12/, mens tidsavhengigheten derimot er kom

pleks. Melikhov et al. /13/ har gitt en avansert teori for kinetikk og 

tidsavhengighet ved medfellingsprosesser (avhengig av hastigheten 

mikrokomponenten føres med til krystalloverflaten, hvor fort den 

inkorporsres i overflatelaget og diffusjonshastigheten til dypere lag 

av krystallen]. 

Adsorpsjonen vil være avhengig av kontakttid mellom adsorbator og 

løsning, tiden mellom felling og begynnende adsorpsjon samt løsningens 

alder. Eksperimentelle faktorer som f.eks. røringsintensitet vil være 

av betydning både for reaksjonshastighet og tidsavhengighet. 

l.l Medfellinq ved oklusion 

\ Hahn's opprinnelige definisjon omfattet oklusjon hovedsakelig 

mekanisk inklusjon av kolloidale partikler eller av løsningsmiddelet 

/9/. En bredere definisjon omfatter enhver "inngroing" av mikrokom

ponenten i løpet av feilingen. Denne definisjonen vil da også omfatte 

indre adsorpsjon. 
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2.3 Hedfellina ved dannelsa av blandkrystaller 

Med-felling ved dannelse av blandkrystaller kan karakteriseres av en 

permanent, kontinuerlig inkorporering av mikrokomponenten i verts-

krystallgitteret. Denne medfellingsmekanismen vil være uavhengig av 

ytre fellingsbetingelser som f.eks. pH. For detaljert teori henvises 

til Benes 8. Majer /107. 



3. TRACERSTUPIER 

Innen analytisk kjemi er bruk av radioaktive tracere et verdifullt 

hjelpemiddel til å undersøke anvendbarheten av analytiske prosedyrer 

som f.eks. gi informasjon om kjemiske utbytter og optimale betin-

gelser. 

I dette arbeidet er en oppkonsentreringsmetode til bestemmelse av 

sporelementer i sjøvann basert på medfelling på det amorfe bunnfallet 

Mg(OH) (jfr. 5.1.1) studert. Bæreregenskapene er studert og stan

dardisert ved hjelp av modell-løsninger og radioaktive tracere 

(Andresen og Salbu, Artikkel 1 Appendiks 1). 

Bruk av radioaktive tracere kan også gi informasjon om fordelingen av 

tracere mellom ulike spesier i en vannprøve. På grunn av tilstede-

værelsen av partikler/kolloider og kompleksmidler i naturlige sjø-

vannsprøver vil det ved tilsetting av tracer trolig skje en tids

avhengig dannelse til ulike spesier. 

I dette arbeidet inngår studier i naturlige sjøvannsprøver ved hjelp 

av ulike tracerløsninger: 1 mei CrCl i 0.1 M HC1, 1 mCi Na CrO og 
6S * 

500 pCi bærerfn ZnCl i 0.1 M HC1, alle fra Amersham, England. 

3.1 Metodiske studier ved hjelp av Zn 

Ved tilsetting av Zn-tracer til naturlig sjøvann (2-3 pCi/1) er 

utbyttet ved Mg-fellinger undersøkt som en funksjon av: 

A: Kontakttid mellom tracer og sjøvann; 

(30 minutter, 10 timer, 3 døgn, 10 døgn og 26 døgn) 

B: Tilsatt mengde fellingsmiddel; 

(0.25 ml og 1.0 ml 12 N NaOH til 500 ml sjøvann) 

C: Røring etter felling; 

(1 minutt og 1 time) 

0: Partikkeleffekt; 

(felling i totalprøve og i fraksjoner som er filtrert gjennom 

henholdsvis 0.45 pm og 0.1 pm membranfiltre) 
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Bærerfri ZnCl er tilsatt sjøvann (2-3 uCi/1) på polyetylenflasker. 

Disse er ristet 30 minutter fer og etter lagring i kjøleskap. Adsorp-

sjonstapet (< 57.) er sjekket ved uttak av 5 ml prøver etter hver 

risting. 

Fellingene er foretatt i 400 ml sjøvannsprøver ett«;- standard fel-

lingsprosedyre (jfr. 4.2.3) med unntak av at felling og løsning er 

separert etter 1 times henstand og ikke etter 15 minutter. 

Alle prøver er målt på en brønnkrystall med 90Z telleeffektivitet 

(Tracerlab SER 179 scintillator detektor). Beregning av netto telle-

tall er foretatt manuelt. 

Forsøkene viste relativt dårlig overensstemmelse mellom tilsatt og 

gjenfunnet mengde tracer. Schelbred Lindstrøm har i tilsvarende forsøk 

vist at traceren adsorberes til glass-sinteret på selve filtrerings-

oppsatsen /1W. Traceren kan også eksistere i form av aggregater eller 

"klumper" i løsningen slik at inhomogenitet kan gjøre seg gjeldande 

ved 5 ml uttak. 

Tabell 3.1 viser resultatet av studiet. Usikkerheten i dataene er av 

størrelsesorden 107.. 

Av tabellen går det fram at tapet av traceren er av størrelsesorden 

257. etter felling i totalprøve (dvs. 1 filtrering) og viser en til-

nærmet konstant variasjon. 

Videre indikerer resultatene at 

A: Zn ikke assosieres til partikler ved økt kontakttid mellom 

tracer og løsning. 8are etter 30 minutter synes Zn i vesentlig 

grad å være assosiert til partikler > 0.45 um, ellers i hovedsak 

i løsning <0.1 pm. Dette er i samsvar med S. Lindstrøms 

resultater /K/. 

Adsorpsjonseksperimenter utført av Li et al. /15/ for å under

søke fordeling av radiotracere mellom suspenderte partikler og 

sjøvann viste også at for Zn var økningen i fordelings-

koeffisienten liten ved økning av kontakttid fra 1 time til en 

uke. 

Utbyttet ved felling i totalprøver holdes tilnærmet konstant 

fram til 10 døgns kontakttid mellom tracer og sjøvann. 

Etter 26 døgn synes utbyttet å avta, noe som kan skyldes en 

redistribuering av Zn i bunnfallet ved eldingen. 



Tabell 3.1 Tracerstudier med D J 2 n 

'/. gjenfunnet 
Tap av Tap av 

Kontakttid 
tracer-

Fellings-
mengde Roring med 

Totalpreve 0.45 pm fraKsjon 0.1 pm fraksjon tilsatt 
tracer-

Kontakttid 
tracer-

Fellings-
mengde Roring med I 

tilsatt 
tracer-

sjøvann ml 12 N NaOH magnet- mengde 
rorer Felling Filtrat 0.45 pm filter Felling Filtrat 0.1 pm filter Felling Filtrat l 

30 min. 0.25 1 min. 75 1 24 

- 0.25 1 time 70 1 29 

" 1 .0 1 time 70 10 20 

* 0.25 1 time 15 50 1 34 

10 timer 0.25 1 time 75 2 23 
•* 1 .0 1 time 55 1 44 

3 døgn 0.25 1 time 75 10 15 

" 1.0 1 time 75 2 23 

" 0.25 1 time 4 50 5 41 

" 0.25 1 time 3 1 55 5 36 

10 d«gn 0.25 1 time 70 4 26 

" 1 .0 1 time 75 1 24 

" 0.25 1 time 2 50 2 46 
0.25 1 time 3 3 35 30 29 

26 døgn 0.25 1 time 65 4 31 
1 .0 1 time 60 1 39 



B: En «-dobling av tilsatt mengde fellingsmiddel vanskeliggjør 

separasjon av felling og løsning og øker ikke utbyttet. 

C: Utbyttet ikke økes ved lengre røringstid i fellingene. 

D: Utbyttet ved fellinger i de ulike fraksjonene holdes 

tilnærmet konstant, noe som er i samsvar med at traceren 

Sefinner seg i løsning <0.1 pm. 

Zn er videre forsøkt medfelt ved gjentatt felling i samme sjavanns-

prøve. Vannet ble i dette tilfellet surgjort (HCl til pH 11 og tilsatt 

0.5 mg Fe-bærer til 1 liter sjøvann før felling. Tabell 3.2 viser at 

ved gjentatt felling på samme vannprøve gjenvinnes all tilsatt Zn 

tracer. Oppgitte resultater er forbundet med en usikkerhet på 1OX. 

Resultatene indikerer at Zn medfelles i samme størrelsesorden fra sur 

løsning som fra naturlig sjøvann, mens sintereffekten ikke synes å 

gjøre seg gjeldende ved felling fra sur løsning. 

3.2 Medfellina av ulike kjemiske tilstandsformer av Cr 

Medfellingsgraden for to oksydasjonstrinn ICrlHII, Cr (VI)) er 

undersøkt ved sjøvanns naturlige pH (pH 7-8) og i surt miljø, (pH 1; 

10 ml HNO til 1 1 sjøvann). Tilsetting av tracer (2-3 pCi/1 CrCl , 

2-3 uCi/1 Na CrO ) , lagring (1 døgn), sjekking av adsorpsjonstap (< 

5Z) og måling av prøver er utført tilsvarande som for Zn (jfr. 3.1). 

Fellingene er foretatt i 400 ml sjøvannsprøver ved tilsetting av 0.25 

ml (pH 7-8) og 5.7 ml (pH 1) 12 N NaOH under omrøring med magnetrører 

(1100 omdreininger/minutt). For øvrig er standard fellingsprosedyre 

fulgt (jfr. 4.2.31. Tabell 3.3 viser resultatet av studiet. Oppgitte 

tall er forbundet med en usikkerhet på ca. 102. Det observeres et tap 

av tilsatt trace~mengde, noe som trolig kan skyldes et adsorpsjonstap 

til glass-sinteret på filtreringsoppsatsen (jfr. 3.1). 

Resultatene indikerer at Cr(III) medfelles i samme størrelsesorden 

uavhengig av pH, mens CrIVI) bare medfelles fra sur løsning (Cr 0 ") 

og ikke ved sjøvanns naturlige pH (CrO I. 
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Tabell 3.2 Z gjenfunnet av tilsatt mengde Zn ved gjentatt felling 

Z gjenfunnet 

Tilsatt 
mengde, 7. 1. felling Filtrat 2. felling Filtrat 

100 70 «0 
45 5 

Tabell 3.3 Tracerstudier med Cr 

Z gjenfunne : tracer Tap av tilsatt 
Felling Filtrat tracer-mengde,Z 

Cr3* 30 49 21 
pH 7-8 

, 3* Cr 31 39 30 
pH 1 

CO,'" 3 95 2 
pH 7-8 

cr 20 7
2" 33 49 18 

pH 1 
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3.3 Avvik modell - naturlig vann 

Modellforsøkene med syntetisk sjøvann viste et nøyt utbytte (90-1005!) 

for både Cr og Zn vad Mg-fellingene (Artikkel !, Appendiks 1, /16/1. 

Ved naturlig vann endret dette seg for begge, mest markert for Cr. 

Oette indikerer at naturlige forhold Itilstedeværelse av partikler og 

varierande kjemisk tilstandsform) i høy grad virker inn på Mg-

fellingens bæreregenskaper. Elementer assosiert til partiklene er 

allerede bundet og trolig ikke tilgjengelig for medfelling, med unntak 

av ved inklusjon. 

Videre viser Zn-tracer forsekene at traceren ikke byttes ut med natur

lig Zn assosiert til partikler eller kolloider i vannet, og derfor 

ikke gir et godt bilde av reelle forhold. Dette viser at en videre 

utprøving av metoden er nødvendig. 

For naturlige sjøvannsprøver må fellingenes reproduserbarhet og 

utbytte stadfestes, og metoden må optimaliseres med hensyn til 

eksperimentelle variable som f.eks. røring, prøvevolum og pH. Videre 

må også partiklers innflytelse på medfellingsgraden bestemmes før 

metoden kan anvendes til oppkonsentrering av sporelementer i sjøvann 

ved rutineanalyser. 
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4. EKSPERIMENTELLE 8ETINGELSER 

4.1 AnalvsBbetinoalsar 

4.1.1 Instrumentell nøvtronaktiverinasanalvse 1INAAI 

I dette arbeidet er instrumentell nøytronaktiveringsanalyse anvendt 

til bestemmelse av sporelementer i sjøvann. Metoden bygger på 

In, ^)-reaksjoner hvor en isotop av elementet X med massetall A under 

bestråling med termiske nøytroner tilføres et nøytron og danner en ny 

isotop av elementet: 

A A+1 
(11 7X(n,f) 7 X 

Dersom den nydannede isotop er radioaktiv og desintegrerer ved jtsen-

delse av gammakvanter, kan elementet bestemmes kvalitativt ut fra 

strålingsenergi og halveringstid. Strålingsintensiteten er et kvanti-

ativt mål for elementet. Utbyttet ved en (n,f)-reaksjen er avhengig 

av kjernens egenskaper og av bestrålingsbetingelsene. Ved instrumen

tell nøytronaktiveringsanalyse blir en prøve med ukjent mengde av et 

element X og en standard (kjent mengde) av X behandlet, bestrålt og 

målt under identiske forhold. For en slik kvantitativ direkte 

bestemmelse gjelder relasjonen: 

(2) 

hvor 

't 
A 

m = mengde x i prøven 
p A 

m = mengde x i standard 
A»1 

I = K-intensitet av X i preven korrigert til tiden t 
etter endt bestråling 

A*1 
I = ^-intensitet av X i standard korrigert til txden t 

etter endt bestråling 
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4.1.2 bestråling av prøver 

Alle prøver er bestrålt 3 degn i reaktoren JEEP II ved Institutt for 

energiteknikk, Kjeller. Samme posisjon i reaktoren er benyttet ved 

alle bestrålinger. Prøver og standarder er bestrålt i kvartsampuller 

plassert i en aluminiumboks (5 X 12 cm). Nøytronfluksen under 

bestrålingene er oppgitt til 1.4x10 ns" cm" . 

Til deteksjon og registrering av f-strålingen er en Canberra koaksial 

Ge(Li) halvleder detektor benyttet. Detektoren har en telleeffekti-

vitet på 20.Ti og en opplesning på 1.? keV, definert av 1332.5 keV 

toppen fra Co. 

Figur 4.1 gir en skjematisk oversikt over telleutstyret /17/. 

Oetektoren var i novedsak tilkoplet en Canberra 8100 mangekanals-

analysator. I enkelte tilfeller ble også en NORD 1 maskin benyttet. 

Alle prøver er målt 3 ganger; 10 døgn, 3 uker og 2-3 måneder etter 

endt bestråling. Første måling ble foretatt i 1000 sekunder i en 

avstand av 15-20 cm fra detektoren. Annen og tredje gangs målingene 

ble foretatt så nær detektoren som mulig i henholdsvis 2000 og 4000 

sekunder. 

24 25 2G 
Naturlig magnesium inneholder 79Z Mg, 10Z Mg og III Mg /18/. Ved 

bestråling av Mg med temiske nøytroner skjer følgende reaksjoner: 

(3) 2 6 M g (n,T| 2 7Mg a = 0.038 b t ) / 2 = 9.5 min. 

(4) Mg (n,p) 2*Na o = 0.001 b t . = 15 timer 

2 7 
Av totalreaksjonen vil reaksjon (3) gi 827. av utbyttet. Mg vil 

imidlertid ikke gi interfererende stråling ved de aktuelle decaytider 

i dette arbeidet, ueteksjon av Na vil derimot være en blanding av 

Na dannet ved reaksjon li) og ln.yi-reaksjon av Na fra sjøvann 

inkorporert i bunnfallet. 



Figur •,. 1 Skjematisk oversikt over anvendt telleutstyr /I7/. 
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Ved hjelp av ICP er hovedkomponentene i fellingane bestemt (jfr. 

5.1.11. Analysen viste at en felling inneholdt ca. 22 mg Mg og ca. 9 

mg Na . 
. 13 

Ved bestråling av 22 mg Mg i 3 døgn med en nøytronfluks pa 1.4x10 

ns" cm" vil Na dannet i reaksjon (4) gi et bidrag på ca. 1.1x10 

cps ved 20.77. telleeffektivitet. Av total Na- mengde som detekteres 

vil imidlertid ikke dette bidraget utgjere mer enn 0.57. slik at dette 

kan neglisjeres i forhold til Na-mengden som stammer fra inkorporert 

sjøvann. 

4.1.3 Feilkilder ved navtronaktivarinqsanalvse 

Oersom en nuklide med nøyt innfangningstverrsnitt er til stede i 

ulike mengder i preve og standard, kan fluksdepresjoner fare til feil 

ved kvantitative bestemmelser /19/. 

Avhengig av de enkelte isotopers innfangningstverrsnitt kan inter

fererande kjernereaksjonar l(n,p), (n.o), (n,f)) ved termisk fluks 

representere feilkilder. 
235 

Ved bestråling av uran med termiske nøytroner vil U fisjonere. 

Oettf vanskeliggjør bestemmelser av enkelte elementer i prøver som 

også inneholder uran, idet de radioaktive nuklidene dannes både ved 
235 

(n,Tf)-reaksjon (A.ln.fl) og ved fisjon av U [A.(n.f)). For an gitt 

mengde uran vil interferensen være avhengig av den aktuelle isotops 

fisjonsutbytte og av aktiveringstverrsnitt og forekomst av tilsvarende 

stabile nuklide. Interferensen er bestemt av forholdet mellom de to 

ulike massene. For 1 g naturlig uran og 1 g av elementet X kan inter

ferensen (k) uttrykkes matematisk /19/: 

(5 ) k : 
A. 

i 
A . 

i 

(n , f l 

ln,-ri 

o ( n . f ) y. A 

A H o ( n , f ) 
u 

hvor 

o(n,f) = fisjonstverrsnitt for naturlig uran (4.18 barn! 

A = atomvekt naturlig uran (238.03) 

A = atomvekt aktuelle element 

H = forekomst av aktuelle stabile nuklide (7) 
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y. = totalt fisjonsutbytte for isotopen i 

oln.-y) = aktiveringstverrsnitt (barn) 

Tabell 1, Appendiks 2, viser en oversikt over beregnede interferenser 

for aktuelle nuklider. Av dataene folger at sporanalyser av disse ele-

mentene ved hjelp av nøytronaktivering i praksis synes å være umulig 

dersom uran er til stede i samme konsentrasjonsnivå. 

For vannprøver studert i dette arbeidet er konsentrasjonen av uran så 

høy at elementene Ce, La, Mo og Sm ikke kan bestemmes reproduserbart 

ved hjelp av Mg-felling i 400 ml sjøvannsprøver og nøytronaktiverings-

analyse. 

I Artikkel 2, Appendiks 2 (vannprøve med 19 o/oo saltholdighetI er det 

imidlertid foretatt korreksjon for bidraget fra u-fisjon slik at Ce og 

Mo er bestemt. 

4.1.4 Standarder 

Tabell 2, Appendiks 2 viser en oversikt over konsentrasjonsnivå, 

halveringstider og f-energier for elementer i multistandardløsninger 

anvendt i dette arbeidet. Fe og Sb er bestrålt i fast form og løst i 

henholdsvis saltsyre og salpetersyre etter bestråling. For de 

resterende elementer er det laget nye multistandarder (0.1 M HNO ) ca. 

tre ganger pr. år. Dette er gjort ved å benytte lagrede stamløsninger 

med høye konsentrasjoner OBO - S00 ppmj. Alle malinger er foretatt på 

1 ml av multistandardløsningene. 

4.1.5 AmDulleåonino. 

Før åpning er alle kvartsampuller vasket utvendig med 1 M HNO og 

vann. Alle ampullar som inneholdt filtre, er tilsatt konsentrert HNO 

etter åpning. Etter 30 minutters henstand er filtrene løst og 

ampullene etterskylt innvendig to ganger med 5 M HNO . Frysetørkede 

residuer er løst i vann. Etter 30 minutters henstand er også disse 

ampullene skylt to ganger med 5 M HNO . Standardløsninger er pipettert 

direkte fra ampulle over i telleglass. 
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Ved syreutvasking av kvartsampuller vil det alltid vare en konta-

mineringsfare til stede. Tidligere arbeid har analysert dette bidraget 

fra kvartsampullene /21, 22/. For aktuelle elem6nter i dette arbeidet 

vil bare bidraget fra Sb være av betydning. 

4.I.B Bereaning 

For lokalisering og beregning av topper er regneprogrammet 6AHANL 

benyttet /23, 24/(modifisert av Salbu et al. /25/). Oette lokaliserer 

en -y-topp ved 9 legge en tangent til spekterkurven. Tangentens 

stigning må være sterre enn 1.4 for at en topp kan registreres. Nedre 

påvisningsgrense for programmet er 2/B ved et konfidensintervall på 

957. (B-bakgrunnsnivå) . Programmet beregner nettoareal av registrerte 

f-topper. Dette vil være avhengig av bakgrunnsnivå og bredden av 

toppen. Det minste nettoareal som kan vises, er NET > 2/6B (NET -

nettoareal). 

Nedre bestemmelsesgrense, n , for et element kan bestemmes eksperi

mentelt ved hjelp av standardløsning, og er gitt ved uttrykket: 

... 2/6B 
6 n. = —- m 

Q A s 
s 

hvor m er kjent mengde av elementet som gir en fototopp med netto 

areal A . B er telletall i den eksperimentelle bakgrunn 126/. I tabell 

4.2 er nedre bestemmelsesgrense beregnet for aktuelle elementer ved 

Mg-felling i 400 ml sjøvannsprøver. I Artikkel 2, Appendiks 1 er nedre 

bestemmelsesgrense også bestemt for felling i 25 ml frysetørket sjøvann 

etter bestråling, noe som viser at bestemmelsesgrensene avtar ved 

økende prøvevolum. 
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Tabell 4.1 Eksperimentelt bestemt nedre bestemmelsesgrenser for 

Mg-felling i «00 ml sjavannspraver 

Element Nedre 

bestemmelsesgrense, ng/1 

Co 1 

Cr 40 

Eu 0. 1 

Fe 500 

Sc 0.5 

U 50 

Zn 60 

Ved parallelle forsak er middelverdi (X) og standard avvik (sl 

beregnet etter felgende uttrykk: 

N 

Z x i 

z (x. - xi 

«•» " ' ^ 

hvor N er antall paralleller. Relativt standard avvik er standard 

avvik uttrykt i l av middelverdien. 

Resultatet ved parallelle forsøk oppgis ofte som middelverdi med et 

konfidensintervall eller sannsynlighetsniva. Det vil si at en med en 

viss sikkerhet kan si at alle verdiar vil falle mellom en nedre og en 

øvre grenseverdi. For sporelementanalyser er et sannsynlighetsniva på 

0.68 generelt akseptert /19/. (Ved normal fordeling vil 682 av resul-

tatene ligge i området X +_ s) . 



21 

Ved parallelle analyser vil det alltid være enkeltresultater som 

skiller seg ut som lite sannsynlige, og det er tvilsomt om disse ber 

være med ved beregning av middelverdi, Ifelge Chauvenet's kriterium 

/ H / er et enkeltresultat pålitelig dersom det ikke avviker mer enn en 

gitt verdi fra middelverdien. Dersom denne grenseverdien, som er en 

funksjon av antall paralleller og standard avvik (se tabell 3, 

Appendiks 2} overskrides, kan enkeltverdien forkastes. 

Chauvenet's kriterium er anvendt ved beregning av middelverdier og 

standard avvik i dette arbeidet. For evrig er et resultat akseptert 

som reproduserbart dersom det relative standard avviket er mindre 

eller lik 257.. Ved sammenligning av to middelverdier anses i dette 

arbeidet forskjellen a være signifikant dersom forskjellen er sterre 

enn summen av de to standard avvikene. 

Usikkerheter oppgitt i enkeltresultater er utelukkende tellestati-

stikk. Den totale usikkerhet er sammensatt av mange ulike ledd 

(utmåling av prever, adsorpsjonstap til glassvegger, tellestatistikk 

etc.) og finnes ved hjelp av "opphopningsloven": 

2 

(9) Q = f(x,, x, x |-»o2„ = Z (-F-I o x 2 

1 2 n Q 5x. i 
i i 

hvor 

0 = resultat 

X. - i'te måleverdi 
i 

o. = usikkerhet i i'te måleverdi 

o. = usikkerhet i totalresultatet 

Tabell 4, Appendiks 2, gir en oversikt over antatt usikkerhet i de 

enkelte analysetrinn. 

Av tabellen går det fram at tellestatistikk gir størst bidrag til den 

totale usikkerhet. Oersom tellestatistikken er lavere enn 107. (oppgitt 

usikkerhet i enkeltresultater), er den totale usikkerhet i resultatet 

estimert til 127.. Er tellestatistikken heyere enn 107., tilsvarer denne 

usikkerheten den totale usikkerhet i enkeltresultatet. 
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4.2 Prøvebehandling 

4.2.1 Prøvetaking 

Hovecivekten av prøver som inngår i dette studiet, er hentet i Nord

sjøen, Skagerak og Kattegat i løpet av november måned 1978 og 1980 

(kart fig. 6.1 og 6.2J. Disse vannprøvene representerer ikke typisk 

oseanisk vann og et høyere elementinnhold enn dataene rapportert for 

oseanisk vann kan trolig forventes (jfr. tabell 1.1). Alle prøver er 

tatt fra forskningsfartøyet G.O. Sars, Fiskeridirektoratets 

Havforskingsinstitutt, Bergen. 

Vannprøven studert i Artikkel 2, Appendiks 1 er hentet i Kramvaren, en 

fjord i Sør-Norge (avmerket med F på kart fig. 6.1) 1211. Denne prøven 

er tatt ved 12 m dyp og representerer en prøve fra oksisk vann med 19 

o/oo salinitet. 

Vannprøvene er tatt med en 5 liters Niskin vannhenter av grå PVC-plast 

(General Oseanics, Miami, Florida) . Vannhenteren senkes ned i vannet 

ipen i begge ender og lukkes ved ønsket dyp ved hjelp av lodd. Vann

prøvene til dette studiet er i hovedsak hentet fra 10 m dyp, men også 

prøver fra andre dyp er studert. 

I Framvaren (Artikkel 2, Appendiks 1) ble en Go Flow (General 

Oseanics, Miami, Florida) vannhenter benyttet. Denne vannhenteren er 

belagt innvendig med teflon og holdes lukket inntil 10 m dyp. Vann

henteren spnes da på grunn av trykket og h .des apen til ønsket dyp 

hvor den blir lukket ved hjelp av lodd. 

4.2.2 Utstvr, vask 

For a utføre Hg-fellinger i sjøvann trengs kun et enkelt utstyr. 

400 ml sjøvann tappes direkte fra vannhenteren over i begerglass ved 

hjelp av en liten PVC-slange. Fellingsmiddelet (12 N NaOH) tilsettes 

med engangssprøyter. Glass-stav eller teflon belagt magnetrører 

benyttes ved omrøring. Felling og løsning separeres ved filtrering. 

All handtering av filtre, både med og uten felling, skjer ved hjelp av 
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plastpinsetter. Oe oppkonsentrerte prevene legges direkte i kvartsam-

puller etter endt filtrering. Ampullene dekkes av parafilm inntil de 

smeltes igjen og sendes til bestråling. Eventuelle vannprøver lagres 

på polyetylen-flasker. Disse konserveres enten med syre (5 ml 

ultra-rein HNO til 1 liter sjevann) og lagres på kjelerom ved < C, 

eller fryses ned ukonservert. 

I dette studiet er 1 liters Hillipore glassfilter-oppsatser benyttet 

(fig. t.2>. 

Figur 4.2 Hillipore glass oppsats. 
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Disse har et glass-sinter (diameter 47 mm), noe som kan ha uheldige 
G3 

effekter. Forsak utfert med Zn-trscer / U / har vist at traceren 

adsorberes til glass-sinteret og at skylling med 1 M HNO og des

tillert vann ikke er tilstrekkelig til å desorbere all adsorbert Zn-
65 

tracer. Filtrering av destillert vann viste imidlertid at Zn avgis 

til filtratet. Ved separasjon av felling og løsning er det vist at 

tapet ved denne "sintereffekten" er av størrelsesorden 25Z (jfr. 3.11. 

For bestemmelse av innholdet i selve fellingene vil denne effekten 

være uten betydning, men ved videre bruk av filtratet kan den gi 

opphav til store feilkilder. 

Ved tilsetting av NaOH benyttes graderte 1 ml Gilette Sterifil 

sprøyter, ui.en videre reingjering. Tabell 4.2 viser en oversikt over 

ulike vaskeprosedyrer anvendt i dette arbeidet. All syre brukt til 

vask er av p.a. kvalitet. Mellom hver felling er utstyret skylt godt 

med fortynnet HNO , destillert vann og proveløsning. 

4.2.3 Standard fellinasorosedvre 

Fig. 4.3 viser en skjematisk oversikt over standard fellingsprosedyre. 

Fellingene er foretatt umiddelbart etter prøvetaking. Prøvevolumet 

(400 ml) er ikke n»yere bestemt enn angivelsen på begerglasset. Feilen 

ved denne unøyaktige målingen er av størrelsesorden 27. og inngår i en 

generell usikkerhet (se tabell 4 og 5, Appendiks 2). Fellingene er 

enkle og raske å utføre. Oet mest tidkrevende leddet er separering av 

bunnfall og løsning. Filterporene klogges lett, men etter 15 minutters 

henstand befinner selve feilingen seg i de nedre ca. 100 ml slik at en 

dekantering av 200-300 ml er mulig. Vannstrålepumpe er tilstrekkelig 

for separeringen. 



Tabell *.2 Vaskeprosedyrer for utstyr anvendt ved Mg-fellinger 

Hateriale Glass Kvarts Polyetylenflasker Plastpinsetter 

Vask 1:10 
kons. HNO : 
dest. vann,1 d»gn 

1:1 kons. HC1: HNO , 
1 d»gn 
kons. HNO : 
dest- vann, 1 degn 

1: 1 
kons. HNO : 
dest. vann,1 døgn 

0.1 M HNO , 
1 døgn 

Skylling dest. vann, 
pr»uel»sning 

dest. vann dest. vann dest. vann 

Tørking clean bench clean bench clean bench 

Lagring dekket av parafilm, 
plastposer 

dekket av parafilm, 
plastposer 

plastposer 
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5 L VANNPRØVE 

Eventuell filtrering 

gjennom 0.45 pm, 0.22 pm 

eller 0.1 pm Millipore 

membran filter 

400 ml 

Felling med 0.2 ml 

12 N NaOH 

1 minutts raring 

med glass-stav 

15 minutters henstand 

Filtrering 8 pm 

Millipore membran 

filter 

Filter i kvarts-

ampulle for 

bestråling 

Figur 4.3 Standard fellingsprosedyre 
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4.2.4 Frysetørking 

Totalinnholdet av ulike sporelementer i sjøvannsprøvene er bestemt ved 

hjelp av frysetørking og nøytronaktivering av saltresiduet. Frysetørk-

ing av sjevannspraver far bestråling er nødvendig både fordi det heye 

halogeninnholdet ellers vil fare til radiolytiske reaksjoner og eks

plosjonsfare (klori<nallgass) , og fordi en oppkonsentrering av sparele-

mentene er nadvendig. 

Frysetarking er en sublimasjonsprosess hvor is går direkte over i 

vanndamp ved lavt trykk og temperatur. Apparaturen anvendt ved fryse

tarking kan deles i 3 deler: tørkekammer, iskondensator og vakuum-

pumpe. 

Fig. 4.4 viser apparaturen anvendt i dette studiet 1221. Terke-

kammerst er her en eksikator og iskondensatoren en kuldeblanding av 

tarris og aceton. 

Etu.er lagring på kjølerom er vannprøvene fylt direkte i kvartsampuller 

i porsjoner av 3-5 ml (totalt 25-30 ml). Pravene fryses ned ved at 

ampullene forsiktig rulles i tarris-aceton blandingen. Både våt og 

tørr vekt av vannprøvene er bestemt. Ved beregning av totalinnholdet 

er 1 g våt vekt satt lik 1 ml sjøvann. Ifølge tabell 4 og 6 Appendiks 

2, vil denne feilen være av en slik størrelsesorden at den inngår i en 

generell usikkerhet. 

På grunn av saltresiduets haye innhold av Na og 8r er det kun langt-

levende elementer som kan bestemmes ved hjelp av denne metoden. Tapet 

ved frysetarking med denne apparaturen, bestemt ved å analysere inn-

holdet i kjølefella, er maksimalt 51 for de aktuelle elementer 1221. 

Generelt er vist at frysetørking er en kvantitativ oppkonsentrerings-

metode for uorganiske sporelementer i vann, med unntak av Hg 728/. 



VAKUUMPUMPE 

TRYKKMÅLER 

A C E T O N + T O R R I S 

Figur 4.4 Anvendt <rysettrkingsapparatur /22/. 
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• .2.5 Kontaminerinasproblemer. filtrering, filterkorreksioner 

Ved sparelementbestemmelser vil alltid en risiko tor kontaminering 

være til stede. I dette studiet er de største kontamineringsproblemene 

forbundet med arbeidsplassen for utførelsen av fellingene og med fil

trering av vannprøvene. Alt arbeid ombord i 6.0. Sars er utfart i et 

laboratorium uten renhetsklassifikasjon for sporelementanalyser, 

hverken med hensyn til renheten av selve laboratoriet eller atmos

færen. Arbeidet er av denne grunn utført mest mulig dekket av parafilm 

og annen plastfolie. 

Membranfiltrering er en vanlig metode for separering av partikler 

etter partikk?lstørrelse. Filtrering er rask og enkel og benyttes ofte 

for å skille mellom lest og partikulært materiale i sjevannsprever 

(0.45 um poresterrelse). Dette siste gir imidlertid ikke et godt 

skille mellom lest og partikulært materiale idet kolloider også ten

derer til å passere filter membranen sammen med det laste. Porøsiteten 

til filtrene er vanligvis oppgitt ved gjennomsnittlig porediameter, 

eller ved "cut- off verdi (laveste relative molekylmasse til 

partikler som retenderes av filtret. Bruk av hollow fiber membran, 

5.3.3., Artikkel 2, Appendiks 1). Det skilles mellom "screen"-og 

dybde-filtre. "Screen" filtre har en geometrisk regulær pores matriks 

med veldefinert poresterrelse. Partiklene retenderes i alt vesentlig 

på overflaten ved hjelp av en silings-mekanisme. Øybde-filtre har 

derimot ingen veldefinert poresterrelse og partiklene retenderes i 

hele filtret på grunn av adsorpsjon og innfangning. Tabell 4.3 viser 

en oversikt over filtre benyttet i dette studiet. De er alle "screen"-

filtre, men har også en viss dybdeeffekt /29. 30, 31/. 

Ved filtrering kan filtrene klogges (tettes) på ulike mater: 

porene tettes av partikler sterre enn porediameteren, 

partiklene festes i poreganger og på overflaten, og 

partikler mindre enn porediameteren aggregerer og danner broer 

over poreåpningene. 

Alle kloggingseffektene medferer at også partikler mindre enn opp-

rinnelig poresterrelse retenderes ved filtreringen. Filtreringshastig-

heten avtar. poresterrelsen er ikke lenger veldefinert, og filtrer

ingen er ikke lenger reproduserbar /29, 30/. 
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Tabell 4.3 Anvendte membranfiltre 

Fabrikat Filtertype Porestorrelse, 

Mm 

Membranmateriale 

Millipore SCWP 04700 a.o Celluloseacetat 

HAMP 04700 0.45 

fiSWP 04700 0.22 

VCWP 04700 0.1 

Nuclepore 04700 0.4 Polykarbonat 

Membranfiltre inneholder sporelementer og ved filtrering kan disse 

"lasrives" og Icontaminere filtratet. Ved en kondisjonering av filtrene 

(f.eks. filtrering av destillert vann og preveløsning som kastes fer 

egentlige prove filtreres], vil trolig kontamineringen av filtratet 

minimaliseres (/?4, 30/, Artikkel 2, Appendiks 1). I dette arbeidet 

er de fleste membranfiltrene tatt direkte fra pakke uten spesiell 

forbehandling, noe som nødvendiggjor filterblankkorreksjoner. Slanke 

filtre er analysert ved hjelp av instrumentell naytronaktivering. 

Tabell 4.4 viser en oversikt over innholdet i 8 pm Millipore filter, 

ubehandlet og etter ulike vaskeprosedyrer. Resultatet er middel av 3 

parallelle forsek. 

Av filtrenes elementinnhold er det Ce, Cr- Cr, Fe og Zn sam kan gi en 

betydelig kontaminering. Ce er imidlertid ikke av interesse for dette 

studiet på grunn av uranfisjon (jfr. 4.1.3). 

Av tabellen går det fram at "vaskingen" synes å kontaminere filtrene 

for de fleste elementene, nos som trolig henger sammen med at ikke 

rene nok kjemikalier (ultra-rein HNO I og godt nok destillert vann 

er benyttet ved vaskingen. 

For Fe og Zn synes opprinnelg filterinnhold å gi best estimering av 

blankverdi for fellingene. For Cr derimot synes vaskingen å være 

rimelig slik at beste blankverdi vil vare differensen mellom kolonne C 

og 6 idet filtret "vaskes" med basisk sjøvann ved separasjon av 

felling og lesning. Oppgitte fellingsdata for Cr, Fe og Zn er korri-
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gert for disse blankverdiene dersom ikke annet er spesielt oppgitt. 

For fellinger i filtrerte vannprøver er det i tillegg nødvendig med 

korreksjon for tilskuddet fra andre filtre (0.45 pi". 0.4 pm, 0.22 uml. 

Tabell 4.5 viser en oversikt over elementinnholdet i ulike filter-

typer. 

Ett filter kan ved filtrering ikke gi fra seg mer enn det seiv inne-

holder, slik at maksimal kontaminering fra filtret ved ulike filtrer-

ingsvolum kan beregnes (tabell 7, Appendiks 21. Ved filtrering av 1 

liter sjøvann gjennom et 0.45 pm Millipore filter vil bare Cr og Zn gi 

et betydelig bidrag. Dersom ikke annet er spesielt oppgitt, er alle 

fellingsdata for Cr og Zn i fellinger faretatt i filtrerte vannpraver 

korrigert for dette, idet maksimal avgivelse fra filtret antas. 

Tilsvarende vil det være nødvendig med filterblankkorreksjon ved 

bestråling av filtre for å bestemme partikulært materiale retardert av 

filteret. Maksimal blankverdi er lik opprinnelig elementinnhold i 

filtret. Alle oppgitte data for Cr og Zn for elementinnhold på 0.45 pm 

filter er korrigert for maksimal blankverdi dersom ikke annet er 

spesielt oppgitt. 
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Tabell 4.4 Elementinnhold pr. filter. 8 pm Millipore membran filter 

Ele Ubehandlet Vasket Kons. 

ment A B C pr. filter 

Ag 0. 9i0 . 2 3 . 7±0 . 7 11+.f t0i2 ng 

Au - 7±1 12±1 13i2 ng 

Ba o. z±a. i - - 0 . 3+.0 . 1 (JQ 

Ce 4.9*.1 .6 2.2±0.2 4±0.5 7*.2 ng 

Co 0.31.0.05 0.6±0.05 4ifl.2 4i0.2 ng 

Cr 420:120 350±20 300±20 370±20 ng 

Fe 0.3±0.05 0.2i0.05 0.7i0.1 0 . 7i0 .1 M9 

Hg - 0 . 6 «.0 . 1 2±0.5 3 . 2i0 . 5 ng 

Sc 19+.6 18i3 40+.12 100i30 P9 

Zn 0 . 2 *.0 . 0 1 0.2±0.01 0.3i0.02 1 . 5±0 . 1 pg 

Yb 0 . 3± 0 . 1 - - 0 . 4 *fl . 2 ng 

Br 0.03±0.01 0.03±0.01 0.6±0.03 1 0±0.4 M9 

Ca - 12i4 - 70±7 ug 

Cs - 0.05±.0.02 0. 1+.0.05 0 . 5±0 . 1 ng 

Na - 3+.0.5 80±4 H00±70 M9 

Rb Ti3 - - 3 2*.3 ng 

Sr 0 . 8±0 . 2 - 2 . 9 ±0 . 9 2 6 i7 M. 

Vaskeprosedyrer: 

A: 1 d»gn i O.t M HNOj 

B: 1 degn i 0.1 M HNO og skylling med 250 ml destillert vann. 

Skyllingen er foregått på filteroppsats ved at vannet renner 

igjennom ved egen tyngde 

C: 1 degn i 0.1 M HNO skylling med 250 ml destillert vann og 

skylling med 400 ml "basisk sjavann" (filtrat fra separasjon 

av felling og l»sning) 
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Taball 4.5 Elementinnhold i ulike ubehandlede Millipore og Nucle-

pore membranfiltre 

Ele

ment 

Millipore-filtre Nuclepore-filter 

Kons . 

pr. 

filter 

Ele

ment 0.4 5 pm 0.22 pm 0.4 pm 

Kons . 

pr. 

filter 

Ele

ment 

1 

/32/ /33/ 

2 2 3 2 

Kons . 

pr. 

filter 

Ag 

6a 

Ce 

Co 

Cr 

Fe 

Hg 

Sc 

Zn 

5.2 

n.d. 

1.9i0.3 

t0£2 

1400i90 

4.4 

0.02 

2.3 

280 

0.53 

280 

19i1 

3 . 0±0 . 8 

0.5±0.05 

260±10 

0.15±0.05 

1 . 4±0 . 4 

33±10 

280*.10 

0 . 6i0 . 3 

0 . 8±0 . 4 

0.3±0.05 

175i10 

0.20i0.05 

2U6 

200±.10 

208 

1 .56 

104 

2 . 3i0 . 5 

0.2±0.01 

540±tO 

0.05±0.01 

0 . 3+.0 . 1 

6i2 

Sil 

ng 

ug 

ng 

ng 

ng 

ug 

ng 

pg 

ng 

t. Litteraturverdi /32, 33/ 

2. Egne verdier oppnådd ved nsytronaktivering (middelverdi av 3 

parallellar) 

3. Data oppgitt av produsent /34/ 

n.d. [kke bestemt 
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5. METODISKE STUDIED 

5.1 Reproduserbarhet 

Et av hovedkravene til en oppkonsentreringsmetode -for bestemmelse av 

sporelementer i sjøvann er at metoden er reproduserbar. I dette 

arbeidet er reproduserbarheten undersøkt ved hjelp av 3 eller 4 

parallelle forsak med samme vannprøve. 

5.1.1 Makrokomoonenter i feilingen 

6 5 51 
Medfelling av tracere ( Zn, Cr) er undersøkt i ulike syntetiske 

løsninger idet pH heves til 10 ved tilsetting av NaOH, og bunnfall og 

iQsning separeres ved sentrifugering /35/. utgangsløsningen er 

destillert vann. Ved å øke løsningens ionestyrke (tilsetting av NaCl) 

økes utbyttet ved fellingane, men en videre tilsetting av CaCO til 

lesningen ga ingen forandring. Ved videre tilsetting av Mg til 

løsningen økte imidlertid utbyttet ved fellingene /35/. 

Ved tilsetting av NaOH til sjøvann vil en blanding av Mg(OH) og 

CaCO felles ut. CaCO synes å vare en dårlig scavenger idet utbyttet 

ved feilingen er uavhengig av tilstedeværelsen av Ca og CO /35/. 

Ved å løse Mg-fellinger foretatt i 400 ml sjøvann i 15 ml fortynnet 

saltsyre kan makrokomponentene bestemmes ved hjelp av ICP (analysen 

utført av 6. Grøttum, Institutt for energiteknikk, Kjeller). 

Av tabell 5.1 går det fram at de tre analyserte makrokomponentene 

felles reproduserbart. Ved å betrakte molforholdene (Ca : Mg,1 : (5) 

ses at bunnfallet kan betraktas som Mg(OH) forurenset eller konta

minert av CaCO Innholdet av Na i fellingene relativt til innholdet i 

sjøvann (0.2Z) er i overensstemmelse med hva som bestemmes ved 

nøytronaktiveringsanalyse. 

Idet Ca-innholdet synes å være konstant i forhold til Mg-innholdet 

(molforholdet Ca:Mg, 1:45) kan Ca-innholdet (som også kan bestemmes 

ved hjelp av INAA) vare et mål for Mg-innholdet i fellingene. 
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Tabell 5.1 Bestemmelse av makrokamponenter i Mg-fellingar 

Prøve Mg 

mg/felling 

Ca 

Mg/felling 

Na 

mg/felling 

Felling 1 

Felling 2 

Felling 3 

Felling 4 

x +, s 

Mol 

25.1 

21 .8 

20.7 

20. 1 

2 1 .9±2.2 

0.9X10" 3 

690 

705 

765 

810 

742*.55 

0.02X10" 3 

7.7 

10.1 

7.8 

9.0 

8.7i1.1 

0.37X10" 3 

Innhold i 

sjøvann 

Z gjenfunnet 

i felling 

5.2X10 2 

4.2 

1.6x105 

0.45 

4.3X10 3 

0.2 

5.1.2 Felling i totala s-i«vannspr»ver 

4 parallelle fellinger er utført i samme sjøvannspreve, bestrålt og 

målt under identiske forhold. Fig. 1, Appendiks 2, viser en skjematisk 

framstilling av studiet. Tabell 5.2 viser snitt og standard avvik for 

de forskjellige elementene (enkeltresultater i tabell 8, Appendiks 2). 

Verdiene for Cr, Fe, Hf, Hg, Sb og Na, er kun sammenlignet med hensyn 

til telletall. 

Br, Ca, Na, Rb og Sr viser som ventet liten spredning, og disse ele

mentene kan sies "å feige vannet". Au, Hf, Hg. Sm og Th detekteres 

ikke i alle fellingene og kan ikke sies å felles reproduserbart. 

Spredningen for Ce gjenspeiler spredningen for uran og stammer også 

fra uranfisjon. Fe, Sc og Cs viser stor spredning. Ved å betrakte 

enkeltresultatene Itabell 8, Appendiks 2) indikerer disse at to av 

fellii *ene er kontaminerte med hensyn til Fe og Sc. Cs felles ikke 
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reproduserbart. Resultatene for øvrig viser at Co, Cr, Eu, Sb, Se, U 

og Zn felles reproduserbart. 

Tabell 5.2 Felling i totale sjøvannsprøver 

A: Middelverdi ± standard avvik 
B: Spredning 
C: Relativt standard avvik 

Element Kons. Medfelt i totale prøver 

A B C 

Au ng/1 2.0i0.3 ' I.B - 2.2 15 
* 

Ce ng/1 122±1B 100 - H5 15 

Co ng/1 10.9i 1 .8 8.7 - 13.0 17 

Cr Telletall 8850i9B0 3 7720 - 9470 11 

Cs ng/1 2.3i1 .0 3 1.3 - 3.2 43 

Eu pg/1 220i30 180 - 255 14 

Fe Telletall 985i420 540 - 1490 43 

Hf Telletall 390±150 1 220 - 520 38 

Hg Telletall 240±40 ' 200 - 280 17 

Sb Telletall 445.t40 3 420 - 490 9 

Sc ng/1 1 . 9*.0 . 8 1.1 - 2.7 42 

Se ng/1 9.3^0.6 3 8.8 - 10.0 7 
* 

Sm ng/1 33i15 ' 20 - 50 45 

Th ng/1 2.6±0.4 ' ' 3 2.3 - 3.1 15 

U ng/Z 4 50±65 360 - 505 14 

Zn ug/i 0.4 ±0 .1 3 0.3 - 0.5 25 

fir ug/i 260^25 230 - 290 10 

Ca ug/i 1005±155 820 - 1200 15 

Na Telletall 32**5*.3910 26680 - 35660 12 

Rb ng/1 155i30 3 120 - 180 19 

Sr ug/l 13i2 3 12 - 15 15 

Detekteres kun i 2 eller 3 av 4 prøver 

2 (1) verdier utelatt etter Chauvenets kriterium 

Fra U-fisjon 
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I tabell 5.3 er enkeltresultatene (fra tabell 8, Appendiks 2) for Co. 

Cr, Eu, Fe, Sb, Sc, Se, U og Zn beregnet relativt til Ca-innholdet 

(dvs. Mg-lnnholdetl i fellingene, samtidig som middelverdi og standard 

avvik er beregnet. 

Tabell 5.3 Mengde medfelt relativt til Ca-innholdet i fellingene 

A: Middelverdi *. standard avvik 

c- Relativt standard avvik 

Element Medfelt 

1 

relativt 

2 

til Ca-

3 

innhold 

4 

A C 

Co x 1000 13.0 13.4 9.2 8.7 11.1 i 2.5 22 

Cr 7.7 11.5 10.3 9.4 9.7 ± 1.E 17 

Eu 0.23 0.27 0.21 0.18 0.22 i. 0.04 18 

Fe 1 .49 1 .40 0.63 0.54 1.0 ± 0.5 49 

Sb 0.42 0.85 0.41 0.43 0.53 ± 0.22 42 

S.. x 1000 2.7 2.8 1.2 1.1 2.0 X 0.9 47 

Se x 1000 12.0 11.0 8.3 8.8 10 ± 1 .8 18 

U 0.51 0.60 0.37 0.36 0.46 ± 0. 12 25 

Zn x 1000 0.3 0.6 0.7 0.4 0.5 *. 0.18 37 

Av tabellen går det fram at medfelt relativt til Mg-innholdet 

(mengde bunnfall) viser stirre spredning i resultatene enn 

tilsvarende beregnet i tabell 5.2. Dette indikerer at Mg-innholdet 

ikke er kritisk for det kjemiske utbyttet, og at det ikke oppnås 

metning med hensyn til tilgjengelige adsorpsjonsplasser ved fel

lingene. 

Dette er i samsvar med tracerstudier (3.1, Artikkel 1, Appendiks 1) 

hvor det ble vist at det kjemiske utbyttet ikke «kte med økende 

fellingsmengde. 
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5.1.3 Filtrering av siavannsornver oa felling i filtrater 

I dette arbeidet inngår et studium av reproduserbarheten ved fil

trering av sjøvann gjennom 0.45 um membranfilter og av fellinger 

foretatt i filtratet etter denne filtreringen. Fig. 2, Appendiks 2, 

viser en skjematisk framstilling av studiet. 

Tabell 5.4 viser middelverdier og standard avvik både for innholdet på 

filtrene (partikler > 0.45 uml og medfelt i filtratene (enkeltresul-

tater i tabell 9 og 10 i Appendiks 2). 

Av innholdet på filtrene går det fram at Sb og U ikke detekteres, og 

at Ag, Au, 8a, Ce, Eu, Hf, Hg og Yb detekteres med stor spredning i 

verdiene. Co, Cr, Fe, Sc, Se, Th og Zn filtreres reproduserbart av 

0.45 Mm membranfilter. 

For felling i filtratene går det fram at Ag. Au. Ba, Ce. Cs, Hf, Hg, 

Se, Th og Yb ikke felles reproduserbart. Fe og Zn viser også stor 

spredning, noe som trolig skyldes "sintereffekten" Ijfr. 3.1). Co, Cr, 

Eu, Sb, Sc og U felles reproduserbart også ved felling i filtrerte 

sjevannspraver. 
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Tabell 5.4 Filtrering av sjøvannspraver og felling i filtratet 

A: Middelverdi +, standard avvik 

B: Spredning 

C: Relativt standard avvik 

Ele Kons. Innhold på filteret Medfelt i filtrat 

ment A B C A B C 

Ag ng/1 2.7±1.3 1 f.7-3.6 48 - - -
Au ng/1 3.9±1.5 1 2.4-5.4 38 20^7 ' 14-26 36 

Ba M9/1 0.3±0 .1' 0.2-0.4 38 - - -
Ce ng/1 16+.5 11-22 31 - - -
Co ng/1 4 . 7t.O . 6 4.3-5.5 13 23.3±2.7 19.5-25.4 12 

Cr ng/1 H9iS 140-160 6 445±25 3 420-470 6 

Cs ng/1 1 . 5».0 . 3 1.2-1.8 20 - - -
Eu ng/1 0.21.0.09 0.1-0.3 45 0 . 4i0 . 1 0.3-0.5 25 

Fe ug/i 3 . 0±0 .1 2.8-3.1 3 2.7i1 .4 1.5-4.6 52 

Hf Telletall H5i85 1 85-205 59 645±230 3 425-880 36 

Hg ng/1 f . 8 ± 0 . 6 1.1-2.6 33 11.110 ' 4-18 91 

Sb Telletall - - - 780i90 3 675-850 12 

Sc ng/1 1 . 5J.0 . 2 1.3-1.8 13 1 .4*0.2 3 1.2-2.3 14 

Se ng/1 3 . 6 *fi . 3 3.4-4.0 a 14.6±4.6 1 9.4-17.9 32 

Th ng/1 1 . 9i,0 . 4 1 . 5*.2 . 3 21 1.9±0.5 1 1.5-2.2 26 

U ng/l - - - 990±260 665-1260 26 

Zn ug/l 0.25±0.05 0.2-0.3 25 2.8±1.5 1.0-4.7 54 

Yb ng/1 0.6i0 . 1' 0.5-0.7 17 9.2».5.7 ' 4.2-15.4 62 

Br ug/l U . 1«.0.33 13.8-14.4 2 1 26.16 122-136 5 

Ca van 72±12 61-84 17 6151.105 535-760 17 

Na Telletall 2360±245 3 2125±2615 10 146001.2100 12160-16910 14 

Rb ng/1 4 0i7 35-46 18 2121.49 152-272 23 

Sr ug/1 2.U0.3 1.8-2.5 14 1713 14-20 18 

Detektere; kun i 2 eller 3 av 4 prtver 

2 (1) verdiar utelatt etter Chauvenets kriterium 
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5.1.4 Felling i total oa filtrert siovannsprove fra samme orøvetakingssted 

Reproduserbarheten for fellinger i total prøve og i filtrert prove av 

samme sjøvannsprøve er også studert. Oette inngår i et omfattende sja-

vannsstudium /36/ hvor hovedhensikten er en undersokelse av elemen-

tenes kjemisk-fysiske tilstand. Fig. 3, Appendiks 2. viser en skjema

tisk framstilling av studiet. Alle filtre benyttat i dette studiet er 

syrevasket for bruk, 1 dogn i 1 M HNO , 1 dogn i destillert vann og 

skylling med 250 ml destillert vann på oppsatsen. Videre er de første 

100 ml av filtratene alltid kastet (jfr. 4.2.51. Oppgitte fellingsdata 

er av denne grunn ikke korrigert for eventuelle filterbidrag. Ett 

minutts roring med magnetrorer på full hastighet (1100 omdreininger/ 

minutt) er benyttet i fellingene. Oisse fikk stå i 30 minutter for 

felling og losning ble separert ved filtrering. Alle filtrat er 

suksessive uttak fra samme filtrering. På grunn av klogging av selve 

filtret og sintereffekten kan filtratsammensettingen av denne grunn 

variere i utgangspunktet. 

Tabell 5.5 viser middelverdi og relativt standard avvik for medfelt 

både i totalprove og i filtrert prove (primærdata i tabell 11 og 12 i 

Appendiks 2). For felling både i total og i filtrert prøve gjelder at 

Ag, Ce, Cs, Hg, Se, Th og Yb ikke felles reproduserbart. Cr, Eu, Hf, 

Sb, U og Zn viser sterre spredning i feilingen i filtrert prave rela

tivt til feilingen i totalprove. Co, Eu, Fe. Hf, Sb, Sc, U og Zn 

felles reproduserbart i totalprevefellingane, mens bare Co, Hf og Sc 

viser liten spredning i filtratprovefellingene. Cr viser stor 

spredning også i totalproven, noe som kan indikere kontaminering. 
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Tabell 5.5 Felling i total og i filtrert sjøvannsprøve fra samme 

pr«vetakingssted 

middelverdi ± standard avvik 

spredning 

relativt standard avvik 

detekteres kun i 2 eller 3 av 4 prøver 

2 (1) verdier utelatt etter Chauvenet's kriterium 

fra U-fisjon 

Ele Kons. 

Medfelt i total prøve Medfelt i filtrert prøve 

Ele Kons. 

ment A B C A B C 

Ag ng/1 H7i7a 3 «0-195 66 75±40 40-125 53 

* 
Ce ng/1 83*13 3 70-95 15 65±35 25-105 53 

Co ng/1 36*.43 33-41 12 30±22 28-31 7 

Cr ng/1 660*.230 405-935 35 475±270 150-760 57 

Cs ng/1 Z. 7*.1 .8 1 1.4-3.9 67 - - -
Eu pg/1 375*60 3 325-445 16 320i1501 200-495 47 

Fe ug/i " ± J 3 8-13 24 I.2i0.3' 0.9-1.5 25 

Hf ng/1 23 2 0 2 . 3i.0 . 6 3 2-3 25 

Hg ng/1 *.o±i.r3 3-6 43 - - -
Sb ng/1 37^5 32-44 14 2 4 ± 6 3 15-3? 34 

Sc ng/1 1.+±0.33 1.1-1.7 22 0.6±0.I 2 0.5-0.6 13 

Se ng/1 15is' 11-18 33 - - -
Th ng/1 1.9».0.71 1.2-2.5 34 a±81 2-14 100 

U ng/1 375».553 310-410 15 265i853 170-330 31 

Zn ug/i 5 . 9«.1 . 2° 4.7-7.1 20 2.7i1 .33 1.2-3.6 48 

Yb ng/1 2.3i0.5' 1.9-2.6 22 6.9W.61 1.5-12.3 1 11 

Br ug/l 58i5 53-62 9 aiis' 25-36 25 

Ca ug/i 520i.303 485-540 6 355i190 140-610 54 

Na mg/l 8. U0.8 7.2-8.8 10 6 . 8«.3 . 6 3.2-11.2 53 

Rb ng/1 185i203 165-205 11 80i46 3 30-120 57 

Sr ug/l 135i25 100-160 19 7 3±29 3 40-90 40 

A = 

B = 

C = 

1 

2 .3 
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5.1.5 Analyse av avskrapte fellinaer 

Ved bestråling av filter og felling vil alltid fellingsresultatene 

være forbundet med en usikkerhet på grunn av filter blankverdier. 

Testforsøk er utfart ved å analysere bare selve bunnfallet ved felling 

i totalprave (0.25 ml 12 H MaOH til 100 ml sjøvann). Ved separering sv 

felling og løsning fikk filtreringen foregå 10 minutter etter at 

fellingene så tørre ut. Fellingene er skrapet av filteret og over i 

ampuller ved hjelp av kvartsspader. For å kontrollere at alt bunn

fallet var overført til ampullane ble de avskrapte filtrene veid og 

sammenlignet med tilsvarende behandlet filter uten bunnfall. Bunn

fallet ble videre frysetarket før bestråling. 

Tabell 5.6 viser enkeltresultater, middelverdi og relativt standard 

avvik for elementinnholdet i fellingene. [ tabell 5.? er elementinn

holdet beregnet relativt til våt og tørr vekt (etter frysetørking) av 

bunnfallet. 

Av tabell 5.G går det fram at Ce, Co, Se og Zn viser stor spredning, 

mens Ag, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Sb, Sc, Th og U felles reproduserbart. 

Sammenlignet med vekten av fellingene har de fleste elementene mindre 

relativt standard avvik ved tørr vekt enn ved våt vekt I tabell S.7). 

For Zn gjelder at spredningen blir vesentlig mindre relativt til 

vekten av våte fellinger. Ved å foreta Mg-fellinger i 400 ml sjøvanns-

prøver på denne måten synes elementinnholdet pr. volumenhet vann å gi 

lavest relativt standard avvik for de fleste elementer. 



Tabell 5,6 Reproduserbarhet ved analyse av avskrapte fellinger 

A = Middelverdi i standard avvik 
C = Relativt standard avvik 

fra U-fisjon 

Medfelt i par allell 
Ele Koi.s . . c Ele Koi.s . c 
ment X, \ X3 

Ag ng/1 15±4 16±5 '3±3 151.2 13 
Ce ng/1 49i2 2t±1 31l2 34114 41 
Co ng/1 H±1 4B+.1 29i1 3011G 53 

Cr ng/1 57i8 52i10 44±9 51±7 14 
Cs ng/1 t . a ± o . G 1 . 8i0 . 6 2.1±0.6 1 .9i0.2 11 
Eu pg/1 570±160 530+.130 420±130 510180 16 
Fe M9/1 51+.1 59£l 59±1 5615 9 
;:f Telle-

tall 
210140 200i50 250i50 220125 1 1 

Sb ng/1 16i1 18±2 18±2 17i1 6 
Sc ng/1 3 . 5±0 . 2 3.8*0.2 3 . 6±0 . 2 3 . 6i0 . 2 6 
Se ng/1 8±3 - - -
Th ng/1 3.8±1 .0 4 . W 0 . 8 4 . 2+.0 . 9 4.0l0.2 5 
u ng/1 82O+.90 905.1.95 855«.110 860145 5 
Zn M9/1 1 . 9l0 . 1 0.9^0. 1 1 . 2l0 . 1 1 . 310 . 5 38 

Br pg/1 4 . 4l0 . 5 4. o *_a.4 3 . 81.0 . 4 4. 1l0.3 7 
Ca ug/i 255l40 235*.45 2801.40 255125 10 
Rb ng/1 180i30 210i45 135l45 175140 23 
Sr ug/i 126±8 104i4 124i5 116112 10 

Fel Vekt 
ling 

Vit g 0.64 0.45 0.53 0.54i0.1 18 
T»rr 9 0.078 0.066 0.076 0.0710.01 9 



Tabell 5.7 Elementinnhold relativt til vekt av bunnfall ved felling i 400 ml totalpreve 
A = middelverdi ± standard avvik 
C = relativt standard avvik 

Element Kons. 
Våt vekt av bunnfall Terr vekt av bunnfall 

Element Kons. 

*, X2 X3 
A C *, X2 X3 

A C 

Ag ppb 9 14 9 11±3 24 76 97 68 80*.K 18 

Co ppb 9 40 22 23±15 67 71 278 152 167i104 62 

Cr ppb 35 46 33 38±7 18 292 315 231 279i43 15 

Eu ppt 356 471 317 38U80 21 2923 3212 2210 278U515 19 

Fe ppm 32 52 44 43±10 24 261 357 310 309±48 16 

Sb ppi 10 16 14 130 23 82 109 94 9 5<:13 14 

Sc ppb 2.2 3.4 2.7 2 . 8i0 .6 22 18 23 19 20±3 13 

Th ppb 2.4 3.6 3.2 3 . 1±0 . 6 20 19 25 22 22±3 12 

u ppb 512 804 645 654+.146 22 4205 5484 4500 4730±67n 14 

Zn ppm 1 .2 . 0.8 0.9 1 . 0i0 . 2 20 9.7 5.5 6.3 7 . 2i2 . 2 31 

Br ppm 2.6 3.6 2.9 3 . U 0 . 4 14 22.6 24.2 20 2 2.3±2.1 10 

Ca ppm 159 206 211 193±29 15 1307 1424 1473 1401±85 6 

Cs ppb 1 . 1 1.6 1.6 1 . 4±0 . 3 21 9.2 10.9 11.1 10.Vil.0 10 

Rb ppb 112 166 101 133±46 35 923 1272 710 968i283 29 

Sr ppm 78 92 93 88±8 9 646 630 655.3 643^12 2 
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5.1.6 Konklusjon 

I dette arbeidet er reproduserbarheten av Mg-fellingens bæreregen-

skaper studert ved felling i totalprøver og i filtrerte prøver. Dette 

er gjort både med ubehandlede og med forvaskede filtre og ved analyse 

av bare selve bunnfallet uten filteret. 

Tabell 5.8 viser en sammenfatning av resultatene. 

Generelt indikerer resultatene at elementene Au, 8a. Ce, Hg, Sm og Yb 

ikke kan bestemmes reproduserbart ved hjelp av Mg-felling som oppkon-

sentreringsmetode og INAA. Se bestemmes bare ved felling i total prøve 

uvasket filter, Ag, Cs og Th bare ved analyse av avskrapet felling og 

Hf ved analyse av avskrapet felling og når filtrene er vasket på 

forhand. Fe, Sb og Sc felles reproduserbart ved alle fellingstyper med 

unntak av hvor elementene er kontaminerte. Tidligere undersøkelser 

(jfr. 4.1.5] har imidlertid vist at Sb kan kontamineres ved utvasking 

av kvartsampullene, og reproduserbar deteksjon av Sb kan da gjenspeile 

en reproduserbar feilkilde. Eu og U felles også reproduserbart med 

unntak av felling i filtrat med forvasket filter. Dette henger trolig 

sammen med inhomogene filtrater. Cr felles reproduserbart både i total 

og i filtrert felling ved ubehandlede filtre. Oette indikerer at 

blindverdi korreksjonen for Cr i fellinger i filtrerte prøver er 

brukbar. Zn felles reproduserbart i totalfellinger, men ikke ved 

felling i filtrerte prøver og ved analyse av avskrapte fellinger, noe 

som trolig skyldes sintereffekten I jfr. 3.1.1. Co felles reproduser

bart ved alle fellingstyper med unntak ved analyse av avskrapte fel

linger. Generelt synes fellinger i totalprøver å gi bedre reproduser-

barhet enn fellinger i filtrerte prøver. Best reproduserbarhet gir 

analyse av bare selve bunnfallet. 



46 

Tabell 5.8 Reproduserbarhet ved Mg-fallinger 

Fellings- Elementer som felles Elementer som ikke Konta

type reproduserbart ved felles reproduser minerte 
Mg-felling bart ved Mg- ele

felling menter 

5.1.2 Co, Cr, Eu, Sb, Ag, Au, Ba, Ce, Cs, Fe, Sc 

Felling i total Se, U, Zn Hf, Hg, Sm, Th, Yb 

prøve - uvasket 

filter 

5.1.3 Co, Cr, Eu, Sb, Ag. Au, Ba. Ce, Cs. Fe, Zn 

felling i Sc, U Hf. Hg, Se, Th, Yb 

filtrat -

uvasket filter 

5.1.4 Co, Eu, Fe, Hf, Sb, Ag, Ce, Cs, Hg, Se, Cr 

Felling i Sc, U, Zn Th, Yb 

totalprave -

forvasket filter 

5.1.4 Co, Hf, Sc Ag, Ce, Cs, Eu, Fe, Cr 

Felling i Hg. Sb, Se, Th, U, 

filtrat - Zn, Yb 

forvasket filter 

5.1.5 Ag, Cr, Cs, Eu, Fe, Ce, Co, Se, Zn 

Felling i Hf, Sb, Sc. Th, U 

totalpreve -

avskrapet 

felling 

5.1.3 Co, Cr, Fe, Sc, Se. Ag, Au, Ba, Ce. Eu, 

Elementinnhold Th, Zn Hf, Hg, Sb, U, Yb, 

på 0.4 5 um 

filter 
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5.2 Eksperimentelle variable - reelle sievannsorever 

Resultatene fra reproduserbarhetsstudiene viser at Mg-fellinger ber 

foretas i totale ufiltrerte sjevannsprever for å unngå kontamin-

eringsproblemer ved filtrering. Best reproduserbarhet ga analyse av 

avskrapt felling uten filter. Oa hovedvekten av det eksperimentelle 

arbeidet ble utfert, var imidlertid ikke dette kjent, slik at de 

fleste parametervariasjoner er utfert ved fellinger i filtrerte sje-

vannsprøver og ved analyse av både filter og felling. 

5.2.1 Volum 

Prevevolumet er av betydning for Mg-fellingenes anvendbarhet som opp-

konsentreringsmetode. [ dette arbeidet er sporelementene forsekt 

medfelt i 200 ml, 400 ml (standard prevevolum) og BOO ml filtrerte 

vannprever. Tilsatt lutmengde er justert til prevevolumet slik at 

dobbelt prøvevolum ar tilsatt dobbelt lutmengde. 

Figur 4, Appendiks 2, viser en skjematisk framstilling av studiet. Av 

figuren går det fram at de tre filtrerte prevene stammer fra samme 

filtrering, noe som medferer samme utgangspunkt for alle tre preve

volum. 

Tabell 5.9 viser at felling i 600 ml vannpreve synes a gi lavest 

utbytte. Dette virker urimelig idet 600 ml totalt inneholder mest 

sporelementer og idet deteksjonsgrensene avtar med ekende prevevolum 

(Artikkel 2, Appendiks }). Resultatene for øvrig viser at både 200 og 

400 ml vil vare egnede prevevolum ved Mg-fellinger. 
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Tabell 5.9 utbytte ved Mg-felling i varierende volum av filtrerte 

vannprøver (1 felling ved hvert volum) 

Element Kons. 

Medfelt i 

200 ml 400 ml 800 ml 

Co 

Cr 

Eu 

Fe 

Sc 

U 

Zn 

ng/1 

ng/1 

pg/1 

ug/i 

ng/1 

ng/1 

Mg/i 

32±2 

2640±120 

12201.300 

4 . Oi.0 . 7 

2 . 6±0 . 2 

1610±490 

5 . 0±Q . 3 

60±2 

1880±80 

11501270 

4.6l0.7 

1 . 9±0 . 2 

11401220 

8 . 7l0 . 3 

26i1 

650i70 

520i140 

2.410.3 

1 . 1l0. 1 

950i200 

2 . 0i0 . 2 

Br 

Ca 

Na 

Rb 

Sr 

ug/i 

ug/i 

Relativt 

ng/1 

P9/1 

94l2 

4201130 

1 .3 

140140 

17i2 

68±1 

505±70 

1 

210i45 

18l2 

Tli.1 

9401210 

1 

160+.50 

10i1 

5.2.2 Røring 

Ved tilsetting av fellingsmiddelet Hut) til sjøvannet er det rørt 

manuelt 1 minutt med glass-stav. Manuell raring er ikke nødvendigvis 

reproduserbar, og medfellingen er derfor undersøkt også ved 1 minutts 

røring med magnetrører på full hastighet (1100 omdreininger/minutt) 

både for felling i totalprøve og i filtrert prøve. Standard fellings-

betingelser er ellers fulgt. Tabell 5.10 viser resultatet av under-

søkelsen. 

Cr og Zn synes kontaminert i feilingen i filtrert prøve med manuell 

røring. For øvrig indikerer resultatene at manuell røring i fellingane 

gir et bødre utbytte enn automatisk røring med magnetrører. I forhold 

til prøvekaret hvor fellingene er foretatt, er magnetrøreren større 

enn glass-staven og vil derfor gl en kraftigare bevegelse enn ved 
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manuell raring. Magnetrøreren kan derfor ødelegge allerede dannede 

aggregater slik at disse kan slippe gjennom filteret. Mest trolig 

klogges imidlertid filteret fort slik at effektiv porestørrelse er 

mindre enn 8 um. Røringseffekten indikerer da at elementene som bæres 

effektivt av Mg-fellingen, enten inkorporeres i aggregatene eller 

adsorberes umiddelbart. En elding av bunnfallet i løsningen (3G 

minutters henstand før filtrering) endrer ikke forskjellen som oppnås 

ved de to forskjellige røringstypene. 

Tabell 5.ID Utbytte ved Mg-fellinger foretatt med manuell og 

automatisk raring 

Utbytte ved Mg-fellinger i 

Ele Kons. Total prave Filtrert prove 

ment Automatisk Manuell Automatisk Manuell 

raring 1) raring 2) raring 1) raring 2) 

Co ng/l 36±4 39i1 30>2 38±3 

Cr ng/1 660i230 735i45 4 751.270 815+.50 

Eu pg/i 375.160 500±125 3201.150 3001.85 

Fe ug/1 11*.3 15.4i1.6 1 . 2i0 . 3 2 . 9i0 . 5 

Sc ng/1 1 . 4±0 . 3 2 . * •. 0 . 2 0 . 6.10 . 1 1 . 0± 0 . 1 

U ng/1 375.155 575±120 265^85 610i90 

Zn ug/l 5.91.1.2 6 . 5 •. 0. 2 2.7;j.1.3 7 . 5i0 . 2 

Br ug/i 58i5 69.1.3 311.8 67±3 

Ca ug/i 520±30 695*.t0 3551.190 6001.70 

Na mg/l 8.1±0.8 H±l 6.8l3.6 9>1 

Rb ng/1 165i20 200±35 80±46 170i25 

Sr pg/i 135*.25 1851.50 73129 180150 

1) 4 parallelle fellingar, middelverdi ± standard avvik 

2) 1 felling 
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5.2.3 Sientatt felling i samme vannprøve (ved akende pH) 

Forsøk er utfart for å undersake om utbyttet ved Mg-fellinger øker ved 

å gjenta feilingen i samme vannprøve, dvs. ved økende pH og synkende 

konsentrasjon av partikler og elementer. 

Fig. 5 Appendiks 2, viser en skjematisk framstilling av studiet, 

utfart i vannprøve avmerket med E på kart fig. 6.2. Alle fellinger er 

forstått med standard lutmengde (0.2 ml 12 NaOH til 400 ml sjøvann}. 

pH i fellingene er målt ved hjelp av pH-papir til ca. 9 (1. felling], 

ca. 10 (2. felling) og ca. 12 (3. felling). Utstyret er ikke vasket 

mellom hver felling, men samme begerglass og filtreroppsats er 

benyttet til hver av de tre samhørende fellingene. 

Tabell 5.11 viser resultatet ved gjentatt felling i total og i 

filtrert vannprøve, elementinnhold på 0.45 pm filteret samt total-

innholdet bestemt ved frysetørking. 

Ved å sammenligne med totalinnholdet synes 2. og 3. gangs felling 

generelt å være kontaminert, noe som trolig skyldes gjentatt filtrer

ing og sintereffekt. Ag detekteres kun i 2. gangs felling i total-

prøven. Oette indikerer at Ag (nedfelles først ved en høyere pH, og at 

delen av Ag som medfelles, er assosiert til partikler >0.45 pm. Hg 

detekteres i 2. gangs fellingene, både i total og i filtrert prøve og 

medfelles også ved høyere pH. Både for Ag og Hg er dette i samsvar med 

resultater oppnådd ved tracerforsøk i syntetisk sjøvann /16/. Artikkel 

1, Appendiks 1. For U økes utbyttet ved å gjenta fellingene. Etter tre 

fellinger synes 1007 å vare (nedfelt, og relativt utbytte synes å øke 

ved økende pH. Ut fra elementinnholdet på filteret, totalinnholdet 

bestemt ved frysetørking og absolutt kjemisk utbytte for elementene 

(jfr. 5.4 1, synes ikke utbyttet å øke for de resterande elementer ved 

å gjenta Mg-fellingene i samme vannprøve. 

I Artikkel ', Appendiks 1 er det vist at det kjemiske utbyttet økte 

ved å foreta felling i 25 ml frysetørket sjøvann ved pH 1 etter 

bestråling (RNAA) relativt til utbyttet ved felling i 400 ml sjøvann 

ved pH a (INAA). Hest markert er dette for divalente metaller (Zn, Co) 

og skyldes trolig tilstedevarelse av hydrolyserte kation i sur 

løsning, mens det i opprinnelig løsning ør mindre sorberbare negativt 

ladede komplekser. 

Tilsetting av syre og dermed økt mengde lut VLI inudlertid medføre økt 

kontamineringsfarø ved INAA. 



Tabell 5.11 Utbytte ved gjentatt Mg-felling i total og filtrert sjevannsprøve 

- = ikke detektert i preven 

• = sannsynlig kontaminert prøve 

Ela
nen t 

Kons. 

Medfelt i totalprøve ved Element-
innhold 
på 0.45 pm 
filter 

Medfelt i filtrert prøve ved 

Total-

innhold 
Ela
nen t 

Kons. 

1. felling 2. felling 3. felling 

Element-
innhold 
på 0.45 pm 
filter 

1. felling 2. felling 3. felling 

Total-

innhold 

*9 

Co 

Cr 

Eu 

Fe 

Hg 

Sc 

U 

Zn 

ng/1 

ng/1 

ng/1 

pg/1 

pg/1 

nj/1 

ng/1 

ng/1 

M9/1 

12l1 

585.170 

325*55 

5. 7±0 . * 

2.610.1 

520i170 

0.6±0.2 

5. 9±Z. 4 

22i1 * 

735.170 * 

370i«l0 

3.210.+ * 

a.1i3.7 

0.5i0.1 « 

7001190 

4.3i0.3 « 

11±2 * 

425i70 * 

1.5i0.3 * 

1 . 6i0. 5 

0.*i0.1 * 

5201190 

0.110.1 * 

4.2±0.2 

260i10 

400170 

9.3i0.9 

2 . 9l0 .1 * 

0.810.4 » 

22H * 

390i70 

11601210 * 

2.ij J.3 

0 . 7.1.0 . 1 

470i160 

3.510.3 * 

37i1 « 

165i70 

1 .9i0 .3 * 

8 . 7i2 . 9 

0.3l0.1 * 

6751190 

2.210.3 * 

2911 * 

1.4±0.3 » 

0.3l0.1 « 

3201110 

24i8 

9i3 

1 .7l0.7 

16201160 

0.5i0. 1 

Br 

Ca 

Na 

Rb 

Sr 

pg/i 

pg/i 

Relativt 

ng/1 

M9/1 

IOOi.1 

8501150 

1.3 

190120 

3.5i0.4 

82i1 

8451230 

1.2 

110120 

5.0i0.9 

12312 

12751235 

1.7 

170120 

1 4.5i0.9 

8Bi1 

580185 

1 

150120 

10.110.8 

123t2 

10651185 

1.4 

180130 

14.5i1.0 

11012 

9301140 

1.4 

14 0120 

16.211.0 

(13l0.1lx1Q3 

(230i8)KlO 

63 

(56i1)x103 

690+25 
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5.3 Partikkeleffekt 

Sjøvann inneholder både uorganisk og organisk partikulært materiale i 

større eller mindre grad avhengig av hvor vannprøven tas (oseanisk 

vann. kystvann, transport med elvevannl. Sporelementene foreligger i 

en rekke former og kan bl.a. være bundet til det partikulære 

materialet ved sorpsjon eller innkapslet i organisk materiale og 

mineraler (jfr. kap 1). Dette innebærer at partikulært materiale vil 

influere på medfellingen av sporelementene. 

5.3.1 Filtertest 

Ved analyse av sjøvann er det vanlig med bruk av 0.45 pm Hillipore 

membranfilter til å skille mellom partikulært og "lost" materiale. 

Filtrering er ved sporelementanalyser et trinn forbundet med stor 

kontamineringsfare Ijfr. 4.2.51 I dette studiet er det undersøkt om 

0.4 pm Nuclepore membranfilter er bedre egnet enn tilsvarende 

Hillipore filter til denne form for analyse. 

Fig. 6, Appendiks 2, viser en skjematisk framstilling av studiet. 

Resultatene av filtertesten finnes i tabell S.12. 

Ut fra filtrenes porestørrelse kan det forventes et noe heyere ele-

mentinnhold på 0.4 pm filteret enn på 0.45 pm filteret. For Cr, Eu og 

U kan dette se ut til 3 stemme. Imidlertid er det filtrert hele 2 

liter sjevann gjennom hvert filter, og kloggingseffekter gjør seg 

gjeldende. Forskjellen gjenspeiler ikke en reell partikkelfordeling i 

området 0.4 pm til 0.45 pm /30/. 

For Co og Zn synes Vellingen i 0.45 pm filtratet å være kontaminert. 

Eu detekteres kun i feilingen i 0.4 pm filtratet mens for resten av 

elementene synes (nedfelt i de to filtratene å være av samme 

størrelsesorden. 

Ved å sammenligne blankverdier for de to filtertypene (tabell 4.5) har 

Nuclepore et no* lavere elenentinnhold *nn Hillipore I bortsett fra for 

Crl. Denne forskjellen er imidlertid av on slik sterrelsesorden at den 

er neglis]»rbar i denne sammenheng. I dette arbeidet synes dot altså 

å vare av liten betydning hvilken a<> de to filtertypene som anvendes. 



U b e l l 5.12 F i l te r tes t 

Element Kons. 

0.45 pm Millipore membranfilter 0.4 um Nuclepore membranfilter 

Element Kons. Elementinnhold 

på filteret 

Nedfelt i 

filtrat 

* 
Innhold i 

rest-

llsning 

Element innhold 

på filteret 

Medfelt i 

filtrat 

* 
Innhold i 

restlesning 

Co 

Cr 

Eu 

Fe 

Sc 

U 

Zn 

ng/1 

ng/1 

P9/1 

pg/i 

pg/i 

ng/1 

ug/i 

2. 0±0. 2 

90i5 

70i.25 

0.9i0.1 

495.120. 

O.tiO.02 

34*.2 

645i75 

2 . 9±0 . 8 

U20±2ea 

585±100 

3*1.1 

26*.3 

710il70 

16551.420 

2 . 4±0 . 1 

2 . 4i0. 2 

220±5 

270^40 

1.1.0.1 

570±45 

30i10 

0.04±0.01 

25i1 

490±75 

700±210 

3 . 4±0 . 5 

1425±140 

605±75 

4 . 7±0 . 3 

12±2 

870*245 

1525±315 

1 . OiO . t 

k 

Bestemt ved frysetørking 

t n 
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5.3.2 Felling i total og i filtrert nrave 

På de fleste prøvetakingssteder er det foretatt felling i totalprøve, 

filtrering av 1 1 sjøvann gjennom 0.45 um Millipore membranfilter og 

felling i dette filtratet (fig. 7, Appendiks 21. Til illustrasjon av 

partikkeleffekten som et slikt studium viser, er her valgt en vann

prøve fra 10 m dyp på snittet mellom Torungen og Hirtshals lavmerket 

med R på kart fig. 6.2I. Ut fra prøvetakingsstedet kan det forventes 

et relativt høyt partikulært innhold i vannprøven. 

Tabell 5.13 viser resultatene av studiet. Feilingen i filtratet synes 

kontaminert for Cr og Zn. Resultatene for øvrig indikerer at medfel-

lingen av u i total og i filtrert prøve ikke viser noen partikkel-

effekt. De resterende eiementene viser alle tydelige partikkeleffekter 

idet det er stor forskjell mellom medfelt i totalprøve og i filtrert 

prøve, tnnenfor gjeldende usikkerheter (jfr. 4.1.61 er det relativt 

god overensstemmelse mellom medfelt i totalprøven, summen av 

elementinnholdet på filteret og medfelt i filtratet. Dette indikerer 

at det relative utbyttet ved fellingene (utbyttet relativt til 

"totalinnholdet" i fraksjonen) holdes konstant. 

I Fig. 5.1 er eiementene inndelt etter partikkelstørrelsen på grunnlag 

av medfelt i de to fraksjonane idet medfelt i totalprøve er satt lik 

100Z. 
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Tabell 5.13 Partikkeleffekt ved felling i total og i filtrert 

sjavannsprave 

Element Kans . Medfelt i Elementinnhold på Medfelt i 

totalprave 0.45 pm filter filtrert prøve 

Co ng/1 4 2*.1 6̂ 1 28i1 

Cr ng/1 250i70 18 5».5 235i70 

Eu ng/1 0 . 9^0 . 2 0 . 5i0 . 1 0 . 4i0 . 1 

Fe M9/1 12±1 15±1 3±1 

Sc ng/1 3 . 0±0 . 1 3. 1±0. 1 0 . 9±.0 . 1 

U ng/1 310£60 - 450i60 

Zn Relativt 1 0.2 1 .8 

357. 657 

> 0.4 5 pm <0.45 ym 

Eu 

557. 457. 

>0.45 pm <0.45 pm 

757. 257. 

>0.45 pm <0.45 pm 

707. 307 

> 0.4 5 pm <0.45 pm 

Figur 5.1 Fordeling av Co, Eu, Fe og Sc etter partikkelst»rrelse 

ved prtvetakingssted R fig. 6.2. 
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5.3.3 Suksessiv filtrering on Ma-fellina i ulike fraksjoner 

Felling i totalprøve sammenlignet med felling i 0.45 Mm filtrert prøve 

viser en partikkeleffekt for Co, Eu, Fe og Sc. For en videre under-

søkelse av partiklenes innvirkning på medfellingen og for om mulig 

inndele elementene etter partikkelstørrelse, er det foretatt en 

suksessiv filtrering av en sjøvannsprøve og deretter felling i de 

ulike filtratfraksjonene. Oet utførte arbeidet inngår i et omfattende 

sjøvannsstudium, skjematisk beskrevet i fig. 3, Appendiks 2 (jfr. 

5.1.4) /36/. Vannprøven er hentet ved kysten av Egersund (svmerket med 

F på kart fig. 6.2) og et høyt partikkelinnhold i vannprøven kan 

forventes. Felling i et hollow-fiber filtrat med cut-off verdi på 

10 000 (tilsvarende 0.005 pm) inngår også i arbeidet. En suksessiv 

filtrering av sjøvannsprøver medfører økt kontamineringsfare for siste 

fraksjon, og i dette tilfellet er fraksjonen <0.1 pm (jfr. fig. 3, 

Appendiks 2) kontaminert. 

Resultatet ved Mg-fellingene i de ulike fraksjonene og bestemmelse av 

elementinnholdet i de ulike fraksjonene ved hjelp av frysetørking 

(utført av N. Schelbred Lindstrøm) inngår i dette arbeidet. De 

resterende resultater presenteres av N. Schelbred Lindstrøm /14,' og 

H. Furberg 1311. Tabell 5.14 viser resultatet av Mg-fellingene i total 

prøve og i ulike fraksjoner og tabell 5.15 de tilsvarende resultater 

fra frysetørkingene. I tabell 5.16 Br utbyttet ved fellingene i de 

ulike fraksjonene beregnet relativt til "totalinnholdet" i fraksjonen. 

Cr, Eu og U er ikke bestemt ved frysetørkingen. 

Av resultatene går det fram at det relative utbyttet holdes tilnærmet 

konstant for Co, Sc og Zn uavhengig av fraksjonen (tabell 5.16). Dette 

indikerer at medfellingsgraden er uavhengig av partikkelstørrelsen og 

elementkonsentrasjonen, og medfører at elementene kan inndeles etter 

partikkelstørrelse ved hjelp av medfelling i ulike fraksjoner. 

Hedfelt i de ulike fraksjonene viser ingen partikkeleffekt for Eu og 

U, men holdes tilnarmet konstant i alle fraksjoner. 

Dette indikerer at det er fraksjonen <0.005 pm som (nedfelles. Co, Cr, 

Fe, Sc og Zn viser alle tydelige partikkeleffekter. For Fe indikerer 

resultatene at partikler >8 pm og <0.00S pm med felles. Resultatene for 

Co, Cr, Sc og ln indikerer at partikler i alle størrelsesområder 
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medfelles ved Mg-fellinger. 

I fig. 5.2 er elementene inndelt etter partikkelstarrelsen på grunnlag 

av medfelt i de ulike fraksjonene idet medfelt ' totalpreve er satt 

lik 100Z. Disse resultatene er i relativt god overensstemmelse med hva 

N. Schelbred Lindstram oppnådde ved ulike fraksjoneringsmetoder / H / . 

Medfelling ved hjelp av Mg-scavenger er også anvendt til bestemmelse 

av sporelementer assosiert med kolloidalt materiale i sjøvann ved 

hjelp av instrumentell og radiokjemisk naytronaktiveringsanalyse. hed-

fellingen er her benyttet ved siden av ultrafiltrering, frysetørking 

og elektrolyse av totale og filtrerte sjavannsprever {Artikkel 2, 

Appendiks 1). 

Arbeidet viser at ved elektrolyse av vannprøven fer bestråling oppnås 

verdifull informasjon om elementenes kjemiske tilstandsform (elektro-

akuive former). 

Videre vises at der vanlig filtrering ikke gir starrelsesfraksjonering 

gir filtrering gjennom en hollow fiber membran (ultrafiltrering) indi

kasjon om at elementene til en viss grad er assosiert til kolloider. 

Tabell 5.U Mg-fellinger i ulike fraksjoner etter suksessiv 

filtrering av sj»vann 

Ele

ment 

Kons. 

Mg-felling i 

Ele

ment 

Kons. Total-

preve 

Fraksjon 

< 8 pm 

Fraksjon 

< 0.4 pm 

Hollow-fiber 

fraksjon 

<0.005 pm 

Co 

Cr 

Eu 

Fe 

Sc 

U 

Zn 

ng/1 

ng/1 

pg/1 

ug/i 

ng/1 

ng/1 

Mg/l 

36i> 

660^.230 

375±60 

ll>3 

1 .*i0.3 

375*.55 

5 .9*.! . 2 

104i1 * 

215i15 

4001130 

1. OiO. * 

0 . 6l0 . 1 

320160 

4.410.1 

2111 

375i25 

0. 9i0. 2 

0 . 6l0 . 1 

360150 

3 . 4l0 . 1 

!3i1 

240i15 

5101110 

0.7l0.1 

0 . 9i0 . 5 

240150 

4.110.1 

* Sannsynlig kontaminert pr»ve 
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Tabell 5.15 Elementinnhold i ulike fraksjoner bestemt ved 

frysetørking 

Ele Kons. Total- F r a k s j o n Fraksjon Hollow-fiber 

ment prøve < B u m < 0.4 um fraksjon 

<0.005 pm 

Co ng/1 50*.10 4 8±8 25±7 73±S * 

Fe ug/l 22i2 - - -
Sc ng/1 2 . 9i0 . 9 1 . 7i0 . 6 1 . 7±0 . 6 4±1 

Zn Mg/l 1 1 . 7.J.0 . 2 8±1 7±) Bil 

* Sannsynlig kontaminert prøve 

Tabell 5.16 Utbytte i 7. ved Mg-fellinger i ulike fraksjoner relativt 

til "totalinnholdet" i fraksjonen 

Ele TotaX- Fraksjon Fraksjon Hollow-fiber 

ment prøve < 8 pm < 0.4 Mm fraksjon 

<0.005 pm 

Co 72 217 * 84 18 

Fe 50 - - -
Sc 48 35 35 23 

Zn 50 55 49 51 

• Sannsynlig kontaminert prøve 
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407. 20!! 1,07. 

>0.4 \im 0.4-0.005 pm <0.005 um 

Cr 

657. 357. 

>0.005 pm <0.005 M"i 

907. 57. 57. 

>8 pm (0.005 M m 

8-0.005 Mm 

507. 507. 

>0.005 Mm >0.005 M m 

Zn 

257. 157. 5Z 55Z 

>8 M m 8-0.4 Mm t <0.005 pm 

0.4-0.005 Mm 

Figur 5.2 Fordeling av Co. Cr, Fe, Sc og Zn etter 

partikkelstørrelsen ved prøvetakingssted F, fig. G.2. 

5.4 Utbytte ved Mo-fellinger 

For å anvende Hg-fellinger til bestemmelse av totalkonsentrasjoner er 

det nødvendig å vite absolutt kjemisk utbytte for hvert enkelt element 

ved fellingene. Dersom det bare er trender som skal undersøkes (f.eks. 

kartlegging av havstrømmer), er det tilstrekkelig å vite at det aktu-
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elle element medfelles reproduserbart, uavhengig av elementkonsentra-

sjon og mengde partikulært materiale, ved de aktuelle fellings-

betingelser. 

5.4.1 Absolutt k-iemisk utbytte 

I dette arbeidet er utbyttet ved Mg-fellinger bestemt ved å sammen-

ligne resultater fra felling i 400 ml totalprøve med frysetørking av 

25-30 ml totalprøve. I frysetørkingene er Co, Cr, Fe, Sc og Zn bestemt 

ved langtlevende isotoper slik at elementene bestemmes uten inter-

ferenser fra Na og Br. På grunn av disse interferensene kan imidlertid 
2 39 

ikke uran bestemmes ut fra Np. Uran er i stedet forsøkt bestemt ut 

fra fisjonsproduktet La som vil være til stede også ved 2. og 3. 

gangs måling. 

Tabell 13, Appendiks 2, viser totalkonsentrasjoner og absolutt kjemisk 

utbytte ved Mg-fellinger i totalprøver på 8 ulike prøvetakingssteder 

(avmerket 0, E, F, G, H, L, N, R på kart fig. 6.2). Ut fra prøvetak-

ingsstedene kan det forventes lav elementkonsentrasjon ved 0, E og H, 

høy konsentrasjon ved F, L og N (kystprøver) og middels konsentrasjon 

ved G og R. 

Cr og Fe detekteres kun enkelte ganger i de frysetørkede totalprøvene. 

For en del elementer synes enten felling eller frysetørking å være 

kontaminert, og disse resultatene er utelatt ved beregning av middel

verdi og standard avvik i tabell 5.17. 

Tabell 5.18 viser en oversikt over utbyttet ved analyse av avskrapte 

fellinger (jfr. 5.1.5). Oenne vannprøven er tatt i Oslofjorden ved 

Orøbak og er avmerket med T på kart fig.6.2. 

Resultatene indikerer et høyt utbytte for Co (ca. 80jC) uavhengig av 

konsentrasjonen (10-110 ng/1). Utbyttet ved analyse av de avskrapte 

fellingene viser stor variasjon på grunn av stor spredning i enkelt-

resultatene, men er av samme størrelsesorden. 
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Tabell 5.17 Absolutt kjemisk utbytte i 1. vea Kg-fel.linger i 

400 ml totalprøver 

Prøve Forventet 

takings- Co Cr Fe Sc U Zn konsentrasjon 

sted 

E 90 - - 100 32 93 Lav 

H 63 - * - 31 * Lav 

D 73 100 63 100 - 63 Lav 

L 100 92 * * 24 52 Hoy 

G 86 - - * 36 86 Middels 

N eo - - * 40 91 Høy 

R * - 63 100 - 83 Middels 

F 72 - 50 68 - 56 Høy 

x±s 64*J0 96i.6 59^7 9 2.*16 33±6 75^17 

s (Z) 12 12 17 18 22 

* kontaminert felling eller frysetørking 

ikke detektert i frysetørking 

Tabell 5.18 Absolutt kjemisk utbytte i Z ved analyse av avskrapte 

fellinger 

Innhhold i Mg-felling Utbytte 

Element Kons. total prøve 

(frysetørking) 

i total-

prøve 

Z 

Co ng/1 60.* 10 30.1.16 30-90 

Cr ng/1 - 51±7 -
Fe ug/l SO*. 10 5 6*. 5 70-100 

Sc ng/1 5.J.1 3.6i0.2 60-95 

U ng/1 2930*.200 860±4 5 25-35 

Zn ng/1 13»,1 1 . 3 •. 0 . 5 5-15 
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For Cr er resultatene høyst usikre, men indikerer et utbytte pl ca. 

90Z. Dette er i samsvar med tracerforsøk utført hvor bunnfall og løs-

ning ble separert ved sentrifugering /35/, men 2-3 ganger sa høyt som 

tracerforsøk hvor bunnfall og løsning ble separert ved filtrering 

I jfr. 3.2). Cr-innholdet i fellingene ved analyse av de avskrapte 

fellingene ligger lavere enn innholdet når felling og filter 

analyseres sammen, noe som indikerer et lavere utbytte (20-30Z) for 

Cr. 

Fe detekteres ikke i alle totalprøver, men resultatene indikerer et 

utbytte på ca. 602 uavhengig av konsentrasjonen, noe som er i under

kant av utbyttet ved analyse av de avskrapte fellingene. 

Sc synes å felles uavhengig av konsentrasjonen (1-3 ng/1) med høyt ut

bytte (ca. 80Z). Utbyttet er av samme størrelsesorden ved de to ana-

lysetypene. 

Utbyttet for U ved Mg-fellingene synes å vare på ca. 30Z uavhengig av 

konsentrasjonsvariasjonene. Utbyttet for Jn (ca. 757.) viser større 

spredning enn for de andre elementene. Dette synes ikke å skyldes 

konsentrasjonsvariasjoner 10.5 - 12 ug/1), men trolig selve prøve-

behandlingen (filtrering, sinteref fekt, e t c ) . Utbyttet er i samsvar 

med resultater fra tracerforsøk (jfr. 3.1). Utbyttet ved analyse av 

avskrapte fellinger er mye lavere (ca. 10)!). Totalinnholdet i denne 

prøven er imidlertid nøyt og kan muligens være kontaminert. 

Generelt indikeres et lavere kjemisk utbytte enn tilsvarande ved 

tracerforsøk i syntetisk vann 1/16/.Artikkel 1, Appendiks II, noe som 

viser at medfellingsgraden i naturlig vann er avhengig av elementenes 

kjemiske ti _starcdsform. 
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5. t.2 Natrinossalter 

Ved nøytronaktiveringsanalyse av Mg-fellinger bestemmes bare enkle, 

uorganiske sporelementer. For a undersake om Mg-fellingene også bærer 

med seg noen av næringssaltene som finnes i sjøvann (fosfater, 

nitrater, silisium) ble oppløste fellinger analysert ved hjelp av en 

auto-analyzer ombord i G.O. Sars lanalysene utført av M. Hagebø. 

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Bergen). Fig. 8, 

Appendiks 2, viser en skjematisk framstilling av studiet. Før analyse 

på autD-analyzeren ble fellingene løst i 15 ml syntetisk sjøvann 

Ibrukt som vaskeløsning for auto-analyzeren) ved at filtre med felling 

ble lagt i scintillasjonsglass, ristet godt og filtrene deretter 

plukket opp igjen med plastpinsett. 

Tabell 5.19 viser en oversikt over resultatene. Alt utstyret som ble 

brukt ved fellingene. ble vasket i fortynnet salpetersyre, slik at 

NO -analyse av fellingene var umulig. Videre vil Si kunne kontamineres 

av glassutstyr. 

Resultatene indikerer at 50-60Z av totalinnholdet av både PO og Si 

gjenfinnes i Mg-fellingen. 

Tabell 5.19 Nzringssaltinnhold i Mg-fellinger 

Prave P0 4 , MM NO , MM Si, MM 

Totalprøve 1) 

Mg-felling i 

totalprøve 21 

O.SO 

0.*6i0.19 

7.8 5.1 

2 . 6*.0 . 5 

1) 1 parallell bestemmels* auto-analyzer 

2) 3 parallelle btstemmtljer auto-analyzer 
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6. ANVENOELSER AV Mg-FELLINGER TIL KARTLEGGING AV HAVSTRØMMER 

Dette arbeidet er tilknyttet et kystvannsprosjekt i samarbeid med Hav

forskingsinstituttet i Bergen. I denne forbindelse er det foretatt 

Mg-fellinger ved ulike prøvetakingssteder i Nordsjøen, Skagerak og 

Kattegat november 1978, kart fig. 6.1, og november 1980, kart fig. 

6.2. Hensikten med studiet er på grunnlag av sporelementkonsentra-

sjonen å finne en parameter, eller en kombinasjon av flere parametre, 

som kan brukes til å studere ulike havstrømmer. I denne forbindelse er 

det bare sett på elementer som medfelles reproduserbart, uavhengig av 

elementkonsentrasjonen og mengde partikulært materiale, uten hensyn 

til absolutt kjemisk utbytte ved fellingene (dvs. totalkonsentrasjon). 

6.1 Mg-fellinger i vannoraver fra snittet Torunqen-Hirtshals nov.1980 

På snittet mellom Torungen og Hirtshals ble det i november 1980 utfert 

Mg-fellinger i vannprøver fra 4 ulike prøvetakingssteder (avmerket med 

N, 0, P, R på kart fig. 6.21. Fra hvert prevetakingssted ble det også 

utfert fellinger i vannprøver fra 3 til « ulike dyp. 

Tabell 6.1 viser en oversikt over resultatet ved felling i totale og i 

filtrerte prøver, samt elementinnholdet på 0.45 pm filteret. 

I figurene 6.3 til 6.S er konsentrasjonsvariasjonene til Co, Fe og Sc 

bestemt ved Mg-fellinger i filtrerte prøver plottet i et diagram som 

viser dybdeprofilen av snittet Torungen - Hirtshals. Co synes å vise 

en jevn fordeling med en noe høyere konsentrasjon i prøven narmest 

danskekysten. For Fe og Sc synes konsentrasjonen å ake noe med dybden. 

Tilsvarende undersekelse i Østersjøen har vist en 3evn fordeling av 

Fe gjennom en vannsøyle samtidig som konsentrasjonsnivået var lavere 

/38/. 

I figurene 6.6 og 6.7 er forholdet mellom konsentrasjonen av Co og Fe 

og Co og Sc plottet i tilsvarende diagram. 

Figurene 6.4 - 6.7 indikerer alle samme trend i elementfordelingen. 

Oenne trenden synes 3 vara i samsvar med konsentrasjonskurver for 

nitratfordelingen i samme snitt (analysert av Havforskmngsinstituttet 

/39/>. For rutinemessig kartlegging vil det lmidlertid trengs et 

større antall prøver. 
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Fig. S.l Kurser og stasjoner tokt november-desomber 1978 med 
F/F "G.O. Sars". Stasjoner med bestnmmelse av sporelementer 
avmerket med 1-26. 
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Fig. G.2 Kurser og stasjonar Iz hydrografisk stasjon, A pelagisk 
trilstasjon og o stasjon for bestemmelse av sporelementer) 
tok 4.-2!. november 19B0 meo F/F '6.0. Sars" /39/. 



Tabell 6.1 Mg-fellinger i vannprever fra snittet Torungen-Hirtshals november I960 

1. Felling i totalpreve. 2. Elementinnhold på 0.45 pm filter. 3. Felling i filtrert prøve 

' Sannsynlig kontaminert preve 

Avmerking Havforski.igens Co Cr Eu Fe SC U Zn 

pa fig. 6.2 stasjonsnummer Posisjon ng/1 ng/1 pg/i M9/1 ng/1 ng/1 rela

Prevetype - dybde tivt 

1260 10 m 
0 0 

58 23 N 1 1 9 ! 
28i1 415±70 475i115 7 . 5i0 . 7 1 . 9±0 . 2 545±55 1 

2 B±1 18Q±5 290±125 4 . 8i0 . 3 0 . 9±0 . 1 - 0.3 

3 38i1 « 575±70 * 395^125 4 . 2J.0. 8 0. 6±0 . 1 795±60 6.3 * 

2 30 m 7±1 150±15 320±60 5 . 9i0 . 4 1 . 2±0 . 1 - 0.4 

3 39».1 * 290±70 6 9 Di 110 6 . 9i0 . 7 0 . 5*.0 . 1 525^55 3.3 * 

2 50 m '±1 165±5 290±55 7 . 9±0 . 3 1 . 5±0 . 1 - 0.3 

3 24+.1 - 480±90 2 . 8 «.0 . 2 2.1±0.1 335±50 1 .6 

0 2 1264 10 m 
0 0 

56 08 N 9 11 E 4 . 5±0 . 5 130±5 120±4 0 3 . 2 *. 0 . 2 0 . 8±0 . 1 - 0.4 

3 Z3+.1 70i70 - 2 . 5i0 . 6 1.6i0 .1 « 1165i200 1 

2 30 oi 2 . 8 «.0 . 2 95i.5 70i30 2 . 5i0 . 2 0.6±0.1 - 0.3 

3 21±1 130i70 - 4 . 3±0 . 7 0 . 7*.0 . 1 790i275 4.7 * 

2 100 m 10±1 160±10 150i50 4 . 9i0. 3 1.1±0.1 - 0.2 

3 22±1 30±75 820i20 2 . 3i0 . 3 0.6±0.1 695*185 1 .8 

2 500 m 5 . 8i0 . 3 1 1 0±1 0 210i50 6 . 4i0 . 3 0 . 8i0 . 1 - 0.3 

3 21±1 270±70 820i20 5 . 0 *.2 . 1 1 . 2i0 . 1 630.1225 5 . 1 * 

forts. 



laboll 6.1 forts. 

Avaerking Havforskingens Co Cr Eu Fe Sc u Zn 

på fig. 6.2 stas30nsnummer Posisjon ng/1 ng/1 pg/1 ug/i ng/1 ng/1 rela

Pr*vetype - dybde tivt 

P 2 I2E7 10 in 
0 0 

57 5 6 N 9 21 E * . 6 *.0.5 120*. 5 1 1 0 *.4 0 2 . 7±0 . 2 0 . 5i0 . 1 - 0.2 

3 234.1 160».70 - 2 . 4*.0 . 5 0 . 5 *_ 0 . 1 790±240 1 

2 30 m 3 . 6 •. 0 . 3 120i5 - 1 . 2±0 . 2 0 . 3i0 . 1 - 0.2 

3 26*.1 225».70 1500.+ 5 0 0 3. 5i 0. S 0 . 8 *.0. 1 860±225 
* 

2.7 

2 100 m 21*.1 180±5 2100±200 4 6».1 * 12.6.10.3 * - 0.2 

3 18i1 180i70 1200±200 6 . 5i0 . 7 1 . 7i0 . 1 810^210 1.3 

2 17S m 1Bi1 195*.5 U00*.300 34±1 * 9.2i0.9 * - 0.2 

3 31.1 - U00i700 3.7.* 0.6 1 . 0£ 0 . 1 460i155 1.7 

R 1 1270 10 m 
a o 

57 42H 9 W E *2i1 250*.70 900±200 1 1 . 9j*1 . 0 3.0i0. 1 310i60 1 

2 Oil 185i5 500*.100 14.8iO .5 3. 1i0.1 - 0.2 

3 28*.1 235i70 400*.100 3 . tiO . 7 0.9*.0.1 450*.60 1.8 

2 20 m Oil 215*.5 600±100 2.7±0.4 3 . 0 *.0 . 1 - 0.3 

3 34..1 *05i70 500«.20O 2.9±0.7 " 0 . 9 *.0. 1 540*_80 3.1 * 

2 10 m 7*.1 205i5 500*.100 U . 7»_0 . 4 3 . 0 *_0 . 1 - 0.2 

3 31i1 275i70 500i20O 3.2±0.6 1 . 0 *.0 . 1 4 4!i.*80 3.4 « 
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Fig. 6.3 Konsentrasjon av Co Ing/Il på snittet Torungen-Hirtshals. 

F19. 6.4 Konsantraijon av F» tug/ll pa initttt Torungen-Hirtshals. 
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Fig. 6.5 Konsentrasjon av Sc (ng/ll pl snittet Torungen-Hirtshals. 

Fig. 6.6 Forholdtt mtllom konstntrasjontn av Co og Ft (xlo ) pj 
snitttt Torungtn-Hirtshali. 
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Fig. 6.7 Forholdet mellom konsentrasjonen av Co og Sc på snittet 
Torungen-Hirtshals. 

6.1.1 Partikkelfordelino i vannprever fri snittet Torunoen-Hirtshala 

I vannprøvene fra 10 m dyp ved prøvetakingssted N og R (tabell 6.1) 

er det relativt god overensstemmelse mellom innholdet i Hg-fellingene 

i total og i filtrert prfve samt elementinnholdet pa filteret. 

I tabell 6.2 er partikkelfordelingen forsøkt estimert ut fra dataene 

for elementinnholdet pi filteret og Mg-fellingene i filtratet for Co, 

Fe og Sc. Eu og U viser ingen partikkeleffekt, og 2n og Cr er utelatt 

pa grunn av kontaminerxngsproblemer. 

Resultatene viser at Co synes i ha en }tvn partikkelfordeling lea. 201 

> 0.*5 pm). Fe og Sc fordeles etter relativt samme menster. og det 

synes som om disse elementene i mindre grad er assosiert til part ikler 

>0.*5 pm ved 30 m dyp sammenlignet med andre dyp. Resultatene indi

kerer ogsl at disse i sttrst grad er assosiert til partikler >0.*5 pm 

i vannprøvene tatt nennest danskekysten. 



Tabell 6.2 Estimert partikkelfordeling for Co, Fe og Sc i vannprøver 

fra snittet Torungen - Hirtshals. Tall oppgitt er 'i 

partikler > 0.45 pm 

Preve-

takings- Co Fe Sc 

sted. 

fig. 6.2 Dybde 

N 10 m Kontaminert 55 60 

30 m Kontaminert 45 70 

50 m 25 75 40 

0 10 m 20 55 35 

30 m 15 35 45 

100 m 30 70 65 

500 m 20 55 40 

P 10 m 20 55 50 

30 m 15 25 30 

100 m 55 90 90 

75 m 35 90 90 

R 10 m 20 80 80 

20 m 20 50 75 

40 m 20 SO 75 
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6.2 Mg-fellinaer i vannprøver fra 10 m dvo ved ulike enkeltstasionar 1980/1978 

Tabell 6.3 viser resultater av Mg-fellinger i totale og i filtrerte 

vannprøver samt elementinnhold på 0.45 um filtre ved 10 m dyp fra 

ulike prevetakingssteder november 1980 I jfr. kart fig. 6.21. Tabell 

6.4 viser tilsvarende for fellinger utfart i november 1978 (jfr. kart 

fig. 6.1). Oisse fellingene er kun utfart i filtrerte vannpraver. 3 

prevetakingssteder fra 1978 og 1980 toktet faller sammen, 18/S, 26/N 

og 3/M. {Avmerking fig. 6.1/avmerking fig. 6.2). Oen generelle tenden

sen er en hayere elementkonsentrasjon i 1978 enn i 1960. For Cr synes 

det imidlertid å være omvendt. 

Magnusson og Westerlund har undersakt spormetallkonsentrasjoner i sur-

gjorte vannpraver fra Kattegat/Skagerak området MO/. 

For sammenlignbare pravetakingssteder indikerer disse resultatene at 

Mg-fellingene foretatt i 1978 er kontaminerte med hensyn til Zn. 

Zn-innholdet bestemmes imidlertid /40/ til et hayere nivå enn hva som 

er sannsynlig oseanisk nivå /6, 41/. 

Tabell 6.5 viser en oversikt over partikkelfordeljngen av Co, Fe og Sc 

fra ulike pravetakingssteder i 1980. Oataene er ba. rt på fellinger i 

total og i filtrert vannprøve fra samme pravetakingssted. Av resul

tatene går det fram at Co viser en relativt jevn partlkkelfordeling 

uavhengig av pravetakingsstedet (med unntak av vannprave tatt rett ut 

fra nordvestkysten av Jylland-Hanstholmen). For Fe og Sc indikerer 

resultatene at disse i starre grad er assosiert til partikulært 

materiale i vannpraver fra Skagerak - Kattegat området enn i vann

praver fra selve Nordsjaen. 

I fig. 6.8 er konsentrasjonsforholdet mellom Co og Sc plottet på kart 

over de ulike pravetakingsstedene fra toktet 1978, Dette forholdet 

indikerer at vann med relativt hayt konsentrasjonsforhold kommer fra 

Kattegat, ut gjennom Skagerak og ut i Nordsjaen. For rutineanalyser 

vil det imidlertid kreves et starre antall praver. 



Tabell 6.3 Hg-fellinger i vannprøver fra 10 m dyp ved ulike enkeltstasjoner I960 

I. Felling i totalprtve. 2. Elementinnhold på 0.45 pm filter. 3. Felling i filtrert preve 

• Sannsynlig kontaminert pr»ve 

Avmerking Havforskingens Co Cr Eu Fe Sc U Zn 

pi fig. 6.2 stasjonsnummer Posisjon ng/1 ng/1 pg/i pg/i ng/1 ng/1 ug/l 

Prtvetype 

A 1 i iso 62° 4'N 0°40'V 68i2 * 430±75 3801.130 3 . 6i0. 8 1 . 5A0 . 1 620±4 0 

2 11±1 110±5 - l.liO.2 0.05A0.02 -
3 12i1 - 210±80 2 . 6i0 . 5 1 . 5A0 .1 470A105 

B 3 1179 60°45'N 0°40'V 36i2 445*.75 - 15.4±1.0 * 4.3A0.2 755±70 

C 1 1186 59° 17'N 4°20'E 29±1 260±7 5 470^210 5 . 9*_0 . 8 1 . 5i0 . 1 455i30 

3 25i1 240±70 870i240 3.9±0.8 1.3A0.1 800±65 

0 1 1212 
0 0 

59 17 N 2 14 V 11 Al - 215±4 0 - 1.7A0.4 785±20 1 . 0±0 . 1 

E 1 1243 58°09'N 3°12'E 12J.3 585±70 325i55 5.7i0.4 2.6i0.1 5?0±170 0 . 6i_0 . 2 

2 4 . 2«.0 . 2 260A10 370±70 9.3±0.9 * 2 . 9i0 . 1 « - 0 . 8i0 . 4 

3 22±1 « 390i70 1160i210 * 2.4i0-3 0.7±0.1 470i160 3.5±0.3 * 

F 1 (1326) H-61 56°25 ÉN 5°50'E 36^4 660±230 375i60 "±3 1.4i0.3 375i.55 5.9i1.2 

3 30±2 475«.270 32O*.150 1.2±0.3 0 . 6i0 . 1 265±85 2.7±1 .3 

G 1 1329 56° 14 -N 5°30'E 18«.1 185±70 435±145 2.2±0.4 6.7A0.4 * 640i230 0.6±0.1 

2 2 . 6±0 .2 BD±5 90±4 0 1 . 3i.0 . 1 D.4A0.1 - 0.5±0.1 

3 6Ot.2 * 1880i80 * 1150i270 * 4.6±0.7 « 1.9i0.2 1140±220 6.0±0.2 * 

H 1 1334 57°55N 4°56E 15i1 695±70 - 1 .9 «.0.3 1.0A0.1 565±95 0 . 8±0 . 1 

2 2 . 0».0 . 2 90±5 - 0.9±0.1 0.5A0.1 - 0 . 4±0 . 2 

3 34A2 645A75 - 2 . 9i0 . 8 1.4jt0.1 « 585i100 3.4±0.2 * 

forts. 



l a b e l l 6.3 f o r t s . 

Avmerking Havforskingens Co Cr Eu Fe Sc U Zn 
pi fig. 6.2 stasionsnummer Posisjon ng/1 ng/1 P9/1 ug/i ng/1 ng/1 M9/1 
Prevetypt 

I 2 1337 0 , 0 . 5 58 N 7 02 E * . 7±0 . 3 150±5 150±30 2 . 9±0 . 1 1.5i0.1 - 0.2±0.02 
3 23i1 485i40 380±60 2 . 8±0 . 7 1.4i0.1 995±260 3.3i0.8* 

J 1 1347 0 . 0 57 07 N 6 26 E 20±1 350±75 - 8 . 7±0 . 7 2. 4i0 . 1 430±30 -
3 20±1 520i75 • 820±300 * 1 . BiO . 5 0 . 8i0 . 2 660±70 -

K 1 1 349 0 . 0 . 57 00 N 7 39 E 72±2 530±75 6400«.1000 14 4±3 41.8iQ . 4 435±35 -
L 1 1259 0 , 0 . 58 03 N 8 05 E 10B±1 340±70 700±100 6 . 0i0. 3 3. 1±0.2 G90i60 1.U0.1 
M 1 1249 0 . 0 , 57 U N 8 33 E 53*.1 920±70 5900±600* 87*_1 « 

* 
*7±1 380i155 2.0±0.3 

2 16±1 260±10 1600±300 30i1 15.2±0.1 - 0.2±0.02 
3 20«.1 200±70 1100J.500 5 . 6±B . 1 3 . 0±0 . 3 380±180 3.B.+ 0.3* 

N 1 1260 0 0 56 23 N 8 49 E 28±1 415±70 475H15 7.5±0.7 1 . 9i0 . 2 545i55 -
2 8±1 180i5 290±125 4.8±0.3 0 . 9i0 . 1 - -
3 38±1 575±70 395±125 4 . 2±0 . 8 0 . 6i0 . 1 795i60 -

0 2 1264 0 . 0 . 58 06 N 9 il E 4 . 5i0 . 5 130±5 120±40 3 . 2i0 . 2 0.8±0.1 -
3 23±1 70i70 - 2 . 5±0 . 6 1 . 6i0 . 1 1165i205 

P 2 1267 0 , 0 . 57 56 N 9 27 E * . 6i0 . 5 120i5 IIOt.4 0 2 . 7±0 . 2 0 . 5+.0 . 1 -
3 23i1 160i70 - 2 . 4±0 . 5 0 . 5±0 . 1 79Di240 

R 1 1270 0 0 57 42 N 9 47 E 42±' 250±70 900±200 I1.9J.1.0 3.0±0.1 310±60 
2 8±1 185».5 500±100 14 . 8*_0 . 5 3 . 1±0 . 1 -
3 28±1 235i70* 400±100 3 . 4±0 . 7 0 . 9i0 . 1 450±6G 

S 1 1302 0 , 0 , 58 23 N 10 IE 23«.1 590±7 5 - 6 . 2±0 . 8 1 . 9i_0 . 1 480iGO 
3 1B±1 660_t85 - 1 . 9j*0 . 5 1 . 2±0 . 1 375±50 



Tabfctl t.l Hg-fellinger i filtrerte vannpraver «ed ulike enkeltstasjoner 1976 

Avmerking Havforsk ingens Co Cr , Sc ,„ 
pi kart stas3onsnummer Posisjon ng/1 ng/1 van ng/i M9/1 
fig. 6.1 - dybde 

1 1174 10 m 0 0 57 33 N 08 22 E 36±5 - 3. HO. 9 0.8±0.1 4.4«.0.Z 

2 1176 10 m 0 0 57 24 N 08 28 E 22i2 - 2 . 7i0 . 8 1.4±0.1 3 . 5i0 . 2 

3 1178 10 m 0 0 57 14 N 08 33 E 51±2 - 2 . 6».2 . 3 2 . 5±0 . 1 6 . 4i0 . 3 
4 1185 10 m 0 0 57 3 3 N 11 31.5 E 3H5 110i.20 4.3t.1 . 1 1.2i0.1 7.2i0.3 
5 1187 10 m 0 0 57 32 N 11 20 E 43i2 - 1 . 6».0 . 9 1 . 6±0 . 1 6 . 6«.0 . 3 

6 1189 10 in 57°27.9'N 10°54'E 36±2 - 2.6*.1 .0 1.5±0.1 10.2i0.3 
7 1190 10 m 57°26'N 10°42.5 ,E 52±2 370i25 6.0»;2.2 3.2±0.2 7 . 3i0 . 3 

8 n o - 10 m 0 . 0 . 56 24.5 N 11 6.5 E 20J.2 - 2.9i0.8 0 . 5±0 . 1 4 . 3i0 . 3 
9 1192 10 m 0 . 0 . 56 07 N 11 10 E 25±.2 - 2 . 7i0 . 9 0.5*0.1 9 . 0£0 . 2 
10 1193 10 m 0 . 0 56 U N 12 22.2 E 4 3±5 - 4.7i0.9 1 . 2i0 . 1 8 . 3 *_0 . 2 
11 1194 10 m 0 0 56 34 N 12 13 E 57±8 130i40 13.0±2.0 1 . 5±0 . 3 26.3±0.6 
12 1195 10 m 57°03'N 12° 12. 5'E 58i3 130J.105 15.3i2 . 2 3.7i0.6 11.9i0 .4 
13 1196 10 m 0 . 0 . 

** 57.5 N 11 45.5 E 4 5J.3 - 7.7«.1 .6 1.U0.2 8.9±0.3 
11 1197 10 m 57 311.5'N I1°40'E 67±3 - 6.4*.1 .7 1.9*0.2 6 . 7j:0 . 4 
15 1196 10 m 5B°05.1 N 11° 16.7'E 96i3 - 10.2i1.6 4.3i0.3 8 . 2 *_0 . 3 
16 1201 10 m 58°03.IN 11°03.8'E 106*.4 130i4 0 28.3±4.0 4.2±0.2 10.2i0.4 
17 1203 10 m 5B°00.7'N 10°49.4'E 7 4i3 - 5.2i1 .6 3.8i0.7 1 4 . Bi.0 . 5 

forts. 



I m U 6,* l or t s . 

Avmerking Havforskingens Pos is jon Co Cr Fe Sc Zn 

p i ka r t stas;jonsnuinmer ng /1 ng /1 n g / i ng /1 n g / i 

f i g . 6 . - dybde 

18 1210 10 in 5 8 ° 2 3 , N 10°00"E t 0 i 3 290i50 11 . 1±1 .9 2 . 21.0 . 5 10 .1±0 .4 

150 m 36±6 140±30 8.7* .1 .6 2 . 0 i 0 . 3 1 2 . 9 i 0 . 5 

«90 ffl 53±8 90 i40 10 .3±3 .7 2 . 5 i 0 . 6 8 . BiO . 3 

19 1212 10 m 58° 30 . 7'N 10°3 3 . 3 E 78±3 240*80 5 . 8 i 1 . 5 3 . 2 i0 . 2 6 . 6±0 . 4 

20 1217 10 in 5 B ° 3 4 . 2 ' N 1 1 % .2 E 80 i3 - 6 . 0±2 . 0 3 . 6±0 . 2 5 . 9±0 . 3 

21 1218 10 in 5 8 ° 5 3 , N 10°50 - E 4 9±3 - A. 91.1.7 3 . UO . 3 17 . 7 i0 .4 

22 1220 10 m 5 9 ° 0 0 ' N 10°38 'E 30±2 - - 1 . 7 i0 . 2 1 . 7 i0 . 2 

23 1222 10 m 5 8 ° 5 3 ' N 1 0 ° 2 0 , E 26*.1 - 1 . U 0 . 8 1 . 2 i 0 . 1 1 . 0 i0 . 1 

24 1224 10 ffl 0 0 58 53 H 9 50 E - - - - -
25 1225 10 m 0 Q 

58 59 N 9 47 E H ± 1 - - 0. 4i.O . 2 1 . 7±0. 2 

26 1232 10 m 0 0 58 23 N H I E 67±2 - 1 1 . 7 i 3 . 7 4 . 0 i 0 . 2 4 . B±0 . 3 



Tabell 6.5 Estimert partikkelfordeling for Co, Fe og Sc i vannprøver 

fra ulike prevetakingssteder 1980. Tall oppgitt er l 

partikler > 0.45 pm 

Prfflvetakings- Co Fe Sc 

sted, fig. 6.2 

A Kontaminert 30 5 

C 15 35 15 

E Kontaminert 40 75 

F 15 90 60 

J 0 80 65 

M 60 90 90 

N Kontaminert 50 65 

R 35 70 70 

1 

20 75 75 
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Figur 6.6 Forholdet mellom konsentrasjonen av Co 09 Sc bestemt ved 

felling 1 filtrerte vannprøver fra ulike prøvetakings-

stvder tokt november 1378. 
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7. DISKUSJON 

Medfelling og medkrystallisering ved amorfe bunnfall som f.eks. 

oksyder og hydroksyder samt ved ulike organiske forbindelser, er ofte 

anvendte oppkonsentreringsmetoder ved bestemmelse av sporelementer i 

sjøvann /8. 42-52/. Felles for de fleste av disse metodene er at den 

organiske forbindelsen eller bsrer og fellingsreagens tilsettes 

sjevannet fir analyse M2-43, 45-52/. 

Ved sporelementanalyser vil imidlertid enhver tilsetting av reagens 

medføre kontamineringsfare og mulighet for interfererende reaksjoner 

/53/. I dette arbeid er sporelementene i sjøvann forsøkt bestemt ved å 

benytte det naturlige Mg(II)-innholdet i sjøvann (- 1.3 g/l) som sca

venger l i i . 

Fellingene er foretatt ved tilsetting av små mengder sterk lut (0.2 ml 

12 N NaOH til 400 ml - tilsvarende O.OSjt reagenstilsetning) for å 

minimalisere kontamineringsfaren ved reagenstilsetting. 

Ved lagring av vannprøver vil det ofte skje en forandring av 

sporelementenes konsentrasjon eller kjemiske tilstand på grunn av 

adsorpsjonseffekter eller kontaminenng. 

Surgjøring av vannprøven til pH <1.5 med HNO /5*/ og grundig rein

gjøring av lagringsbøholdørnø /S5-S7/ vil kunne minimalisere adsorp-

ijonsøffektøna. Oøt beste vil likevel vare om oppkonsentreringøn kan 

skjø umiddelbart øttør prøvøtaking. 

I døttø arbøidøt ør felling og løsnrng separert vød filtrering og 

filtre med følling løvøntuølt barø sølvø feilingen) lagt direkte i 

kvartsaapullør for leinøre beltriling. 

Oøttø ør øn ønkøl og rask oppkonsentreringsmøtode som ikke krever 

avamørt laboratorieutstyr, og fellingene kan utføres ombord i bit 

umiddelbart øttør prøvetaking. Et krav er imidlertid at fellingane kan 

foretai i tikalt "clean bench' (eller et annet lukkøt lyatøm) for i 

unngå kontaminenng. 

Filtrering av ijøvanniprøvør i forbindelse ned sporelementanalyie er 

et trinn forbundet mød kontanuneringsproblemr li»/. 
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8estråling av filter med Mg-felling krever korreksjon for filter 

blankverdier. dersom filteret ikke er gjort grundig reint fur 

analyse. Ved å skrape feilingen av filteret og bare analysere selve 

bunnfallet kan problemet med filter blankverdi unngås. 

Medfelling av Cr i 25 ml vannprøver er undersakt ved bruk av sentri

fuge for separering av felling og løsning 1251. Oette ga et høyere 

utbytte enn tilsvarende forsøk hvor felling og løsning er separert ved 

filtrering. Årsaken til dette "r trolig at ved separering med sentri

fuge vil også kolloidene bli med mens disse ikke nødvendigvis 

retenderes av et S pm membranfilter. For rutineanalyser ombord i båt 

umiddelbart etter prøvetaking vil imidlertid sentrifugering være 

forbundet med større vanskeligheter enn filtrering. For å få et egnet 

prøvevolum (- 400 ml) vil det seiv med en dekantering av halvparten av 

prøveløsningen vare nødvendig med gjentatt sentrifugering av prøve-

fraksjoner. Oette kan medføre økt fare for kontaminering. En kontinu

erlig sentrifuge hvor sentrifugatet kontinuerlig pumpes ut, vil kunne 

rette på dette foih*-ldet. 

Innledende forsøk ble utført med radioaktive tracere i syntetisk sjø

vann kun inneholdende hovedkomponøntene Na, K. Hg, Ca, HCO . SO , Cl 

og Br i tilsvarende konsentrasjonar som i naturlig sjøvann 1/16/, 

Artikkel 1 Appendiks 1). Tracer-forsøkøne viste at Mg-fe]linger var 

velagnet som barer for elømøntøne Cd, Cø, Co. Cr, Eu, Fe, La, Lu, Sm 

og Zn mød øt kjemisk utbytte II gjønfunnøt av tilsatt mengde tracør) 

pi ?0Z for Co og Lu, og 90-1001 for dø restørendø ølømøntør. 

Ag, Cs. Hg, Tb og Yb bla derimot ikke mødfølt reproduserbart. 

Radioaktiv» tracørø tilsatt naturlig sjøvann ga øt utbyttø pi > 90Z 

'or alle medføltø ølømøntør. 

Tilsvarøndø medkrystalllsønngsforiøk mød 1-l?-pyridyl»zo)-2-naphthol 

IPAN) og røntgønfluorøscant ga øt utbyttø pi SS-1001 ror Cr. Eu. Hg og 

Zn og øt utbyttø > 70Z for Ag og Cd samt lantamdønø 113'. 

Medfelling av lantanidør i sjøvann ør utført aød godt resultat ved 

bruk av FøtOH) tom tcavøngør /17/. 

t dette arbeidøt er utbyttet vød bruk av HgtOH) og FetOHl samman -

Ugnøt vød ti Wet ting «v radioaktiv» tracørø til naturlig sjøvann 

lArtikkel i Appendiks I). For trivalønt» ølømøntør var utbyttøt vød 
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bruk av de to forskjellige scavengere av samme størrelsesorden. 

For divalente elementer synes imidlertid Mg(OH) å være en noe mer 

effektiv bærer enn Fe(0H| . 

I reelle sjøvannsprever bestemmes Co, Cr, Eu, Fe, Sc, U og Zn repro

duserbart vet, Mg-fellinger, bestråling av disse og direkte måling 

(INAA) . 

13 2 
Ved bestråling av fellingane i høy fluks 11.4 x 10 n/cm s) i 3 døgn 

bestemmes de medfelte sporelementer uten interferenser fra Mg-

matriksen. 

Na og Br vil imidlertid inkluderes i bunnfallet (- 0.22 av opprinnelig 

Na- og Br-mengde). Dette er en betydelig redusering sammenlignet med 

f.eks. oppkonsentrering ved frysetørking, men vil likevel medføre 

interferenser slik at kortlevende elementer som f.eks. Cd, La og Sm 

ikke kan bestemmes. For å få bestemt disse elementene må interferensen 

fra Na jg Br fjernes. Interferens fra U-fisjonsprodukter vil imidler

tid også vanskeliggjøre bestemmelsen av La og Sm. 

Nyarku et al. V59/ har utviklet en nøytronaktiveringsmetode til 

bestemmelse av 14 elementer i sjøvann (bl.a. La og Sm), ved å fjerne 

Na og Cl med hydratisert antimon pentoksyd (HAP) far bestråling av 

prøven». 

All behandling av prøvar far bestråling madfarer imidlertid kontamin-

eringsfare, og radiokjamuk separasjon åttar bestråling kan i stedet 

banyttas (RNAA). HAP i form av en kromatografisk sayla har god 

lølaktivitat for Na fra sterkt sur leaning (12 M HCl) /19/. Vidara kan 

Br fjernes vad i varma lesningen mad HNO og H O under an IR-lampa. 

I Artikkel 2, Appandiks I ar det foretatt Mg-felling i 2) ml 

frytetarket sjavann last 1 0.1 M HNO . For å f jarna interferensar fra 

Na og Br ar fallingane gjentatt 2 gangar. Vannat i dette studiet har 

imidlertid lavere taltholdighet 119 o/oo) ann "vanlig' sjavann 115 

o/ool. 

Vad i lesa Hg-feilingen i svak HNO atter andt bestråling og gjenta 

feilingen I både falling og leaning til måling! vil ogst Na- og 

Br-interf»rensen avta samtidig som fordelen med oppkonsentrering fra 

stort volum 1400 ml lamawnlignet mad 29 ml til frysetørking) opprett-

holde». 
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Med unntak av Eu kan elementene som bestemmes reproduserbart ved 

Mg-fellingene (Co, Cr, Fe, Sc, U og Zn) også bestemmes ved 

nøytronaktiveringsanalyse av fryseterkede sjøvannsprøver etter 

tilstrekkelig decay-tid. Mg-fellinger kan imidlertid foretas i "store" 

sjøvannsprøver 1400 ml og sterre) sammenlignet med frysetørking (25-30 

ml), noe som medfører at oppkonsentreringsfaktoren er større samtidig 

som prøvevolumet tilsier en mør representativ prøve. Som vist i 

Artikkel 2, Appendiks 1 vil også deteksjonsgrensene avta med økende 

prøvevolum. 

Oppkonsentrering ved hjelp av Hg-felling krever kun et enkelt utstyr, 

og en felling kan vatre ferdig ca. 30 minutter etter prøvetaking, mens 

frysetørking av sjøvann tar flere timer samtidig som det kreves spe

siell apparatur. 

Mg-fellingen er et amorft bunnfall, noe som favoriserer medfelling ved 

adsorpsjon eller oklusjon. Fellingsmengden er variert ved varierande 

tilsetting av lut for tracere i syntetisk og naturlig vann. I reelle 

jjøvannjprøver er utbyttet vød fellingane beregnet relativt til 

medfølt Ca-mengde, Idet det or vist at molforholdet mellom Mg og Ca 

holdøi konstant ved fellingane. 

Generelt synes medfellingsgraden a var* uavhengig av fellingsmengden 

og synes ikke i eke seiv om tilgjengelig* adsorpsjonsplassar økør. 

Dett* indikerer at det ikk* oppnas metning av tilgjengelig* adsorp

sjonsplassar vad fallingane, ug/aller at madfellingen skjer ved indra 

adiorpsjon atter okluijon. 

Mg-fallingar utfert mad multielement tracer* i syntetisk oevann ved 
0 

10 C vist* h*y*re utbytt* for lantanider enn tilsvarande i vann vad 
0 

20 C (Artikkel i Appendiks IK Oette kan trolig skyldes langiommera 

etdmgsproiesser og redusert laselighet vad lavere temperaturar. 

Fellingane Dar derfor foretas umiddelbart etter prøvetaking. Videre 

viste tracerfor**k i syntetisk vann at en kontakttid mellom felling og 

leaning pl ca. 20 minutter ga nøyast utbyttø og it utbyttet avtok ved 

«kenda kontakt tit) I for Ce. Co. Ju. Ho og Zn, Artikkel • Appendiks I). 

Madfalling av barerfn ZnCl 1 naturlig vann ga samme utbytte ved 1 

og 2 timers kontakttid mellom felling og lasning. noe som kan indiker* 

indr* adsorpsjon aller oklusjon. Imidlertid karakterisere» amorf* 
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bunnfall av kompliserte eldingsprosesser, og en reduksjon av over-

flatearealet eller en redistribuering av mikrokomponenten ved elding 

kan også medføre avtagende utbytte ved akende kontakttid. For bærerfri 

ZnCl var utbyttet ved Mg-fellingene uavhengig av lesningens alder 

(kontakttid mellom tracer og lesning). 

Automatisk raring med magnetrerer i fellingene ga et lavere utbytte 

enn tilsvarende manuell rering med glass-stav. Trolig skyldes dette en 

mekanisk nedbrytning av aggregater som holdes tilbake av 8 um membran-

filter. Oette kan medfare tap ved separering av felling og lesning. 

Ved bruk av filter med mindre poresterrelse eller sentrifuge /35/ kan 

også de edelagte aggregatene fanges opp. Effekten kan også indikere at 

sporelementene inkorporeres i aggregatene eller at de adsorberes 

umiddelbart på indre overflater (indre adsorpsjon eller oklusjon). 

Lesningens pH kan påvirke elementenes kjemiske tilstandsform og dermed 

eke eller hindre tilgjengeligheten for nedfelling. For sjevann med lav 

saltholdighet Mrtikkel 2, Appendiks t) er det observert et heyere 

kjemisk utbytte, spesielt for divalente metallioner, ved felling fra 

lesninger som er surgjort, sammenlignet med fellinger ved sjevanns 

naturlige pH. Oette kan skyldes tilstedevarelsen av hydrolyserte 

kation i lesnmgene som er surgjort. mens mindre sorberbare/elektro-

aktive negativt ladade konplekser (klorider, hydroksyderl er til stede 

i opprinnelig lesning. 

Samme tendens ble vist 1 Artikkel 1 (Appendiks t) da elementer pi 

hydrolysert form ble mer effektivt medfelt enn tilsvarende pi 

klorid/orm. Ved iurgj»ring av vtnnpr*v*n far felling kreves laudlertid 

sterre lutnengde for i fi tilstrekkelig mengde bunnfall, og disse 

tiliettingene vil eke kontanunenngsfaren. 

Ho ved vek ten av felUngene i dette arbeidet er foretatt ved pH < 10 for 

i unngi dannelse av leselige OH-komplekser. 

Gjentatt felling i såmne vannpreve (ekning av pH fra ca. 9 til ca. 121 

viser tor de flekte elementen* bide ved tracerstudier i syntetisk vann 

og ved felling i reelle ijevannsprever ingen ekning i nedfellings-

graden. Ag og Hg nedfelles midlertld kun ved PH heyere enn 9, og ved 

gjentatt felling vil I00J uran nedfelles (relativt utbytte eker ned 

•kende pHI. 

Oppkonsentrering av sporelenenter 1 sjevann ved nedkrystallisering ned 
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PAN l\ZI og medfelling med aluminiumhydroksyd M 5 / fra sjøvann ga 

optimalt utbytte ved pH 9-10. 

Absolutt kjemisk utbytte ved Mg-fellinger i reelle sjøvannsprøver 

synes å vire uavhengig av konsentrasjonsvariasjoner for Co, Cr, Fe, 

Sc, U og Zn. Utbyttet for Eu er ikke bestemt ved de anvendte analyse-

metoder. Tracerforsøk i syntetisk vann indikerte et absolutt kjemisk 

utbytte på over 907 for de aktuelle elementer, og fellingene ga økt 

utbytte ved avtagende sporelementkonsentrasjon (Artikkel 1 Appendiks 

1). Reelle vannprøver gir generelt et lavere utbytte, noe som tydelig 

viser at medfellingsgraden er avhengig av partiklene og av sporele-

mentenes kjemiske tilstandsform (assosiasjon til partikler e t c ) . Ved 

filtrering av reelle vannprøver og Mg-felling i ulike fraksjoner synes 

medfellingsgraden å være uavhengig av partikkelstørrelse og konsentra

sjon (utbyttet relativt til "totalkonsentrasjonen" i fraksjonen holdes 

konstant). Oette indikerer at Mg-fellingene kan anvendes som oppkon-

sentreringsmetode for sporelementer både i totale sjøvannsprøver og i 

ulike fraksjoner, og at sporelementene kan inndeles etter partikkel

størrelse ved sammenligning av fellinger i ulike fraksjoner. 

Co bestemmes reproduserbart med høyt kjemisk utbytte (80-907.) ved bruk 

av Mg-fellinger både i reelle sjøvannsprøver og med tracer i naturlig 

sjøvann. 

Dette er et nøyare utbytte enn tilsvarende rapportert ved oppkonsen

trering ved hjelp av 1- (2-pyridylazol -2-naphthol (PAN) M 2 / , men av 

samme størrelsesorden som ved bruk av aluminiumhydroksyd /45/. 

Resultatene i dette arbeidet indikerer at Co synes å være assosiert 

til partikulært materiale. I Artikkel 2, Appendiks 1 er det vist at 

hele 80/. av Co-mengden er assosiert til kolloidale partikler <0.005 pm. 

Ved å betrakte elementinnholdet i totalprøver indikerer det kjemiske 

utbyttet en Co-konsentrasjon i området 10-50 ng/1. Dette ligger høyere 

enn hva som i det seinere er rapportert for oseanisk vann (jfr. tabell 

1.1), men konsentrasjonen av løst Co i oseanisk vann er usikker /*, 6, 

60/. 

Medfellingsgraden for Cr(III) og Cr(VI) er undersøkt ved sjøvanns 

naturlige pH (pH 7-81 og i surt miljø IpH II ved hjelp av Cr tracer 

i naturlig sjøvann. 
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Forsøket viste at Cr(III) ble medfelt i samme størrelsesorden uav

hengig av pH (- 307.) , mens CrIVIl bare ble medfelt fra sur løsning 

ICr 0 ) og ikke ved sjøvanns naturlige pH (CrO I. 

Bruk av sentrifuge ved separering av bunnfall og løsning ga et høyer* 

utbytte for Cr(III) og Cr 0 2 " (> 907.1. men bare 207. for CrO^* /35/. 

Det høyere utbyttet skyldes trolig at ved sentrifugering separeres 

også kolloidene som ellers vil passere gjennom filteret. 

Cr(HI) og CrlVI) er også medfelt kvantitativt fra vannprøver ved 

hjelp av blysalt og nøytronaktivering 750/. CrlVI) medfelles ved denne 

metoden fullstendig ved pH » 3. mens Cr(III) ikke felles ved pH i 4. 

Total Cr felles ved sjøvanns naturlige pH. 

Fe(III) og A1IIII) hydroksyd medfeller Cr(III) fra naturlige vann

prøver, men viser liten tendens til medfelling av Cr(VI) /52/. 

For Mg-felHngene medfelles både CrUII) og Cr(VI) ICr 0^") ved pH 1, 

men bare CrUII) ved sjøvanns naturlige pH. 

Bestemmelsen av Cr i reelle sjøvannsprøver er forbundet med stor 

usikkerhet på grunn av at felling og løsning separeres ved hjelp av 

filtrering. Filter blank verdier og glass-sinter effekt gjør seg spe

sielt gjeldende for Cr. Ved analyse av felling uten filter vil imid-

lertid disse problemene forsvinne. Problemet kan også minimaliseres 

ved tilstrekkelig forbehandling av filteret (ultrareine kjemikalier, 

kondisjonering (Artikkel 2 Appendiks 1). Valg av filtreringsutstyr uten 

glass-sinter (f.eks. filteroppsats av plast) kan også minimalisere en 

sinter-effekt. 

For reelle s jøvannsprøver er utbyttet for Cr ved Mg-f ellingene I- 907) 

noe usikkert, idet Cr ikke bestemmes i alle frysetorkede totalprøver. 

Dette er imidlertid et utbytte av samme størrelsesorden som ved bruk 

av medfelling med PAN som oppkonsentreringsmetode for CrIIII) /42/. 

Ved analyse av avskrapte Mg-fellinger indikeres et lavere utbytte for 

Cr I- 20-307), noe som er i samsvar med tracerforsøket i naturlig sjø

vann. Et lavt utbytte av Cr ved Mg-felling i naturlig vann vil da 

indikere at Cr(VI) er den dominerende spesie. Dette er i overensstem-

melse med litteraturdata M , G, 50/, men den relative del av de to 

oksydasjonstrinnene i sjøvann synes å være kontrollert av in-situ 

redoksprosesser. I Artikkel 2, Appendiks t er det vist at Cr i liten 

grad (< 207) er assosiert til kolloider. 
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Eu medfelles reproduserbart med Mg-fellinger. Tracerstudier (Artikkel 

1, Appendiks 1) «iste et utbytte på 100'/. men utbyttet er ikke bestemt 

«ed felling i reelle sjavannsprever. 

Ved bruk av medkrystallisering med PAN som oppkonsentreringsmetode er 

et utbytte på ca. 90/ rapportert for Eu uavhengig av vannpravens sali-

nitet /43/. 

Oette arbeidet indikerer at Eu synes å foreligge i lasning l< 0.45 um) 

og ikke assosiert til partikulært materiale. I Artikkel 2 (Appendiks 

1 I er det imidlertid vist at hele 90'/ av Eu-mengden stoppes av en 

hoiiow-fiber membran med "cut-off" verdi på 10 000 (0.005 pm). 

Ved bruk av Mg-fellinger i reelle sjavannspraver oppnås et utbytte på 

60-70/ for Fe. Oette er et noe lavere utbytte enn ved medfelling med 

aluminiumhydroksyd /45/. Forsakene i dette arbeidet indikerer at Fe i 

stor grad er assosiert til partikulært materiale. 

Imidlertid foreligger det meste av jernet i en kolloidal form (i 

Artikkel 2, Appendiks 1 er det vist at hele 802 av Fe er assosiert til 

kolloider for sjavann med 19 o/oo saltholdighet), og konsentrasjonen 

i den laste fasen vil være avhengig av hvor mye filterets porestar-

relse forandrer seg på grunn av kloggingseffekter i lepet av 

filtreringen. 

Sjavann er rapportert 3 inneholde fra 0 til 2 pg/1 last Fe og tilsvar-

ende konsentrasjon av partikulært Fe /61/. Nyere data rapporterer 

lavere konsentrasjon av Fe (tabell 1.1), men fremdeles like stor del 

av last som partikulært /6/. 

Dette arbeidet (mange kystpraver) indikerer en mye hayere Fe-konsen-

trasjon enn hva som er rapportert for oseanisk vann (tabell 1.1), noe 

som virker sannsynlig idet Fe-konsentrasjonen i stor grad reflekterer 

tilskudd fra elvetransport. 

Sc medfelles reproduserbart med et heyt utbytte fra reelle sjevanns-

praver (80-90/) og synes å være assosiert til partikulært materiale. 

I Artikkel 2, Appendiks 1 er det vist at for sjavann med 19 o/oo salt

holdighet retenderes 50/ av Sc-mengden av en hollow fiber membran med 

cut-off verdi på 10 000 (0.005 um). 

På tross av enkelte variasjoner i oppgitte konsentrasjonsdata har uran 

en mer uniform fordeling i oseanisk vann enn majoriteten av andre 



sporelementer. Dette kan trolig skyldes en reduksjon av urans kjemiske 

reaktivitet gjennom dannelsen av det stabile uranylkarbonatkomplekset 

U0„(C0.)„ ;~ (K J. = 1.7 x I O - 2 3 ) M I . 
2 3 2 diss 

Totalkonsentrasjonen av uran i oseanisk vann er på ca. 3 pg/i /5/. 

Mengde uran i partikulær form (- 0.01 pg/11 synes å være neglisjerbar 

sammenlignet med konsentrasjonen i den laste delen /63/. 

Forsøkene i dette arbeidet indikerer også at uran ikke er assosiert 

til partikulært materiale. Unntak fra dette er vist i Artikkel 2, 

Appendiks 1 der ca. 407. av total urankonsentrasjon holdes igjen av 

en 0.005 gm hollowfiber membran. Dette kan trolig skyldes ferskvanns-

transport. 

Utbyttet ved Mg-fellingene utfort i dette arbeidet ligger på ca. 302. 

Mg-fellinger er imidlertid også brukt til bestemmelse av bl.a. uran 

med ca. 70'/ utbytte fra store sjøvannsprøver (50-200 1) /44/. Ved bruk 

av PAN er et utbytte på ca. 507. rapportert for uran IK1I. 

Zn er et sporelement som er vanskelig å bestemme på grunn av ulike 

kontamineringsproblemer. 

I den seinere tid er det imidlertid rapportert stadig lavere konsen-

trasjoner, len senkning fra området 0.5 - 10 pg/1 /5, 38/ til området 

3-600 ng/1 /6, 41/, og det er hevdet at høye verdier skyldes konta-

minering ved prøvetaking eller analyse 16, 41/. 

I dette arbeidet er bestemmelsen av Zn forbundet med de samme 

problemer som Cr med hensyn til separering av felling og løsning. 

Spesielt gjør "glass-sinter" effekten seg gjeldende for Zn /14/. 

Zn synes likevel å felles reproduserbart med ca. 75Z utbytte både fra 

reelle sjøvannsprøver og ved tilsetting av bærerfri ZnCl til 

naturlig sjøvann. 

Ved analyse av avskrapte fellinger ble det imidlertid observert et mye 

lavere utbytte (20-307.). 

Ved bruk av PAN som oppkonsentreringsmetode er det oppnådd et utbytte 

på 85-957 for Zn /42/. I Artikkel 2, Appendiks I er det vist at hele 

752 av Zn-mengden i dette tilfellet er assosiert til kolloider 

(< 0.005 uml. 
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Forsøkene i dette studiet indikerer at Mg-fellingar vil være egnet for 

rutineanalyser utført ombord i bat i et lukket system for å unngå 

kontaminering. Dersom det foreligger et tilstrekkelig antall prøver, 

synes det som om forholdet mellom konsentrasjonen av Co og Fe, og Co 

og Sc kan være en parameter til karakterisering av ulike havstrømmer i 

Nordsjøområdet. 
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8. KONKLUSJON 

Dette arbeidet viser at konsentrasjonen av Co, Eu, Fe, Sc og U i sjø

vann kan bestemmes ved hjelp av Mg-fellinger i sjøvannsprøver. Felling 

og løsning separeres ved hjelp av filtrering (8 pm membran filter I og 

fellingene analyseres direkte ved hjelp av instrumentell nøytronakti-

veringsanalyse. Ved å vise stor forsiktighet ved filtreringen (kondi

sjonering etc.) kan også Cr og Zn bestemmes. Ved bruk av filter med 

mindre porestørelse eller eventuelt sentrifuge til separasjon av 

felling og løsning vil ikke kolloidale partikler ga tapt. Ved a foreta 

Mg-fellinger i ulike fraksjoner kan sporelementene inndeles etter 

partikkelstarrelse. 

Mg-felling er en enkel og rask oppkonsentreringsmetode, og kan utføres 

umiddelbart etter prøvetaking ombord i båt under forutsetning av at 

det eksisterer egnede forhold for sporelementanalyse (clean bench 

etc.) ombord. 

I figur 8.1 er det skissert forslag til analyseprosedyre for 

Hg-felling i sjøvann med optimalt utbytte til bestemmelse av spor-

elementer ved rutineanalyser. 

Bestemmelse av dominerende fellingsmekanisme ved medfellingsreaksjoner 

er et omfattende studium. Som regel vil det være vanskelig å skills 

mellom ulike mekanismer og medfellingen styres av sammensatte, kom

plekse mekanismer. Resultatene i dette arbeidet kan indikere at med-

felling av sporelementer ved bruk av Mg-scavenger skjer ved en blan

ding av adsorpsjon, indre adsorpsjon og oklusjon. 

Forholdet mellom konsentrasjonen av Co og Sc, og Co og Fe synes å gi 

karakteristisk informasjon om ulike havstrømmer. 



VANNPRØVE 

400 ml umiddelbart etter prøvetaking 

Tilsetting av 

0.2 ml 12 N NaOH 

under 1 minutts 

manuell omrøring 

med glass-stav 

15 minutters henstand 

Separasjon av felling 

og løsning ved fil

trering gjennom for-

vasket B nm Millipore 

membranfilter 

Felling 

direkte i kvarts-

ampuller 

3 døgns bestråling 

med termiske nøytroner 

Figur a.t Forslag til analyseprosedyre ved bruk av Mg-feiling 

i rutineundersøkeler. 
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In order to determine trace elements in sea 
water a preconcentration method based on co-
precipitation on Mg/OH/- is presented. Different 
parameters influencing the carrying effects 
have been investigated using model solutions 
and radioactive tracers. 

INTRODUCTION 

The concentration of trace elements in sea water is 
generally very low, frequently in the ppb range or lower. 
In addition the interfering matrix effects reduce the 
applicability of most instrumental analytical methods. 
Therefore different preconcentration methods have been 
introduced prior to analysis. Among these, coprecipita-
tion of rare earth elements in sea water using Fe/OH/, 
as scavenger has been very successful . By adding car
rier /Pe/III// and a relatively large amount of precip
itating agent /NH4OH/, however, contamination is easily 
introduced especially when heavy metals are concerned. 
As the Mg concentration in sea water is about 1.3 g/1, 
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precipitation of Mg/OH/- occurs simply by increasing 
the pH of a sea water sample. Thus no carrier is added 
and less than 1 ml of 12N NaOH per litre of sea water 
is needed to obtain a suitable amount of scavenger. 

Applying instrumental neutron activation analysis 
on the separated scavenger using long-time irradiation 
/e.g. 3 d/ at a high thermal neutron flux /e.g. 1.5x10 " 
ncm s~ /, coprecipitated elements are easily deter
mined without interferences from the Mg/0K/2 matrix. 

Test experiments of sea water samples showed promis
ing results and a preconcentration method using Mg/0H/ 2 

scavenger is therefore standardized. The present paper 
concerns the influence of different parameters on the 
scavenging properties of Mg/OH/,. 

EXPERIMENTAL 

To avoid the influence of particle matter, model 
solutions having a major element composition /Ha, K, Mg, 
Ca, HC0 3, S0 4, Cl and Br/ similar to that of seawater 
were prepared by dissolving p.a. compounds in distilled 
ion-exchanged water /O.lN HNO^/ and adjusting the pH 
to 8 by NaOH. Radioactive tracers were prepared from 
multistandard solutions. After irradiation the tracers 
were either predominantly on Cl-forms /dissolved in 
aqua regia/ or on NO,-forms /O.lN HNO,/. 

Based on the test experiments the following standard 
procedure was chosen: a 250 ml model solution contain
ing tracers /pH ^ 8 / was stirred /glas rod/ during the 
addition of 0.16 ml 12N NaOH. After vigorous additional 
stirring for 1 min the precipitate was allowed to settle 
for 20 min and the clear supernatant and precipitate 
were filtered through a 8 um Millipore membran filter. 
The temperature was kept at 20+2 °C. Wall surface ad-
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sorption and filter adsorption effects were tested and 
found to be of no significance. 

The local supersaturation, rapid formation of precip
itate and vigorous stirring favour the formation of 
Mg/0H/2-colloids thus increasing the surface adsorption 
effect of the scavenger. The influence on the coprectp-
itation effect of the following parameters were studied: 
chemical forms of the tracers, variable concentration 
of tracers, amount of Mg/OH/2 precipitated and repeated 
precipitations, contact time, temperature, stirring and 
filter pore size. 

Chemical forms of tracers 
High chemical yields are obtained for multivalent, 

tri- and divalent elements /Table 1/, while no signif
icant /less than 5 V coprecipitation is obtained for 
monovalent elements Ikg, Cs/. Based on 4 experiments 
the precision is 5-10% for all elements tested, except 
for Hg /^20%/. For corresponding concentrations the co-
precipitation of NOj-forms /hydrolysis/ seems to be 
somewhat more effective than for Cl-forms, indicating 
that the coprecipitation yields are dependent on the 
element species in question. From Table 1 it is also 
seen that the fraction of elements coprecipitated depends 
on the concentrations involved. 

Concentration of tracer 
For several elements the coprecipitated fractions in

crease with decreasing concentrations and for most ele
ments high chemical yield is obtained when the concentrations 
are similar /or lower/ tho those in sea water . 
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TABLE 1 

Chemical yields for variable '..racer concentrations on Cl-form /N0?-form/ 

Chemical yields, % Concentrations, ng/] 
jlement Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3 2 Ocean water 

La 60 / 65/ 85 /100/ 90 9.0xl0 _ 1 9. Oxio".2 3.OxlO"3 3.OxlO"3 

Ce 100 / 85/ 100 /100/ 100 1.9 •2.0X10-1 8.OxlO"3 l.OxlO"3 

Sm 60 /100/ /100/ / 95/ 2.0xl0"2 9-OxlO - 3 9.OxlO"4 5.OxlO - 4 

Eu / 40/ / 70/ IIOOI 2.0xlO - 2 2.Oxio"3 l.OxlO"4 l.OxlO"4 

Yb 60 11001 3.0xl0"2 8.OxlO"4 

Lu 70 11001 1 70/ l.OxlO"2 4.OxlO"4 1.5xlO-4 

cr 100 100 /100/ 100 2.7 3.Oxio"1 l.OxlO"2 2. OxlO"1 

Fe 90 8.8 3.4 
Co 100 90 / 90/ 70 1.0 l.Oxlo"1 4.0xlO"3 4.Oxio"1 

Zn 90 80 /100/ 90 1.2X101 1.2 5.Oxl0"2 5.0 
Cd 80 /100/ 90 100 7.0X10"1 7.OxlO-2 3.OxlO"3 l.Oxlo"1 

Hg 60 95 / 30/ 1.2 l.Oxlo"1 l.SxlO - 1 

Cs 5.0xlO _ 1 S.Oxlo"2 2.OxlO"3 3.OxlO"1 

Ag 3.0xlO _ 1 3.OxlO - 2 3.OxlO - 1 
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Amount of Mg/OH/., precipitated 

The solubility constant of Mg/0H/ 2 is 1.8xl0~ M , 
but due to local supersaturation precipitation is ini
tiated before pH reaches 9. To reduce formation of 
soluble OH-complexes of trace elements, the pH was kept 
between 9 and 10. Thus only partial precipitation of Mg 
is obtained. By adding variable amounts of NaOH, results 
showed that except for Hg coprecipitation had already 
taken place when only visible amounts of Mg/OK7 2 'rfere 
present /O.l ml NaOH added per 250 ml model solution/ 
and no significant increase in the chemical yields was 
obtained when tripped the addition of NaOH. A renewed 
precipitation in the filtrate showed high increase in 
the fraction of Kg/N0,-form/ coprecipitated from 30 to 
70% and furthermore 50% of Ag/NO,-form/ was coprecip
itated. For tile other elements investigated, however^ 
very little is achieved by repeated Mg/0H/--precipi-
tation. 

Contact time 

The influence of ageing of the precipitate was in
vestigated by increasing the contact time between precip
itate and solution, from filtration immediately after pre
cipitation to a delay of 10, 20, 30 and 60 min. 

For most of the elements investigated a contact time 
of 10-20 min gave optimal results. Por Ce and Eu and 
probably also for Zn, Hg1 and Co, a significant decrease 
is obtained when the contact time reaches 60 min. 

It should, however, be underlined that when tracers 
are added to r_al sea water samples, their chemical yields 
depend on the time elapsed between the preparation of 
solution and the precipitation, i.e. time-depending 
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formation of different species takes place. This is due 
to the presence of particles/colloids and complexing 
agents in natural water samples. 

Temperature 
When coprecipitation takes place at a temperature 

similar to that of sea water from the North Sea, Novem
ber 1980 /10 CI, an increase in chemical yields is ob
tained when compared to precipitation experiments at 
room temperature. Thus precipitation of Mg/0H/_ in real 
sea water samples should be performed immediately after 
sampling. 

Stirring 
Replacing the glass rod with a magnetic stirrer, no 

significant increase in the chemical yields was obtained. 
Where very low concentrations are concerned, stirring 
equipments represent a potential contamination source. 
Thus a simple stirring method should be chosen for 
routine purposes. 

Filters 

When precipitate and supernatant are separated by 
filtration,me.Tibrane filters of low pore size are easily 
clogged and should be avoided. Furthermore, a significant 
penetration of Mg/OH/_-colloids occurs when using cellu
lose-acetate filters. Membrane filters of 1-10 vm should 
therefore be preferred. When real sea water samples are 
studied, however, a proper washing procedure of the 
filters is needed in order to reduce the influence of 
variable filter blancs /especially for Zn, Cr, Co/. 

Applying the present preconcentration method on 400 ml 
coastal sea water samples having a relatively high amount 
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TABLE 2 
Chemical yields /%/ when Mg/OH/, is performed on sea 
water, Mg/OH/ 2 and Fe/OH/3 are performed on sea water 

containing tracers 

Elements Mg/OH/ 2 Mg/0H/2 Fe/0H/ 3 

Sea water Tracer added Tracer added 

Na 0.1 
Cs 0.5 
Ca 0.15 
Ba 35 75 65 
Sc •*-100 
La 60 85 95 
Ce >100* 80 85 
Eu >100* 99 99 
Yb 80* 90 90 
Lu 90* 90 90 
U 20* 
Cr -̂ 100 90 85 
Fe ^100 
Co 85 90 75 
Ag 75 85 80 
Zn 95 95 80 
Cd 70* 85 70 
Hg 10* 70 40 
Sb 50 80 15 
Se 20* 80 40 
Br o.i 1 

"Relative to literature data' 

of suspended matter, about 20 elements could be deter
mined /Table 2/. A relatively high chemical yield is ob
tained especially for elements associated with particulate 
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matter while 1 %o of Na and Br indicates trapping of a 
small fraction of solution in the precipitate. 

Adding radioactive tracers prior to precipitation, 
the chemical yields determined for trivalent trace ele
ments using Mg/OH/- are similar to those obtained when 
using Fe/OH/3 as scavenger liable 2/. However, Mg/OK/2 

seems to be a more effective scavenger when divalent 
elements are concerned. 

APPLICATION 

During voyage on board the research vessel G.O. Sars 
/November 1978 and 1980/, the Mg-scavenging was success
fully performed on 400 ml samples /untreated and filtered 
through 0.45 \im membrane filters/ from the North Sea, 
Skagerak, Kattegat immediately after sampling /IO C/. 

It should be pointed out, however, that it is diffi
cult to determine the very low total concentration of 
several elements in sea water using standard methods; 
thus the real chemical yields of the trace elements 
/e.g. Table II are difficult to ascertain. Furthermore, 
coprecipitation depends on the element species and there
by on the presence of particles/colloids and complexing 
agents. By combining the preconcentration method described 
in this letter with separation methods based on particle 
size and electrochemical properties, further studies 
concerning trace elements in real sea water have suc
cessfully been carried out. The results of these in
vestigations concerning trace elements in sea water 
will be published elsewhere. 

x 
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DETERMINATION OF TRACE ELEMENT ASSOCIATED WITH 
COLLOIDAL MATERIAL IN SEAWATER USING INAA AND RNAA 

ABSTRACT 
As most trace metals in fresh water are to a certain 

extent associated with colloidal or particulate matter, 
the present paper demonstrates that the extent of associ
ation may also be significant for trace elements in sea 
water. 

Soon after sampling, samples from a land-locked 
Norwegian fjord are fractionated according to particle 
size and charge. Ultrafiltration is performed using 
Amicon Concentrator, equipped with hollow fiber cartrid
ges haying a nominal molecular weight cut-off of 10 , 
and 10 , respectively. The fraction of elements present 
in electroactive forms is determined using controlled 
potential electrolysis and subsequent irradiation of 
Carbon-cathodes. 

Different INAA and RNAA methods have been tested in 
order to obtain a procedure capable of determining the 
very low concentrations of trace elements in ultrafiltra-
tes. The results obtained using the following methods on 
different sample aliquots (total sample, fractions) will 
be discussed. 

1) By increasing the pH, trace metals are coprecipl-
tated on the mixed magnesium hydroxyd carbonate precipi
tate formed. The precipitate is then irradiated and 
subjected to y-spectrometry. 

After dissolution of freezedried, irradiated sample 
aliquots, trace elements are determined; 2) instrumental
ly for elements from which longlived isotopes are formed 
during irradiation, 3) radiochemically, using Mg-scavenger 
by increasing the pH, and 4) by controlled potential 
electrolysis. 

Based on the results obtained using these methods, 
a significant fraction (30-90%) of several trace metals 
(Sc, Ce, Eu, U, Mo, Fe, Co, Ag, Zn) is found to be 
associated with colloidal matter. For Zn, the fraction 
of electroactive species also correspond to that present 
in low molecular (M <10 ) forms. 

The present work illustrates that important informa
tion on species can be obtained when fractionation methods 
are combined with low detection multielement NAA techni
ques. 
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INTRODUCTION 
Trace metals in coasted waters should to a certain 

degree be associated with colloidal material as demon
strated for fresh waters ' and seawaters ' . Information 
on the fraction of metals present as colloidal species 
can be obtained from a size-fractionation of coastal 
water samples. However, the concentration of trace 
metals in saline subsamples may be rather difficult to 
determine using instrumental methods of analysis. This 
is due to the low concentrations involved and to inter
fering matrix effects. Therefore suitable preconcentra-
tion methods are needed. 

When neutron activation analysis is used, matrix 
effects are significantly reduced when samples are g concentrated pre or post irradiation using scavenger 
or electrolysis . The present paper describes different 
procedures for combining these preconcentration methods 
with neutron activation. Results for trace metals in 
samples and ultrafiltrated subsanvles from coastal 
water are presented. 

EXPERIMENTAL 
Sampling 

Samples were collected from Framvaren , a land
locked fjord situated in southern Norway. Sampling took 
place June 20 1982 from a rubber boat using a teflon 
coated Go Flow-sampler (General Oceanics, Miami, FA). 
The sample investigated in the present work was collected 
at 12 m depth and represents oxic coastal waters with 
salinity of about 19 /oo. 

About one hour after sampling, the sample was 
fractionated according to the analytical scheme given in 
Figure 1. Prior to use all quartz-, glass-ware were kept 
in 1:1 cone. HN0,:HC1 (1 day) and then in distilled ion-
exchanged water T3 days). All plastic-ware except for 
membranes was kept in cone. HNO, (1 day), 1 M HNO, 
(1 day) and then in distilled ionexchanged water T3 days). 
All equipment was dried under clean bench facilities. 
Filter membranes were soaked in 0,1 M HNO, (1 day) and 
in distilled ionexchanged water (3 days). Hollow fibers 
were soaked in 0.01 M HNO, (1 day) and in distilled 
ionexchanged water (3 days). Sufficiently low blagc 
values are obtained using this cleaning procedure . 

However, in the present study fractionation took 
place on board without access to clean bench facilities. 
Therefore contamination due to the atmosphere onboard 
the ship is easiiv introduced. 
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Fractionation Methods 

Filtration of 250 ml sample was performed using 
Millipore polyethylene/polycarbonate filtration equip
ment and 0.45 urn HAWP Millipore or 0.4 um polycarbonate 
Nucleopore membranes. For conditioning purpose 250 ml 
Milli Q water (Millipore Coop., Mass.) and then 50 ml 
samples were filtered prior to collection of fractions. 

Successively ultrafiltration was performed using a 
Hollow Fiber Concentrator CH3 (Amicon Coop., Mass.) 
equipped with H1P100-20, and H1P10-8. According to 
specifications , these cartridges have large surface 
areas (550, 830 cm ) and a nominal molecular weight cut
off of 100 000 and, 10 000 respectively. For conditioning 
purpose 1 1 Milli Q water and then 250 ml sample were 
filtered prior to collection of fractions. Tests have 
shown that sorption of elements is of minor importance 
when this conditioning procedure is used 

Preconcentration Methods 
a) Freezedrying 

Irradiation of saline solutions is inhibited by 
the high content of halogens which gives rise to radio-
lytic reactions. However, the solid salt obtained by 
freezedrying is appropriate for irradiation. Twentyfive 
ml samples and subsamples in fractions of 5 ml were 
therefore frozen in liq N, and freezedried at 9.3 Pa in 
quartz ampoules to be irradiated. The loss during 
freezedrying determined from samples in cold trap, is 
at the most 5i for-the elements investigated in the 
present work ' 

b) Scavenger 
By increasing the pH to 10, trace metals are , 

coprecipitated on the mixed M9 x + v(° H'2x' C 03'v ^ o r n , e <^ • 
Thus the Mg initially present inycoaséal and ysea waters 
is utilized and no carrier has to be applied. To 4 00 ml 
sample or subsample, 0.3 ml 12 M NaOH is added under 
stirring and only a fraction of Mg is precipitated 
while the pH is maintained at 10 to avoid the formation 
of soluble hydroxy complexes. The solution is filtered 
using prewashed 8 urn SCWP Millipore membranes. Filter 
with precipitate and filter blancs are transferred to 
quartz ampoules to be irradiated. 

Postirradiation coprecipitation is also performed 
on 2 5 ml freezedried irradiated samples dissolved in 
0.1 M HNO,. The precipitate was separated by centrifu-
gation (5000 rpm for 10 min), and redissolved (0.1 M 
HC1) and reprecipitated twice in order to remove 
interferring activities; i.e. Na and Br. In addition 
to precipitates, the residual solutions were subjected 
to y-spectrometry. 
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c) . Electrolysis 
During electrolysis, electroactive species having a 

more electropositive redox potential than that applied 
(-1.5 V) will deposit on cathode leaving others in resid
ual solution ' . In order to obtain information on elec
troactive species in coastal water, a 4 00 ml sample was 
electrolyzed for 2 hours using controlled potential elec
trolysis . An especially cleaned carbon sheet (30x30x0.5 
mm, Ringsdorff-Werke, W-Germany) serves as cathode, 2 Pt-
wires as anodes and a standard Ag /AgCl-electrode as 
reference. After electrolysis, the cathode is stored in 
especially constructed quartz vials to be irradiated. In 
order to investigate sorption and desorption phenomina 
influencing electroactive species in solution during 
storage, 1 litre samples were stored at pH 8 and 1, 
respectively, for 1, 3, and 30 days prior to electrolysis. 

Postirradiation electrolysis was also performed 
on 25 ml freezedried irradiated samples dissolved in 
0.1 M HNO,, using a 50 ml cell ' and the procedure 
described above. In addition to the C-cathodes, the 
residual solutions were also subjected to y-spectrometry. 

Irradiation and Measurements 
Trace elements investigated were those for which 

long-lived radionuclides are produced during neutron 
irradiation. This allows the chemical yields of precon-
centration methods to be determined from freezedried 
samHles and/or residual solutions (i.e. sufficient decay 
of 2 ,Na and Be). 

Quartz ampoules containing samples of investigation 
and appropriate multistandard solutions, were irradiated 
for 3 days at a neutron flux of 1.4 10 n sec cm~ 
(Reactor Jeep II, Kjeller, Norway). 

A Canberra coaxial Ge(Li) detector (efficiency 20.7% 
and resolution 1.9 keV, defined by the 1332.5 KeV Y from 
Co) connected to a Canberra 8100 multichannel analyzer 

was used for the radioactivity measurements. Peak loca
tion and calculation of peak areas were performed using 
the program GAMANL . In order to obtain most suitable 
measuring conditions for the different elements of inter
est, measurements of the samples were carried out after a 
decay time of 7-10 days, 18-20 days and 2-3 months. 
Corrections for fission yields from the uranium present 
were made. 

RESULTS AND DISCUSSION 
Interferring activities and-high background levels 

caused especially from Na and Br produced, influences 
determination limits for trace metals seriously. 

Using Mg-scavenger, Na and Br in precipitate amount 
to about 0.1% and 1%, respectively. The Na and Br content 
are reduced to about 0.05% and 0.7%, respectively, when 
reprecipitation is performed twice. However, using elec-
trodeposition, Na and Br on the carbon-cathode due to 



sorption amount to only 0.001% and 0.2%, respectively. 
The determination limits are therefore substantially 
improved, using these preconcentration methods, 

A comparison of the determination limits and 
chemical yields obtained by these methods are given in 
Table I. The determination limits decrease as the sample 
volum increases, as demonstrated in Table I. Especially 
for divalent metals (Zn og Co) the chemical yields are 
higher at pH 1 compared to pH 8. This may be due to the 
presence of hydrolyzed cations in acidic solutions while 
less sorpable/electroactive negatively charged complexes 
(e.g. chlorine, hydroxid) may be present in the initial 
solution. Maximum chemical yields are therefore obtained 
if the sample is acidified prior to precipitation. 
However, using scavenger the addition of acid followed 
by a higher amount of NaOH represents a potentional 
source of contamination for preirradiation precipitation. 

For Zn, the electroactive forms in the coastal 
water contribute to only 25% of the total Zn present. 
During storage for 30 days (4 C, dark) at natural pH, 
this fraction decreases to about 5% due to sorption to 
the walls of polyethylene containers (Fig. 2). At pH 1, 
however, the fraction of electroactive Zn increases to 
about 65%, due to a chemical change of species (e.g. 
desorption from mineral surfaces). 

5lorage influencing eleclroactive Zn 

.•electroactive Zn 

'-•=-$;: 
.^elecwoactive Zn 

JO pH=8 

Figure 2. The influence on electroactive Zn present in 
coastal water samples during storage in polyethylen con
tainers at pH 1 and pH 8. 



7 

Using RNAA-eiectrolysis, the results depend on the 
degree of dissolution of all components in the freeze-
dried salt. The chemical yields should increase to 90-95% 
for Ag,.Co, Cr, Fe, and Zn when samples are totally decom
posed ' . It should also be underlined that several ele
ments not investigated here (As, Au, Cd, Hg, La, Sb, Se) 
can be determined using5controlled potential electrolysis 
as previously described . 

Conclusion 

The use of Mg-scavenger on a large sample volume 
and irradiation of the precipitate is by far the most 
effective method for determining the elements investigated, 
especially uranium and rare earths present in low concen
tration. 

Valuable information for speciation purposes is 
obtained by using electrolysis prior to irradiation. 
Additional information on species is obtained from size-
fractionation of samples. This is demonstrated in 
Table II. No significant retention of the elements 
investigated was observed using conventional filtration. 
The substantial fraction of elements retained using 
hollow fiber membranes (Table III) illustrates, however, 
that these elements are to a certain degree associated 
with colloids. 
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Table I. Determination limits for elements investigated using different 
preconcentration methods. Chemical yields (%). 

INAA RNAA 
Elements 

ng/1 Electrolysis Mg-scavenger Electrolysis My-scavenger 
400 ml, pH 8 400 ml, pH 8 25 ml, pH 1 25 ml pH 1 

Sc 0.5 (90) 5 (95) 
Ce 50 x (70) 450 x (85) 
Eu 0.1 (80) 1 (90) 
u 50 (40) 450 (80) 
Cr 5 (10) 40 (70) 40 (80) 400 (95) 
Mo 100 x (70) 800 X (80) 
Fe 120 (10) 500 (90) 900 (70) 4500 (99) 
Co 0.2 (15) 1 (50) 2 (70) 10 (90) 
Ag Ag ref. 10 (30) 30 (80) 100 (30) 
Zn 5 (25) 60 (70) 50 (65) 600 (90) 

Corrected for U-fission products. 



Table II. Trace elements in samples and subsamples , Fraitivaren 1982. 

Sample Sc ng/1 Ce ng/1 Eu ng/1 u ng/l Cr pg/1 Mo Mg/l Fe pg/1 Co ng/1 Ag ng/1 Zn pg/1 

total 
M W < 1 0 5 

V 1 0 

3.0+0.2 
2 .1+0.6 
1.5+0.5 

260+50 
<50 
<50 

0.9+0.3 
0.4+0.1 
<0.1 

1.5+0.5 
1.0+0.1 
0.9+0.2 

0.5+0.1 
0.5+0.1 
0.4+0.1 

1.5+0.5 
1.5+0.4 
1.0+0.3 

3.3+0.4 
2.0+0.4 
0.6+0.1 

35+2 
13+2 
7+1 

110+10 
50+10 
50+10 

9+1 
2+1 
2+1 

Table III. Fraction of elements (%) retained on hollow fiber membrane, M <10 

Element Sc Ce Eu U Cr Mo Fe Co Ag Zn 

% •^50 ^60 -V90 M O <2 0 <30 ^80 ^80 ^50 -W5 
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Tabell 1 Beregnede interferenser ved U-fisjon (data fra /19/) 

y : totalt fisjonsutbytte 

A : atomvekt til aktuelle element 

H : forekomst av aktuelle stabile nuklide (100Z=1) 

ø(n,^) : aktiveringstverrsnitt 

4.ta y. A 

K:interferens= ... „, » — ; r— 
238.03 H o(n,if) 

4.18 : fisjonstverrsnitt for naturlig uran (barn) 

238.03 : atomvekt naturlig uran 

Nuklide y A H oln.Tf) K 

1*' r-Ce 0.058 140.12 0.885 0.57 0.28 

no, 
La 0.064 138.91 0.999 3.0 0.017 

Mo 0.061 95.94 0.244 0. 130 3.2 
153 r Sm 0.0016 150.40 0.267 206 7.7x10" 5 
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Tabell 2 Konsentrasjonsnivå, halveringstider og -y-energier for 
standardlesninger anvendt i dette arbeidet /20/ 

E l e 
ment 

N u k l i d e 
* 1 / 2 

E (keV) 
Kons. 
n i v å 
u g / i 

Au 

8 r 

Ca 

La 

Ho 

Na 

Sm 

1 s a . 

Au 

8 2 B r 

t 7 C a / W S c 
1*0, 

La 
" M O / " Tc 

2 t N a 
i s : „ 

Sm 

2.697 d 

35 .4 t 

4 .54 d / 3 . 4 0 d 

40.27 t 

66 .2 t / 6 . 0 2 t 

15.0 t 

46 .8 t 

411 .8 

7 7 6 . 5 , 554.3 

1 2 9 6 . 8 / 1 5 9 . 4 0 

1 5 9 6 . 2 . 4 8 7 . 0 , 328 .8 

7 3 9 . 7 / 1 4 0 . 5 

1368.6 

103.2 

45 

1000 

160000 

450 

5000 

15000 

1000 

Ce 

Cr 

Eu 

Hf 

Hg 

Lu 

Sc 

Yb 

U , C e 

5 , C r 

, S 2 E U 

, 8 , H f 

Hg 

1 7 7 L u 

4 6 S C 

W 5 Y b / , 6 9 Y b 

32 .38 d 

27 .8 d 

12.7 år 

42 .5 d 

46 .59 d 

6.74 d 

83 .9 d 

4 .21 d / 3 1 . 8 d 

145.5 

320 .1 

3 4 4 . 3 , 1 2 1 . 8 , 1407.9 

4 8 2 . 2 , 1 3 3 . 1 , 346 .0 

279 .2 

1 1 3 . 0 , 208 .3 

8 8 9 . 3 , 1120.5 

3 9 6 . 1 / 1 9 7 . 8 , 177 .0 

550 

400 

35 

4500 

350 

1000 

20 

45 

Ag 

Ba 

Co 

Cs 

Rb 

Se 

Sr 

Zn 

Ag 
' 3 ' „ 

Ba 
6 0 , Co 
1 3 * , Cs 

8 G R b 

7 5 S e 

8 S S r 

Zn 

250.4 d 

1 1 .5 d 

5 .263 år 

2 .046 år 

18 .60 d 

120.0 d 

64 .5 d 

243 .8 d 

6 5 7 . 7 , 8 8 4 . 7 , 937 .5 

2 1 6 . 0 , 4 9 6 . 3 , 123.7 

1 3 3 2 . 5 . 1173.2 

7 9 5 . B , 6 0 4 . 7 . 569 .3 

1078 .8 

2 6 4 . 5 , 1 3 5 . 9 , 279 .5 

514 .0 

1115.5 

400 

25000 

250 

250 

4000 

1000 

1000 

10(10 

Th 

U 

Pa 
2 3 9., 

Np 

27 .4 d 

2 .35 d 

3 1 1 . 9 , 300 .1 

2 2 8 . 2 , 1 0 6 . 1 , 1 0 3 . 7 , 

277 .6 

1000 

1000 

Fe 5 9 F e 44 .6 d 1 0 9 9 . 3 , 1291.6 500000 

Sb ' 2 t S b 60 .20 a 1 6 9 1 . 0 , 6 0 2 . 7 , 722 .8 80000 
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Tabell 3 Chauvenets kriterium for forkasting av enkeltresultater /19/ 

Antall 2 4 6 a 10 20 30 40 

paralleller 

Grenseverdi 

for feil (a) 1 . 15 1 .55 1 .73 1.88 1 .98 2.25 2.40 2.50 

Tabell i* Estimering av total usikkerhet 

Analysetrinn Antatt usikkerhet, 1. 

Vannuttak 2 

1 ml sjøvann = 

1 g sjøvann 3 

Adsorpsjonstap til 2 

glassvegger 

Filtrering 5 

Tellestatistikk 10 

Pipettering 2 

Bidrag fra ampuller 2 

0 = A » B * o 2 0 = o 2 A • o 2 B 

•* Total usikkerhet - 12Z 



Tabell 5 Veiing av 4Qo ml vannuttak i begerglass 

Parallell Vekt vann, g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

398 

408 

417 

393 

403 

408 

39G 

401 

410 

414 

Middelverdi 

±. st.avvik 405 i 8 

Tabell 6 Veiing av 1 ml sjøvann 

Parallell Vekt vann, g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

1.033 

1 .039 

1 .021 

1 .026 

1.042 

1 .023 

1 .026 

1.033 

1 .035 

1 .018 

Middelverdi 

± st. avvik 1 .03 j» 0.01 
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Tabell 7 Maksimalt bidrag fra filtre ved filtrering av 
A: 1 liter sjevann 
8: 2 liter sjevann 

Element Kons. 

A B 

Element Kons. 0.4 5 Ml" 
Millipore 

0.4 pm 
Nuclepore 

0.45 pm 
Millipore 

0.4 pm 
Nuclepore 

Ce 
Co 
Cr 
Fe 
Hg 
Sc 

Zn 

ng/l 
ng/l 

ng/l 
ng/l 
ng/l 
pg/1 
ng/l 

3 . 0±D . B 
0.5±0.05 
260i10 
150^50 
1 . 4t.0 . 4 
33±10 

280i10 

2 . 3i0 . 5 
0.2±0.01 
540±10 
50i10 

0 . 3±0 . 1 

6±2 
S*.l 

1 . 5±0 . 5 
0.2±0.05 
130+.10 
75±25 

0 . 7±0 . 3 
17±8 

140±!0 

1 . 2±0 . 3 
0, U0.01 
27O±10 
25«.8 

0,2±0.05 

3±1 
3±1 
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Tabell 6 Reproduserbarhet. Felling i totale sjavannsprover, 
4 parallelle fellinger 

Element Kons . 
Medfelt i totalpreve 

Element Kons . 
1 2 3 4 

Au ng/1 1 . 8+.0 . 8 - 2 . 2i0 . 7 -
Ce ng/1 12 0i8 H5±B 100±5 123±7 
Co ng/1 13.OiO.6 11.0±0.5 1 1 . D+.0 . 5 8 . 7±0 . 4 
Cr Telletall 77201.280 94701260 (123201.270) 9370+.210 
Cs ng/1 [5.OiO.8) 2 . 5±0 . 6 3 . 2 i0 . 6 1 . 3i0 . 4 
Eu P9/1 225*.85 225±80 25Si90 180±65 
Fe Telletall H90*3O0 1150±220 760i200 540iG0 
Hf Telletall 520i130 430i200 - 220i100 
Hg Telletall - 240190 200i90 280^80 
Sb Telletall 420^50 (700150! «90i40 4301.40 
Sc ng/1 2. 7_»0. 1 2.3±0.1 1 . 4+.0 . 1 1.1.0.1 
Se ng/1 I I2.0i5.1l 9.0±4.0 1 0 . Oi.4 . 4 8 . 8i4 . 6 
* 

Sm 
ng/1 2Di5 30±5 50i10 -

Th ng/1 (3.1±1 .0) 2 . 3±0 . 4 2 . 41.0 . 7 -
U ng/1 505^90 495i45 445±60 360±85 
Zn ug/i 0 . 3 £0 . 1 0 . 5i0 . 1 (0.8i0.1) 0 . 4i0 . 1 

Br ug/l 270i20 260±20 290«.20 230+.20 
Ca ug/i 1000J.45 820±40 1200i40 1000±90 
Na Telletall 345801.420 326601.390 35660±430 26880±350 
Rb ng/1 (270i65l 170±50 180i50 120135 
Sr ug/i 1S*.1 12H <21±1) 13+1 

Tallene i parentes utelatt ved Chauvenets kriterium ved beregning 
av middelverdi og standard avvifc. 

Kun bidrag fra U-fisjon. 

http://I2.0i5.1l


Tabell 9 Reproduserbarhet. Filtrering av 1 1 sjøvann gjennom 

0.45 pm membran filter, 4 parallelle filtreringer 

Innhold på filteret 

Element Kons . 1 2 3 4 

A3 ng/1 3.6±1.2 - - 1 . 7±0 . 7 

Au ng/1 - 2.4 ±1 .1 5.4i1 . 1 3.8±1 .2 

Ba ug/i 0 . 2±.0 . 1 0 . 4 ».0 . 2 0 . 2i0 . 1 -
Ce ng/1 18±4 22i3 I3i5 11±2 

Co ng/1 4 . 4±0 . 2 5 . 5i0 . 2 4.6±0.2 4 . 3i0 . 2 

Cr ng/1 U5i5 150i5 16 0±5 14 0i.5 

Cs ng/1 I.5iO.3 1.8±0.3 1 . 2±0 . 2 1 .3±0.2 

Eu ng/1 0.3i0.1 0.2±0.04 0.U0.03 0.15±0.04 

Fe ug/l 3 . 01.0 . 4 3.U0.2 2.8±0.1 2 . 9;r_0 . 1 

Hf Telletall - 85i3 - 285^41 

Hg ng/1 1.9^0.6 t . 51.0 . 4 2 . 6i.0 . 5 1 . 1*.0.3 

Sc ng/1 1 . 6i0 . 1 1 . 8 •. 0 . 1 1 . 3±0 . 1 1.41.0.1 

Se ng/1 3.5±1.2 3.6il.5 3.4i1.2 4.0±1.5 

Th ng/1 2 . 3±0 . 3 1.7±0.3 1 . 5±0 . 3 2. 1±0.9 

Zn ug/i 0.2±0.01 0.3*.0.02 0.2i0.01 0 . 2±0 .01 

Yb ng/1 0.5±0.i 0.7^0.3 - -
Br ug/i 14.4 iO - 2 14.0±0.2 (19.8±0.3) 1 3 . 82.0 . 2 ) 

Ca ug/l 6 2i8 61»? 84i9 79i7 

Na Telletall 2340±65 U515*.95l 2615±65 2125.160 

Rb ng/1 3 6*.12 4 6t.16 41i13 35i12 

Sr ug/i 1 . 8i0 . 1 2 . 5^0 . 4 2 . 2 •. 0 . 3 1 . 8±0 . 1 

Tallene i parentes utelatt ved Chauvenets kriterium ved beregning 

av middelverdi og standard avvik 
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Tabell 10 Reproduserbarhet. 4 parallelle fellinger i 
filtrater etter 0.45 pm filtrering 

Nedfelt i filtrat 

Element Kons. 1 2 3 4 

Ag ng/1 - - - 3.5i1 .6 
Au ng/1 - 28i6 18±6 14±7 
Co ng/1 25.4*.0.8 23. 3*. 0.8 19.5±0.7 25.1i0.8 
Cr ng/1 470±80 420i75 4 4D*.7 0 (600i70) 
Cs ng/1 2 . 6±0 . 6 - - -
Eu ng/1 0 . 5i0 . 1 0 . 3±0 . 1 0.3^0. 1 0 . 5i.O . 1 
Fe ug/i 4.SiO.3 1.9±0.4 1 . 5i.O . 3 2 . 8±0 . 3 
Hf Telletall 630i155 880_t225 425±155 ( 1810*.185) 
»a ng/1 - 4.0±1 .8 - 18.1±7 .0 
Sb Telletall (1060i6ul 850*:55 675±50 810±50 
Sc ng/1 1 . 3±0 . 1 1 . 6*.0 . 1 1 . 2 *.0 . 1 (2.3±0.t1 
Se ng/1 9 . 4i4 . 5 16.6±5.7 - t 7 . 9i.5 . 7 * 
Sm ng/1 50*.10 20*.5 30*.10 4 0±10 
Th ng/1 2 . 2±0 . 8 1 . 5±0. 7 - -
U ng/1 1120i145 1260±435 665.1.150 925±170 
Zn M9/1 1 . 0±0 . 2 4 . 7±0 . 2 2 . 7±0 . 2 2 . 6±0 . 2 
Yb ng/1 - 7 . 9±1 . 8 4 . 2i2 . 0 15.4i3.9 
Br ug/1 124^1 122±' 130i1 13 6i2 
Ca ug/l 335±45 540±4O 760±t00 S2D±95 
Na Telletall 13690i710 12160±220 15650±280 16910».290 
Rb ng/l 153±43 213i4 1 212±41 272±39 
Sr ug/l 15±1 19*.1 1U1 20«.1 

fallene i parentes utelatt ved Chauvenets kriterium ved beregning 
av middelverdi og standard avvik 

* 
Kun bidrag fra U-fisjon 
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Tabell t1 Reproduserbarhet. Forvaskede filtre. Medfeit i totalprave -
4 parallelle fellinger 

Element Kons. 
Medfeit i totalprove 

Element Kons. 
1 2 3 4 

Au ng/1 10*.4 - - -
Ag ng/1 <1u10£20l 195±10 4 0±10 1 15A 10 * 
Ce ng/1 M30±10l 95±5 70±5 85*5 
Co ng/1 41±1 34±1 t 1 Bi.1 I 33i2 
Cr ng/1 750±45 555^35 405^25 935^55 
Cs ng/1 3 . 9±1 . 7 - 1.4i0.4 -
Eu pg/i I740±150) 360±90 325±95 445^125 
Fe ng/1 (20±1) 12±1 8±1 13i1 
Hf ng/1 (3iD 2i' 2±1 2±1 
Hg ng/1 3i1 I 10^2) 3±2 6i2 
Sb ng/1 440 35̂ .3 3 2i3 37*.4 
Sc ng/1 I2.4±0.1) t.5±0.1 1.1±0.1 1.7i0.1 
Se ng/1 18±5 I1±4 - -
Th ng/1 1.9±0.9 - 1 . 2±0 . 5 2 . 5A0 . 7 
U ng/1 (590*,90) 410i70 310±40 40UA110 
Zn Mg/l 7. 1t,0.2 4 . 7+.0 . 1 (3.2±0.1 I 6 . Of.0 . 1 
Yb ng/1 - 2.6£l . 1 - 1 . 9i0 . 9 
Br Mg/l 62±3 62±3 54±2 53i2 
Ca Mg/i (640±70) 540±70 485«.40 530i40 
Na mg/l 8 . 6 *L0 . 4 8 . 81.0 . 4 7 . 2 «,0 . 3 7 . 6*.0 . 3 
Rb ng/1 190^35 165*.25 ( I 3 5 £ 2 5 > 205A35 
Sr Mg/l 160±45 135i35 1 00+.3 0 1 4 0£4 0 

Tallene i parentes utelatt ved Chauvenets kriterium ved beregning 
av middelverdi og standard avvik 

* 
Kun bidrag -fra U-fisjon 
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Tabell 12 Reproduserbarhet. Forvaskede filtre. Medfelt i filtrert 
prove - 4 parallelle fellinger 

Element Kons . 
Medfelt i filtrert prove 

Element Kons . 
1 2 3 4 

Ag ng/1 I00i10 4 0i5 125i10 4 0i5 

* 
Ce 

ng/1 85i10 25i2 105i5 50i5 
Co ng/1 28i1 (H±1) IH6l2) 3U1 
Cr ng/1 620140 150±1D 760145 350120 
Cs ng/1 - 0.5i0.2 - -
Eu pg/1 200H05 - 4951185 270i80 
Fe ng/i 1.!±0.4 - 1.5i0.5 0 . 9l0 . 3 
Hf ng/1 119l2I 2 . OiQ . 5 3i1 2.0i0.5 
Hg ng/1 - - 4.U1 .7 -
Sb ng/1 26±3 15±2 (55l4) 31i3 
Sc ng/1 0.6±0.1 (0.2±0.05) (1.0l0.1) 0 . 5i0 . 1 
Se ng/1 1 1i3 - - -
Th ng/l U.0«.1 .8 - 2 . 0±0 . 6 -
U ng/1 290i40 170i30 (480i70) 330160 
Zn ug/l 3 . 8±0 . 1 (1.2l0 . 1) ! 6 . 7i0 . 2 ) 3 . 3i0 .1 
Yb ng/1 12.3±1 .2 - - 1 . 5i0 . 7 
8r ug/l 36±1 251.1 (84i3) (56l2) 
Ca pg/i 360140 H0i25 610l35 3t5i25 
Na mg/l *.8l0.2 3.210.2 1 1 . 2i0 .5 8.110.4 
Rb ng/1 90i25 30110 (230140) 120120 
Sr PS/1 90l25 40110 (190150) 90i25 

Tallene 1 parentes uteiatt ved Chauvenets kriterium ved beregning 
av middelverdi og standard avvik 

Kun bidrag fra U-fisjon 



Tabell 13 Absolutt kjemisk utbytte ved Mg-fellii 

Prøve nr. E 

Element Kons. 

Totalt 
innhold 
(fryse
tørking) 

Hg-

felling 

i total-

prøve 

Utbytte 

i 

Z 

Co ng/1 8i3 12±3 80-100 

Cr ng/1 - 585i70 -
Fe ug/l - 5.7±0.4 -
Sc ng/1 1.7.J.0.7 2 . 6i0 . 1 100 

U ng/1 16201160 520i170 32 

Zn pg/i 0.5i0.1 0.610.1 85-100 

Prøve nr. 0 

Element Kons. 

Totalt 
innhold 
(fryse
tørking) 

Mg-
felling 
i total-
prøve 

Utbytte 

i 

Z 

Co ng/1 15i2 1U1 73 

Cr ng/1 649012260 96801870 100 

Fe M9/1 10001320 630H 35 63 

Sc ng/1 1.110.2 1. 7i0. W 100 

U ng/1 - 785120 -
Zn M9/1 1.5l0.1 0.9510.1 63 

jer i totalprøver ved B ulike prøvetakingssteder 

Prøve nr. H 

Element Kons. 

Totalt 
innhold 
(fryse
tørking) 

Mg-

felling 
i total-
prøve 

Utbytte 

i 

Z 

Co ng/1 17i3 15i1 88 

Cr ng/1 - 695170 -
Fe M9/1 7i3 1 . 9l0 . 3 Kont. 

Sc ng/1 - 1 . 0i0 . 1 -
U ng/1 18201290 565195 31 

Zn pg/i 3 . 0l0 . 5 0.8i0.1 Kont. 

Prøve nr. L 

Element Kons. 

Totalt 

innhold 

(fryse

tørking) 

Mg-

felling 

i total-

prøve 

Utbytte 

i 

Z 

Co ng/1 107i9 108J.1 100 

Cr ng/1 3701110 3t0i70 92 

Fe M9/1 3.8it .6 6 . 0l0 . 3 Kont. 

Sc ng/1 1 . 9l0 . 6 3. Ii.0.2 Kont. 

U ng/1 29301200 6901160 24 

Zn M9/1 2. 110.2 1.110.1 52 

Telletall/beregnet relativt forts. 



Tabell 13 forts. 

Prøve nr. G 

Element Kons. 

Totalt 

innhold 

(fryse

tørking) 

Hg-

felling 

i total-

prøve 

Utbytte 

i 

2 

Co ng/1 21i3 18±1 86 

Cr ng/1 - 185*.70 -
Fe Mg/1 - 2. 2i0.4 -
Sc ng/1 1 . 9i.O . 9 6 . 7±0. 4 Kont. 

U ng/1 I790±330 640±230 36 

Zn ng/1 0 . 7i0 . 1 0 . 6jt0. 1 86 

Prøve nr. R 

Element Kons. 

Totalt 

innhold 

(fryse

tørking) 

Mg-

felling 

i total-

prøve 

Utbytte 

i 

l 

Co ng/1 1B±4 4 2±1 Kont. 

Cr ng/1 - 250±70 -
Fe M9/1 19±7 12±1 63 

Sc ng/1 Z . 61.0 . 6 3 . OiO . 1 IDO 

U ng/1 - 310i60 -
Zn M9/1 1 .2 t 83 

k 

Telletall/beregnet relativt 

Prøve nr. N 

Element Kons. 

Totalt 

innhold 

(fryse

tørking) 

Mg-

felling 

i total-

prøve 

Utbytte 

i 

l 

Co ng/1 34±5 2B±1 80 

Cr ng/1 - 415.t70 -
Fe M9/1 - 7 . 5±0 . 7 -
Sc ng/1 9. 5±1.5 1 . 9±0 . 2 Kont. 

U ng/1 1365±230 54 5i55 40 

Zn M9/1 1.1 1 91 

Prøve nr. f 

Element Kons. 

Totalt 

innhold 

(fryse

tørking) 

Mg-

felling 

i total-

prøve 

Utbytte 

i 

/. 

Co ng/1 50±10 3 6±4 72 

Cr ng/1 - 660i230 -
Fe M9/1 22±2 11±3 50 

Sc ng/1 2 . 9±0 .9 1.4i0.3 50-85 

U ng/1 - 375±55 -
Zn N9/1 1 1 . 7±0 .2 5 . 9±1 . 2 50-62 



5 L SJØVANNSPRØVE 

400 ml 4 00 ml 400 ml 

25 ml 

400 ml 4 00 ml 400 ml 4 00 ml Frysetørking 400 ml 

Mg(OH) 2 Mg(OHI 2 Mg(0H)J Mg(OH) 2 

25 ml 25 m] 25 ml 25 ml 

Frysetørking Frysetørking Frysetørking Frysetørking 

Figur 1 Reproduserbarhet. Felling i totale sjøvannsprøver 

4 parallelle fellinger. 
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5 L SJØVANNSPRØVE 

1 1 1 1 1 1 

25 ml 

1 1 1 1 1 1 1 1 Frysetørking 1 

0.4 5 pm 

membran-

filter 

0.45 pm 

membran-

filter 

0.45 pm 

membran-

filter 

0.45 pin 

membran-

filter 

400 ml 400 n ni 400 n «1 400 ml 

Mg(OH) 2 Mg(OH) 2 Mg(OHI 2 Mg(OH) 2 

Fiour 7 Reproduserbarhet. Filtrering av sjøvann gjennom 0.45 pm 

membran filter og felling i filtratet - 4 parallelle forsøk. 



25 ml til 
frysetørking 

4x400 ml 

HglOHl 

8 t"n Millipore 
membran filter 

25 ml til 
frysetørking 

400 ml 

.4 1 
Hg(OH), 

0.4 pm Nuclepore 
membran filter 

25 ml til 
frysetørking 

400 ml 

0.8 1 
Hg(OH). 

0.1 vm Hillipore 
membran filter 

25 ml til 
frysetørking 

4 00 ml 

Mg(OH), 

Mg(OH), 

S J Ø V A N N S P R Ø V E 

E l e k t r o l y s e 
f [ V ) . f ( t l , f l 6 ) 

0.4 pm Nuclepore 
membran f i l t e r 

Hg(OH), Elektrolyse 
-1.5 V, 3 t 

2 1 

Hollow fiber filtrering 
0.005 Mm 

25 ml til 
frysetørking 

Sentrifugering 0.4 

Sentrifugering 0.1 

Sentrifugering 0.0E 

Dialyse f(t) 

størrelse 

total-
prøve 

8 pm 

0.4 pm 

0.1 pm 

0.06 pm 

0.005 pm 

Figur 3 Sjtvannsstudier høs ten 1981. 
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5 L SJØVANNSPRØVE 

1200 ml 

25 ml 

1200 ml 400 ml Frysetørking 

0.45 pm membran filter MglOH) 2 

200 ml 400 ml 600 ml 

Mg(0HI 2 

0.1 ml 

12 N NaOH 

Mg(OHI 2 

0.2 ml 

12 N NaOH 

MgfOHI 2 

0.3 ml 

12 N NaOH 

Figur 4 Varierende volum. 



5 L SJØVANNSPRØVE 

400 ml 1 1 

25 ml 

Frysetørking 

Mg(0H) 2-1 

0.2 ml 

I Mg(0H) 2-1 

0.2 ml 

Mg(0H) 2-1 

0.2 ml 1 

12 N NaOH 0.45 pm membran filter 

400 ml 

Mg(OH) 2-2 Mg(OH) 2-1 

0.2 ml 0.2 ml 

12 N NaOH 12 N NaOH 

Mg(OH 1,-3 Mg(OH '7-
2 

0.2 nu 0.2 ml 

12 N NaOH 12 N NaOH 

MglOH V 3 

0.2 ml 

12 N NaOH 

figur S Gjentatt felling i samme vannpreve. 
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5 L SJØVANNSPRØVE 

400 ml 

2 1 

2 5 ml 

MglOH) 2 1 2 1 Frysetørking 2 1 

0.45 jjm Millipore membran filter 0.4 pm Nuclepore membran filter 

4 00 ml 400 ml 

Mg(0H) 2 Mg(0H) 2 

25 ml 25 ml 

Frysetørking j Frysetørking 

Figur 6 F i l t e r t e s t . 
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5 L SJØVANNSPRØVE 

400 ml 25 ml 

Mg(OH) 2 1 1 Frysetørking 

0.45 Mm membran filter 

400 ml 

Mg(OH) 2 

Fiaur 7 Mg-felling i total og i 0.45 pm filtrert sjøvannspreve. 
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5 L SJØVANNSPRØVE 

400 ml 

4 00 ml 

25 ml 

MglOH) 2 400 ml 400 ml 4 00 ml Frysetørking 

Mg(0H) 2 

til analyse 

autoanalyzer 

MglOH) 2 

til analyse 

autoanalyzer 

Mg(OH) 2 

til analyse 

autoanalyzer 

Totalpreve 

til analyse 

autoanalyzer 

Figur 8 Analyse av Mg-felling for bestemmelse av næringssaltar 

ved hjelp av autoanalyzer. 


