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Sammendrag 
 
Løst naturlig organisk materiale (DNOM) finnes i alle overflatevann og i all jordvæske, men 

konsentrasjonen kan variere svært mye. Typiske konsentrasjoner av DNOM ligger i området 

0.5 til 50 mg C L-1 (Stumm og Morgan, 1996). DNOM er et meget komplisert materiale som 

inneholder mange funksjonelle grupper (Stevenson, 1994; Schnitzer og Khan, 1972). Dette 

gjør at DNOM deltar i en rekke prosesser og reaksjoner slik som kompleksering av metaller, 

forvitring av mineraler, endring av mobiliteten og toksisiteten til metaller, samt å bufre pH. 

 

Egenskapene til DNOM i vann fra ulike miljøer kan variere betydelig (Scott et al., 2001; 

Gjessing et al., 1999). I tillegg kan variasjoner i klima medføre at konsentrasjonen, kvaliteten 

og egenskapene til DNOM (som for ekesmpel fordeling av DNOM-fraksjoner) endres (Scott 

et al., 1998). Det er også antatt at sur nedbør fører til endringer i konsentrasjonen og 

sammensetningen til DNOM (Vance og David, 1989). Dette betyr at det ikke kun er 

totalkonsentrasjonen av DNOM som er viktig, men også fordelingen av de ulike 

DNOM-fraksjonene. 

 

Denne oppgaven er en del av et større nordisk forskningsprosjekt: �Natural Organic Matter in 

the Nordic Countries� (NOMiNiC). Målet med oppgaven har vært å prøve og finne 

signifikante forskjeller i syre/base- og komplekseringsegenskapene til DNOM og DNOM-

fraksjoner som skyldes forskjeller i antropogen forurensning eller klima innen de nordiske 

landene. I den forbindelse ble det tatt overflatevannprøver og jordvæskeprøver fra fem 

nedbørsfelter i Norden høsten 1999 og våren 2000. Nedbørsfeltene er tilnærmet like med 

hensyn på vegetasjon, berggrunn og jordsmonn. Klima og forurensningsbelastningen (sur 

nedbør) varierer derimot sterkt. 

 

For å studere fraksjonene av DNOM i overflatevannprøvene, ble det benyttet Amberlite 

XAD-8 kolonnemateriale til å fraksjonere DNOM i hydrofobe syrer og hydrofilt DNOM. 

Disse to fraksjonene utgjør ca. 80-90 % av DNOM. Fraksjonene og ikke-fraksjonert (total) 

prøve ble titrert med base for å studere ladningstettheten og pKa-verdier. Grans plott (Gran, 

1952) og bufferintensitet ble benytte til å studere dataene. I tillegg ble fraksjonene titrert med 

aluminium for å studere kompleksbindingsegenskapene. En enkel modell basert på Langmuirs 

sorbsjonsisoterm ble benyttet for å se på interaksjonen mellom DNOM og aluminium. 
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Resultatene fra pH-titreringene viser at HPI har større ladningstetthet av svake organiske syrer 

pr. mg C enn HPO-A fraksjonen. Dette er i samsvar med resultatene til Dai et al. (1996), 

Kortelainen et al. (1992) og Vance og David (1991). Det ser imidlertid ut til at 

ladningstettheten av svake organiske syrer pr. mg C minker med økende DOC-konsentrasjon. 

Denne sammenhengen kan komme av at aggregering av DNOM øker med økende 

DOC-konsentrasjon. I aggregeringen kan funksjonelle grupper bli benyttet i inter- og 

intramolekylære bindinger, og funksjonelle grupper kan bli utilgjengelig for interaksjon med 

H+ eller metallioner. Den observerte forskjellen mellom HPI og HPO-A kan derfor skyldes at 

HPI er titrert ved lavere DOC-konsentrasjon enn HPO-A. Aggregering kan også forklare 

forskjellen i ladningstettheten av svake organiske syrer pr. mg C mellom HPI + HPO-A og 

totalprøvene. 

 

I tillegg ser det ut til å være en sammenheng mellom komplekseringskonstanten (Kads) (fra Al 

batch titreringen) og DOC for HPO-A. Kads avtar med økende DOC-konsentrasjon. Dette kan 

også forklares ut fra at aggregering øker med økende DOC-konsentrasjon. Aluminium batch 

titreringen har imidlertid ikke gitt entydig svar på hvilken fraksjon som har størst evne til å 

kompleksbinde aluminium. For Skjervatjern (høst og vår) og Svartberget (vår) er det HPO-A 

som har størst evne til å kompleksbinde aluminium. For Birkenes (vår) og Valkea-Kotinen er 

det imidlertid HPI som har størst evne til å kompleksbinde aluminium. Resultatene for både N 

og Kads er trolig påvirket av at det ikke er oppnådd metning i alle prøvene. 

 

Det har ikke vært mulig å bestemme pKa-verdier til de organiske syrene. Grunnen til dette er 

at prøvene inneholdt for lite DNOM. I tillegg er konsentrasjonen av aluminium så høy i 

enkelte av prøvene at dette skaper topper i bufferintensitet plottene. 

 

Resultatene i denne oppgaven gir ikke grunnlag for å si at de observerte forskjellene skyldes 

forskjeller i antropogen forurensning eller klima. Dette kommer av at for få prøver er blitt 

undersøkt over for kort tid, samt at DNOM og DNOM-fraksjoner viser store naturlige 

variasjoner. 

 



Innhold  

 IV 

Innholdsfortegnelse 
 
Forord....................................................................................................................I 
Sammendrag ....................................................................................................... II 
Innholdsfortegnelse ...........................................................................................IV 
 
1 Innledning....................................................................................................IV 
 
2 Teori ............................................................................................................... 3 

2.1 Løst naturlig organisk materiale............................................................................. 3 
2.1.1 Påvirket av forurensing ...................................................................................... 3 
2.1.2 Påvirket av klima/sesongvariasjoner .................................................................. 4 

2.2 Bufferintensitet ......................................................................................................... 5 
2.3 Aluminium ................................................................................................................ 6 

2.3.1 Modell for interaksjon mellom DNOM og aluminium ...................................... 6 
2.3.2 Aluminiumspesier .............................................................................................. 8 

 
3 Feltbeskrivelse............................................................................................... 9 

3.1 Birkenes................................................................................................................... 10 
3.1.1 Hydrologiske forhold i felt ............................................................................... 11 

3.2 Valkea-Kotinen....................................................................................................... 11 
3.2.1 Hydrologiske forhold i felt ............................................................................... 12 

3.3 Hietajärvi ................................................................................................................ 13 
3.3.1 Hydrologiske forhold i felt ............................................................................... 13 

3.4 Svartberget.............................................................................................................. 14 
3.4.1 Hydrologiske forhold i felt ............................................................................... 15 

3.5 Skjervatjern ............................................................................................................ 16 
3.5.1 Hydrologiske forhold i felt ............................................................................... 16 

 
4 Metoder........................................................................................................ 18 

4.1 Fraksjonering av løst naturlig organisk materiale.............................................. 18 
4.1.1 Kolonnematerialet ............................................................................................ 18 
4.1.2 Fraksjoneringsprosedyre for XAD-8 fraksjonering ......................................... 19 
4.1.3 Ledningsevne-, pH- og volumjustering............................................................ 20 

4.2 Aluminiumsfraksjonering...................................................................................... 21 
4.2.1 Prinsipp............................................................................................................. 21 
4.2.2 Underestimering av Alo ................................................................................... 22 
4.2.3 Lineært område og fortynning.......................................................................... 22 

4.3 Aluminium batch titrering .................................................................................... 23 
4.3.1 Tillaging av løsninger med aluminium ............................................................ 23 
4.3.2 Forbehandling og oppbevaring av prøvene ...................................................... 23 

4.3.2.1 Tilsetting av aluminium til XAD-8 fraksjonene............................................ 24 
4.4 Optiske egenskaper og TOC/DOC analyse .......................................................... 25 

4.4.1 Optiske egenskaper........................................................................................... 25 
4.4.2 TOC/DOC analyse ........................................................................................... 26 

4.5 pH-titrering............................................................................................................. 26 
4.5.1 Instrument......................................................................................................... 26 
4.5.2 Valg av pH-område for titreringen ................................................................... 26 



Innhold  

 V 

4.5.3 Bakgrunn for valg av titreringsmetoden........................................................... 27 
4.5.4 Metoden............................................................................................................ 29 
4.5.5 Test av metoden................................................................................................ 29 
4.5.6 Grans plott ........................................................................................................ 30 

4.5.6.1 Utvelgelse av punkter ................................................................................... 31 
4.5.6.2 Korreksjon av aluminium ............................................................................. 31 

 
5 Resultater og diskusjon.............................................................................. 32 

5.1 DNOM fraksjonering ............................................................................................. 32 
5.1.1 Fordeling av fraksjonene .................................................................................. 32 

5.1.1.1 XAD-8 fraksjonene ....................................................................................... 32 
5.1.1.2 DNOM fraksjonene....................................................................................... 34 

5.1.2 Sammenligning av XAD-8 og DNOM fraksjonering ...................................... 35 
5.1.2.1 Hva kommer forskjellene av? ....................................................................... 36 

5.1.3 Aluminium før og etter XAD-8 fraksjonering ................................................. 38 
5.1.4 Kommentarer til fraksjoneringsmetoden.......................................................... 39 

5.1.4.1 Fjerning av uorganiske kationer .................................................................. 39 
5.1.4.2 Tilsetting av kjemikalier � mulige interferenser........................................... 39 
5.1.4.3 Egenskapene til DNOM påvirket av XAD-8 fraksjoneringsprosedyren....... 40 

5.2 Al-fraksjonering og Al batch titrering ................................................................. 40 
5.2.1 Fortynning ........................................................................................................ 40 
5.2.2 Bestemmelse av komplekseringskonstanter og antall seter ............................. 41 

5.2.2.1 Datasettet...................................................................................................... 41 
5.2.2.2 Det organiske materialets evne til å kompleksere aluminium...................... 42 
5.2.2.3 Bestemmelse av Kads og N............................................................................. 42 
5.2.2.4 Sammenheng mellom DOC og Kads, og DOC og N...................................... 44 

5.2.3 Kommentarer til Al batch titreringen ............................................................... 45 
5.3 pH-titrering............................................................................................................. 46 

5.3.1 Kommentarer til Gran plott .............................................................................. 46 
5.3.2 Bufferintensitet ................................................................................................. 48 

5.3.2.1 pKa-verdier ................................................................................................... 48 
5.3.2.2 Antydning til topper...................................................................................... 48 
5.3.2.3 Hva kommer toppene av ............................................................................... 49 
5.3.2.4 Areal under β - pH kurven............................................................................ 50 

5.3.3 Resultater fra Grans plott ................................................................................. 51 
5.3.3.1 Tetthet av svake syrer ................................................................................... 51 
5.3.3.2 Kommentarer til ladningstettheten............................................................... 52 
5.3.3.3 Forhold mellom DOC-innhold og antall svake organiske syrer .................. 53 
5.3.3.4 Forhold mellom svake syrer i fraksjonene og i totalprøven......................... 53 
5.3.3.5 Usikkerheter i titreringene ........................................................................... 54 

5.4 Sammenligning av resultatene fra Al batch titrering og pH-titrering .............. 54 
 
6 Konklusjoner og anbefalinger................................................................... 56 

6.1 Konklusjoner .......................................................................................................... 56 
6.2 Anbefalinger............................................................................................................ 57 

 
Referanser:......................................................................................................... 58 
Appendiksoversikt............................................................................................. 67 
Appendiks........................................................................................................... 68 



Kapittel 1 Innledning 

 1 

1 Innledning 
 
Løst naturlig organisk materiale (DNOM) finnes i alle overflatevann og i all jordvæske, men 

konsentrasjonen kan variere svært mye. Typiske konsentrasjoner av DNOM ligger i området 

0.5 til 50 mg C L-1 (Stumm og Morgan, 1996). De laveste konsentrasjonene finnes gjerne i 

hav og i grunnvann, mens det er vanlig å finne de høyeste konsentrasjonene i myrer og i det 

organiske sjiktet i jorda. På grunn av høy fuktighet, kaldt klima og skrinn jord har de nordiske 

landene relativt høye konsentrasjoner av DNOM i overflatevann og jordvæske. 

 

DNOM er et meget komplisert materiale som inneholder mange funksjonelle grupper 

(Stevenson, 1994; Schnitzer og Khan, 1972). Dette gjør at DNOM deltar i en rekke prosesser 

og reaksjoner slik som kompleksering av metaller, forvitring av mineraler, endring av 

mobiliteten og toksisiteten til metaller, samt å bufre pH. DNOM utgjør derfor en viktig del av 

økosystemet. I drikkevann er imidlertid DNOM uønsket av hygieniske og estetiske årsaker 

(Folkehelsa, 2002). DNOM skaper derfor problemer for vannverk, i og med at DNOM av må 

fjernes før vannet kan benyttes (Tipping et al., 1999). 

 

Egenskapene til DNOM i vann fra ulike miljøer kan variere betydelig (Scott et al., 2001; 

Gjessing et al., 1999). I tillegg kan variasjoner i klima medføre at konsentrasjonen, kvaliteten 

og egenskapene til DNOM (som for ekesmpel fordeling av DNOM-fraksjoner) endres (Scott 

et al., 1998). Det er også antatt at sur nedbør fører til endringer i konsentrasjonen og 

sammensetningen til DNOM (Vance og David, 1989). Dette betyr at det ikke kun er 

totalkonsentrasjonen av DNOM som er viktig, men også fordelingen av de ulike 

DNOM-fraksjonene. 

 

En mye brukt fraksjonering av DNOM er å se på hydrofilt DNOM (hydrofile syrer, baser og 

nøytraler) og hydrofobt DNOM (hydrofobe syrer, baser og nøytraler). Den hydrofile 

fraksjonen består av generelt av relativt små molekyler, mens den hydrofobe fraksjonen 

generelt består av relativt store molekyler (Gu et al., 1995). Forskning har indikert at 

hydrofilt- og hydrofobt DNOM har forskjellige syre/base- og komplekseringsekenskaper (se 

for eksempel Vance og David, 1991; Mykkelbost et al., 1995), og at fraksjonene reagerer 

forskjellig på endring av pH (Vance og David, 1991). 
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Denne oppgaven er en del av et større nordisk forskningsprosjekt: �Natural Organic Matter in 

the Nordic Countries� (NOMiNiC). Målet med oppgaven har vært å prøve og finne 

signifikante forskjeller i syre/base- og komplekseringsegenskapene til DNOM og DNOM-

fraksjoner som skyldes forskjeller i antropogen forurensning eller klima innen de nordiske 

landene. 
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2 Teori 

2.1 Løst naturlig organisk materiale 
 
Løst naturlig organisk materiale er et meget komplisert materiale som inneholder mange 

funksjonelle grupper. Molekylvekten kan variere fra ca. 100 til 100 000 dalton1. DNOM 

påvirker blant annet mobiliteten til metallioner. I tillegg kan DNOM fungere som en pH-

buffer. 

 

Egenskapene til DNOM i vann fra ulike miljøer kan variere betydelig (Scott et al., 2001; 

Gjessing et al., 1999). Forurensing (blant annet sur nedbør) og klima/sesongvariasjoner kan 

også virke inn på egenskapene. 
 
 

2.1.1 Påvirket av forurensing 
 
Forskning på DNOM har foregått over lang tid. De siste årene har det imidlertid blitt satt et 

økt fokus på hvordan egenskapene til DNOM og DNOM-fraksjoner blir påvirket av 

forurensing (spesielt sur nedbør) og klima. 

 

På 60-tallet ble det observert at mange ferskvann i Skandinavia som mottok mye sur nedbør 

ble klarere (sikten økte). Dette tyder på at vannløseligheten til DNOM minker ved avtagende 

pH. Forsøk har vist at fettløseligheten til DNOM (målt som oktanol løselighet) øker med 

synkende pH (Ranneklev og Gjessing, 1993; Gjessing et al., 1989). Det er imidlertid 

indikasjoner på at fraksjoner av DNOM blir påvirket i ulik grad av synkende pH. 

Guggenberger (1992) og Tipping og Woof (1991) fant ut at det er sannsynelig at mobiliteten 

til den hydrofobe fraksjonen (HPO) øker med økende pH. Dette stemmer overens med 

resultatene til Vance og David (1991) som fant ut at konsentrasjonen av hydrofobe syrer 

(HPO-A) avtok med synkende pH, mens konsentrasjonen av hydrofile syrer (HPI-A) økte 

med synkende pH. 

 

Det er ikke bare pH som påvirker løseligheten til DNOM. Sur nedbør øker løseligheten av 

uorganisk aluminium, senker pH og øker ionestyrken i jorda (Vogt et al., 1992). Alle disse 

faktorene medfører at løseligheten til DNOM avtar (Tipping og Hurley, 1988). 

                                                 
1 1 dalton er definert som 1/12 av massen til 12C atomet. 
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Størrelsen til DNOM-molekylene kan også bli påvirket av sur nedbør. Ut i fra flere rapporter 

de siste tiårene kan det konkluderes med at størrelsen på DNOM-molekylene i vann avtar med 

synkende pH (Gjessing et al., 1998). Dette er i tråd med at HPO-fraksjonen avtar med 

avtagende pH, i og med at HPO-fraksjonen generelt har større molekyler enn den hydrofile 

(HPI) fraksjonen (Gu et al., 1995). 

 
 

2.1.2 Påvirket av klima/sesongvariasjoner 
 
Produksjonen av DNOM er styrt av oksidasjon og mikrobiell aktivitet (McKnight et al., 

1985). Produksjonen av DNOM er derfor følsom overfor endringer i klima, spesielt 

temperatur og nedbør (Scott et al., 1998). Dette kommer av at den mikrobielle aktiviteten i 

jord blant annet er avhengig av fuktigheten og temperaturen i jorda. Batomalaque et al. (1992) 

og Grieve (1984) har observert at den mikrobielle aktiviteten er størst når jorda er tørr og 

varm. Den mikrobielle aktiviteten vil derfor være størst om sommeren. 

 

Adsorpsjon av DNOM til jordpartikler vil også påvirke fluksen av DNOM og DNOM-

fraksjonene. Det er observert at mengden hydrofobe syrer avtar nedover i en podsol profil. 

Dette er forklart med at det skjer en utfelling av HPO-A i kontakt med jern og aluminium 

(Dawson et al., 1978). Utfellingen skjer blant annet på grunn av at ladningen til DNOM 

minsker når mengden okkuperte bindingsseter øker. Mindre ladning fører til en mer hydrofob 

karakter som medfører at løseligheten til DNOM avtar (Hayes og Swift, 1978). HPO-A har 

færre syregrupper (dvs. lavere ladningstetthet) enn de hydrofile syrene (Vance og David, 

1991). Av den grunn felles de hydrofobe syrene fortere ut av løsning enn de hydrofile syrene. 

 

Det er observert store sesongvariasjoner i konsentrasjonen av DNOM (se for eksempel Scott 

et al., 1998 og Gjessing et al., 1998). Forholdet mellom hydrofobt og hydrofilt DNOM viser 

også sesongvariasjoner. Vance og David (1991) fant ut at forholdet HPO-A/HPI-A var lavest 

om sommeren. I tråd med dette observerte Scott et al. (1998) at HPI var størst om sommeren 

og tidlig på høsten. Dette kan være en effekt av både mikrobiell aktivitet (se over) og 

jordvæskestrømmen. Ved vårflom og regnstorm hendelser (spesielt på høsten) vil 

væskestrømmen gå gjennom de øverste organiske sjiktene i jorda. Om vinteren og om 

sommeren (tørre perioder) vil væskestrømmen derimot gå gjennom de dypereliggende 

jordhorisontene. Som nevnt overfor avtar andelen med HPO-A nedover i en podsol profil. 
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Variasjoner i væskestrømmen kan dermed forklare den observerte endringen i forholdet 

mellom DNOM-fraksjonene. 

 
 

2.2 Bufferintensitet 
 
Van Slyke (1922) innførte begrepet bufferverdi (β). Dette ble gjort for å få et kvantitativt mål 

på hvor effektivt en løsning står imot pH-endringer relatert til pH og dissosiasjonskonstanter 

(Bates, 1964). Bufferverdien er definert som: 

 

)L (mol    β 1-

pH
dC

dpH
dC AB −==  (2.1) 

 

der dCB og dCA er antall mol L-1 med sterk base eller syre som fører til en endring i pH på 

dpH. β har også blitt kalt bufferkapasitet, bufferindeks og bufferintensitet (Stumm og Morgan, 

1996). I denne oppgaven kommer β til å omtales som bufferintensitet. 

 

I et system med kun sterke syrer og baser vil bufferintensiteten være: 

 

β = 2.303 ([H+] + [OH-]) 
 

Utledningen av uttrykket er vist i Bates (1964). For et generelt system med svake syre-base 

par HA, A-; HB, B-; osv. er uttrykket: 

[ ] [ ] [ ][ ]
[ ] [ ]

[ ][ ]
[ ] [ ] .....)(303.2β +

+
+

+
++= −

−

−

−
−+

BHB
BHB

AHA
AHAOHH  (2.2) 

 
Utledningen av uttrykket er vist i Stumm og Morgan (1996). 

 

Dersom konsentrasjonen av svake syrer er på mellom 0.01 og 0.1 M, vil bufferintensiteten i 

pH området 3-11 være dominert av de svake syrene (Bates, 1964). 

 

Som en generell regel regnes bufferområdet til en svak syre for å være i pH-intervallet 

pH = pKa ± 1 (Howard, 1998). Systemet vil bli minst påvirket av tilseting av syre eller base 

når pH = pKa. Bufferintensiteten vil følgelig være størst for denne pH-verdien (Stumm og 

Morgan, 1996) , og kan sees som topper i et β � pH plott. Det kan derfor være lettere å 

bestemme pKa-verdiene ut i fra β � pH plott enn ut i fra titrerkurven. Toppene trer imidlertid  
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tydeligere frem ved å plotte log β mot pH. Høyden på toppen i et β � pH plott er avhengig av 

konsentrasjonen til syra. 

 
 

2.3 Aluminium 
 
Aluminium er det tredje vanligste grunnstoffet i jordskorpa og er i mineraler hovedsakelig 

bundet som oksid eller silikat. Sur nedbør har ført til at mobiliseringen av Al har økt (Sullivan 

et al., 1986), fordi oppløsning av Al-holdige mineraler øker med økende H+-konsentrasjon 

(Appelo og Postma, 1999). Dette har ført til at konsentrasjonen av organisk bundet og 

uorganisk aluminium har økt flere steder. Uorganisk aluminium, spesielt Al(OH)2+ og 

Al(OH)2
+, er meget toksisk, mens organisk bundet aluminium har vist seg å være langt mindre 

toksisk (Sullivan et al., 1986). 

 
 

2.3.1 Modell for interaksjon mellom DNOM og aluminium 
 
Modellen for interaksjon mellom løst naturlig organisk materiale og aluminium som benyttes i 

denne oppgaven er basert på Langmuirs sorbsjonsisoterm. Denne sorbsjonsisotermen 

forutsetter at alle setene på absorbenten er like, sorberte molekyler påvirker ikke sorbsjon av 

andre molekyler og sorbsjonen skjer i ett lag (Stumm og Morgan, 1996). En modell med 

identiske bindingsseter medfører imidlertid betydelig avvik fra virkeligheten når den benyttes 

på DNOM-molekyler (Taugbøl et al., 1994). 

 

Ved å anta at Al3+ bindes til ett sete på DOM-molekylet i forholdet 1:1, er det mulig å utlede 

Langmuirs sorbsjonsisoterm ut i fra massevirkningsloven. Utledningen av Langmuirs 

sorbsjonsisoterm er basert på utledningen i Stumm og Morgan (1996). 

 
Al + A ⇋ Alo (2.3) 

 
der Al er Al3+, A er adsjorpsjonsseter og Alo er organisk kompleksert aluminium (se avsnitt 

4.2.1). Al3+ ble valgt istedenfor uorganisk monomert aluminium (Ali), fordi pH varierer mye i 

prøvene som ble Al batch titrert (se avsnitt 5.2.3). Ut i fra likevekten (2.3) er det mulig å sette 

opp et uttrykk for likevekstskonstanten (Kads): 

 



Kapittel 2 Teori 

 7 

[ ]
{ } [ ] [ ] [ ]

{ }AlK
AloA

AAl
AloK

ads
ads =⇒=  (2.4) 

 
der [Alo] er konsentrasjonen Alo (i µM) og {Al} er aktiviteten til Al3+ (i µM). Maksimalt 

antall seter, NT, er gitt ved: 

 
[ ] [ ]AloANT +=  (2.5) 

 
Ved å sette inn uttrykket for [A] fra ligning 2.4 i ligning 2.5 fås: 

 
[ ]

{ } [ ] [ ] { }
{ } [ ] { }

{ }AlK
AlK

NAlo
AlK

AlK
AloAlo

AlK
AloN

ads

ads
T

ads

ads

ads
T +

=⇒
+

=+=
1

1
 (2.6) 

 
Maksimalt antall seter pr. mg C L-1, N, er gitt ved: 

 

DOCNN
DOC
NN T

T ⋅=⇒=  (2.7) 

 
der DOC er løst organisk karbon (i mg C L-1). Ved å sette inn uttrykket for NT fra ligning 2.7 i 

ligning 2.6 fås: 

 
[ ] { }

{ }AlK
AlK

N
DOC
Alo

ads

ads

+
=

1
 (2.8) 

 
[Alo] og DOC finnes ved analyse. {Al} ({Al3+}) finnes ved å spesiere målt Ali ved å benytte 

spesieringsprogrammet ALCHEMI (Schecher og Driscoll, 1987). 

 

Når aktiviteten av Al3+ går mot uendelig, vil ligning 2.8 gå mot grenseverdien N. Denne 

grenseverdien oppstår fordi det organiske materialet mettes med aluminium. 

 

Ligning 2.8 kan også skrives på følgende måte: 

 

[ ] { }AlKNNAlo
DOC

ads⋅
+= 11  (2.9) 

 
Plottes DOC · ([Alo])-1 mot {Al}-1 i et xy-diagram, skal det bli en rett linje. Skjæringspunktet 

med y-aksen vil være N-1 og stigningstallet vil være (N · Kads)-1. 
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I denne enkle modellen sees det kun på binding av Al3+ til DNOM. Ved høy pH (pH > 5) vil 

Al3+ ikke lenger være det dominerende spesiet (se avsnitt 2.3.2). Det er dermed mulig at andre 

Al-spesier kan bindes til DNOM. Dette kan resultere i at Alo blir større enn modellen tilsier. 

 
 

2.3.2 Aluminiumspesier 
 
Løst aluminium kan foreligge på mange ulike former i vann. Spesiene er i all hovedsak 

avhengig av pH og eventuelle ligander slik som for eksempel fluor og silisium, og 

kompleksbindere som DNOM. Likevektene under og figur 2.1 viser pH-avhengigheten til 

aluminiumhydroksidspesier. 

Al3+
(aq) + H2O ⇋ AlOH2+

(aq) + H+
(aq) Al3+

(aq) + 2H2O ⇋ Al(OH)2
+

(aq) + 2H+
(aq) 

Al3+
(aq) + 3H2O ⇋ Al(OH)3(aq) + 3H+

(aq) Al3+
(aq) + 4H2O ⇋ Al(OH)4

-
(aq) + 4H+

(aq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 viser at o

AlOH2+ og Al(OH)2

imidlertid ikke tatt h

 

Figur 2.1 Aluminiumspesier ved I = 0.1, 25ûC og [Al] = 10-3 M. 
Figuren er hentet fra Stępniewski et al. (1994). 
8 

ver pH 7 er Al(OH)4
- det dominerende spesiet. I pH-området 5 - 5.5 er 

+ dominerende. Ved lavere pH er Al3+ viktigst. Fordelingen i figur 2.1 har 

ensyn til polymere Al-forbindelser. 
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3 Feltbeskrivelse 
 
I dette kapitlet blir det presentert en kort feltbeskrivelse. Det henvises til Vogt et al. (2001) og 

Larsen (2002) for en mer inngående beskrivelse av feltene. 

 

Feltene som inngår i NOMiNiC prosjektet ble valgt på bakgrunn av både likheter og 

forskjeller. Vegetasjon, berggrunn og jordsmonn er tilnærmet like i de fem feltene. Klima og 

forurensningsbelastningen (sur nedbør) varierer derimot sterkt. Et annet viktig moment for 

valget av disse feltene var at de har blitt/blir benyttet i andre forskingsprosjekter. Det fantes 

derfor allerede en del data fra lokalitetene. Figur 3.1 viser beliggenheten til feltene (markert 

med nummer 1-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felt Land Beliggenhet Klimasone Vegetasjon Svoveldeposisjon 
1 Birkenes Norge 58û23'N, 08û14'Ø Nemoral/kyst Gran 1.03 
2 Valkes-Kotinen Finland 61û14'N, 25û04'Ø Boreal Gran 0.32 
3 Hietajärvi Finland 63û10'N, 30û43'Ø Boreal Furu, gran 0.27 
4 Svartberget Sverige 64û14'N, 19û46'Ø Boreal Gran 0.19 
5 Skjervatjern2 Norge 61û26'N, 06û2'Ø Boreal/kyst Furu 0.77 

 
 

                                                 
2 På kartet står det at innsjøen heter Skjervetjørna. Navnet Skjervatjern blir imidlertid benyttet i denne oppgaven 
i og med at dette navnet forekommer i tidligere artikler, publikasjoner og hovedfagsoppgaver. 

Figur 3.1 Kart over feltene. Nummerne viser til de ulike lokalitetene (se tabell 3.1). 

Tabell 3.1 Kort oversikt over noen av parameterne til nedbørsfeltene. Svoveldeposisjonen (g m-2 år-1)
er medianverdien fra 1989 til 1999 (Larsen, 2002). 



Kapittel 3 Feltbeskrivelse 

 10 

3.1 Birkenes 
 
Birkenes er et ICP Waters (International Cooperative Programme on Assessment and 

Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes) felt. Nedbørsfelt ligger ca. 30 km nord for 

Kristiansand i Sør-Norge. Feltet befinner seg i den delen av Norge som mottar størst mengde 

med antropogent forsuret nedbør. Dette området har en lav tålegrense for forsuring, 

hovedsakelig fordi jordsmonnet er tynt og bergrunnen består av sure bergarter som gneis og 

granitt (SFT, 2002). Feltet ligger nærme kysten, og er derfor også påvirket av sjøsalter 

(spesielt ved milde vintrer (Lydersen, 1995)). Området er på 41.6 ha, hvorav 83 % er skog og 

17 % er myr. Tre bekker drenerer området, og de renner sammen omlag 150 m ovenfor en 

V-formet demning (Mulder et al., 1991). 

 

Vinterstid blir nedbøren lagret som snø, selv om det er vanlig med smelteperioder midtvinters. 

I sommermånedene er det generelt lite avrenning på grunn av at evapotranspirasjonen 

overstiger nedbørsmengden. Høsten er som regel fuktig med høy avrenning (Christophersen et 

al., 1982). 

 

Både pH og konsentrasjonen av uorganisk aluminium viser at feltet er sterkt preget av sur 

nedbør. pH ligger på ca. 4.5 og konsentrasjonen av uorganisk aluminium i bekkevannet er på 

ca. 15 µM (Mulder et al., 1990; Mulder et al., 1991). Konsentrasjonen av totalt organisk 

karbon (TOC) er på 4.5 mg C L-1 (Mulder et al., 1991). 

 

Elevasjon 190-310 m.o.h. 
Nedbør ca. 1500 mm år-1 
Dominerende jordtype Grunn mineraljord (podsol og sur brunjord) 
Dominerende berggrunn Prekambrisk granitt 
Vekstsesong 174 dager år-1 
Årlig gjennomsnittstemperatur 6.6 ºC 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.2 Generell karakteristikk av Birkenes nedbørsfelt (Mulder et al., 1991; Vogt, 1989). 
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3.1.1 Hydrologiske forhold i felt 
 
Nedbørsdata er hentet fra Aas et al. (2001) og Aas et al. (2000). Data for avrenning er hentet 

fra NIVA (2002). 

 

Prøvetakingen ble foretatt 30. september i 1999 og 26. april i 2000. Bekkevannet ble prøvetatt 

ved den V-formede demningen. Figur 3.2 viser at det var ganske mye nedbør før 

prøvetakingen høsten 1999. Totalt kom det ca. 224 mm i løpet av de siste 31 dagene. Det var 

noe mindre nedbør før prøvetakingen våren 2000. Totalt kom det ca. 108 mm i løpet av de 

siste 31 dagene. Intensiteten på avrenningen var også noe lavere om våren (se figur 3.2). 
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Figur 3.2 Figuren viser nedbør (stolper) og avrenning (punkt) før og under prøvetaking høsten 1999 (til venstre) 
og våren 2000 (til høyre). 
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3.2 Valkea-Kotinen 
 
Valkea-Kotinen er ICP-IM (International Co-operative Programme � Intensive Monitoring) 

felt. Nedbørsfeltet er på 30 ha, og har én dystrof innsjø (Valkea-Kotinen). Det vil si at 

innsjøen har et høyt innhold av løst naturlig organisk materiale. Innsjøen er som regel isdekt i 

perioden november til mai. Nedbørsfeltet består av 66 % skog og 21 % myr. Gran (Picea 

abies) er det dominerende treslaget, men det er også en del bjørk (Betula spp.), osp (Populus 

tremula) og furu (Pinus sylvestris) i feltet. 

 

Prøver av overflatevannet ble tatt i selve innsjøen, fordi det var lite avrenning i bekken. Det er 

vanlig at det ikke er avrenning når det er tørre forhold. Innsjøen har en pH på ca. 5.3 og 

DOC-konsentrasjonen er på ca. 10 mg C L-1 (gjennomsnitt av målinger utført i 1990 og 1991) 
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(Keskitalo og Salonen, 1995). Uorganisk aluminium i innsjøen ble målt til 1.0 µM  og 1.7 µM 

henholdsvis høsten 1999 og våren 2000. 
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Tabell 3.3 Generell karakteristikk av Valkea-Kotinen nedbørsfelt (Mäkelä, 1995).
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levasjon 150-190 m.o.h. 
edbør 618 mm år-1 
ominerende jordtype Dystic cambisols med overgang til podsol, histosol (1/5) 
ominerende berggrunn Glimmer gneis 
ekstsesong 112 dager år-1 
rlig gjennomsnittstemperatur 3.1 ºC 

.2.1 Hydrologiske forhold i felt 

edbørs- og temperaturdata er fra Det finske meteorologiske institutt (FMI, 2002). 

røvetakingen ble foretatt 5. oktober i 1999 og 26. mai i 2000. Figur 3.3 viser at det var 

anske mye nedbør rett før prøvetakingen høsten 1999. Totalt kom det ca. 62 mm i løpet av 

e siste 31 dagene. Det var likevel relativt tørt i feltet i og med at den forrige perioden med 

edbør var i slutten av august. De månedlige avrenningsdataene (målt den 10. i hver måned i 

999) fra Det finske miljøinstituttet (SYKE, 2002) gir også en indikasjon på at det var tørt i 

eltet. Det ble ikke målt noe avrenning i juli, august og september i 1999. Målingen i oktober 

iste at avrenningen var svært liten. 

et var mindre nedbør før prøvetakingen våren 2000. Totalt kom det ca. 22 mm i løpet av de 

iste 31 dagene. I og med at det ikke har vært mulig å få ta i avrenningsdata for 2000, har det 

ært vanskelig å finne ut når snøsmeltingen var. Ut i fra temperaturdata kan det imidlertid se 

t til at snøsmeltingen var i slutten av mars eller begynnelsen av april. Dette, sammen med at 

vrenningsbekken fra innsjøen var tørket inn, tyder på at det også var tørt i feltet våren 2000. 
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Figur 3.3 Nedbørsdata for de siste 31 dagene før prøvetaking høsten 1999 (til venstre) og våren 2000 (til høyre). 



Kapittel 3 Feltbeskrivelse 

 13 

3.3 Hietajärvi 
 
Hietajärvi er i likhet med Valkea-Kotinen et ICP-IM felt. Dette nedbørsfeltet er det største av 

feltene i NOMiNiC prosjektet og er på 464 ha. Hietajärvi er også det nedbørsfeltet som har 

lavest årlig nedbør. Nedbørsfeltet har to innsjøer (Iso Hietajärvi og Pieni Hietajärvi) og flere 

små dammer. 

 

Iso Hietajärvi er isdekt i ca. 175 dager i året (Niinioja, 1995). Nedbørsfeltet rundt Iso 

Hietajärvi er dominert av mineral jord. Dette gjenspeiles i den relativt lave TOC 

konsentrasjonen (se under) i overflatevannet. Iso Hietajärvi er oligotrof, det vil si at innsjøen 

er næringsfattig. Furu (Pinus sylvestris) er det dominerende treslaget, men det er også en del 

gran (Picea abies), bjørk (Betula spp.) og osp (Populus tremula) i feltet. 

 

Prøver av overflatevannet ble tatt i utløpesbekken av Iso Hietajärvi. Denne innsjøen har en pH 

på 6.75 og en DOC-konsentrasjon på 3.1 mg C L-1 (gjennomsnitt av målinger utført i 1990 og 

1991) (Niinioja, 1995). Konsentrasjonen av uorganisk aluminium i innsjøen målt høsten 1999 

og våren 2000 var under deteksjonsgrensen til Barnes metode (se avsnitt 4.2.1). 

 

Elevasjon 165-214 m.o.h. 
Nedbør 592 mm år-1 
Dominerende jordtype Haplic og ferric podsol, og fibric histosol (33 %) 
Dominerende berggrunn Gneis og granodiorite i det sørvestre hjørnet 
Vekstsesong 102 dager år-1 
Årlig gjennomsnittstemperatur 2.0 ºC 
 
 

3.3.1 Hydrologiske forhold i felt 
 
Nedbørs- og temperaturdata er fra Det finske meteorologiske institutt (FMI, 2002). 

 

Prøvetakingen ble foretatt 7. oktober i 1999 og 24. mai i 2000. Figur 3.4 viser at det var 

ganske mye nedbør rett før prøvetakingen høsten 1999. Totalt kom det ca. 62 mm i løpet av 

de siste 31 dagene. De månedlige avrenningsdataene (målt den 10. i hver måned i 1999) fra 

Det finske miljøinstituttet (SYKE, 2002) viser at det var en økning i avrenningen i oktober i 

forhold til august og september. Avrenningen i oktober ble målt til 6.5 L s-1 km-2, mens de 

tilsvarende tallene for august og september var på henholdsvis 5.0 og 3.6 L s-1 km-2. 

Tabell 3.4 Generell karakteristikk av Hietajärvi nedbørsfelt (Mäkelä og Muurman, 1995). 
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Det var mye mindre nedbør før prøvetakingen våren 2000. Totalt kom det ca. 6 mm i løpet av 

de siste 31 dagene. Det var også lite nedbør i mars og april 2000. I og med at det ikke har vært 

mulig å få ta i avrenningsdata for 2000, har det vært vanskelig å finne ut når snøsmelting var. 

Ut i fra temperaturdata kan det imidlertid se ut til at snøsmeltingen var i slutten av mars eller 

begynnelsen av april. Dette tyder på at det var svært tørt i feltet våren 2000. 

 
 
 

3.4 Svartberget 
 
Svartberget er en del av Vindelns Försöksparker som ble opprettet i 1923 og ligger 60 km 

nordvest for Umeå. Nedbørsfeltet er på 50 ha, hvorav 11 ha er myr. To bekker drenerer feltet, 

og de renner sammen like ovenfor prøvetakningspunktet, en V-formet demning. 

Overflatevannet i Svartberget er i perioder ganske surt. Dette skyldes hovedsakelig organiske 

syrer (Seip et al., 1990). Vegetasjonen domineres av furu (Pinus sylvestris) i høyereliggende 

terreng og gran (Picea abies) i lavereliggende områder (Bishop og Pettersson, 1996). 

 

Svartberget er det feltet som har høyest TOC av alle NOMiNiC-feltene. Gjennomsnittelig 

TOC-konsentrasjonen i overflatevannet er på 14.9 mg C L-1 (Grip og Bishop, 1990). Den 

høye TOC-konsentrasjonen kommer av at den 10-20 meter brede elvebredden består av 20-80 

cm dyp torv som ligger oppå mineraljord beriket med DOC. I tillegg har den ene bekken sin 

opprinnelse i et 8 ha myrområde (Bishop et al., 1995). Konsentrasjonene av totalt aluminium 

ligger på rundt 9.3 µM, og ca. 80 % av aluminiumet er organisk kompleksert (Grip og Bishop, 

1990). Det er imidlertid målt totalt aluminium opp til ca. 30 µM (Grip og Bishop, 1990). 

Gjennomsnittelig pH i avrenningen fra nedbørsfeltet er på 4.4 (Lee et al., 1995). 
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Figur 3.4 Nedbørsdata for de siste 31 dagene før prøvetaking høsten 1999 (til venstre) og våren 2000 (til høyre). 
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Elevasjon 235-310 m.o.h. 
Nedbør 720 mm år-1 
Dominerende jordtype Ferric podsol 
Dominerende berggrunn Gneis med horisonter av biotitt-plagioklas og skifer 
Vekstsesong 153 dager år-1 
Årlig gjennomsnittstemperatur 0 ºC 
 
 

3.4.1 Hydrologiske forhold i felt 
 
Nedbør- og avrenningsdata er fra Sveriges landbruksuniversitetet (SLU, 2002). 

 

Prøvetakingen ble foretatt 10. og 11. oktober i 1999 (bekkevannet ble samlet 10. okt.) og 21. 

mai i 2000. Figur 3.5 viser at det var relativt lite nedbør og avrenning i perioden 10. sep. til 

10. okt. 1999. Totalt kom det ca. 33 mm nedbør de siste 31 dagene. Det var også relativt lite 

nedbør i juli og august. Dette tyder på at det var meget tørt i feltet høsten 1999. 

 

På grunn av snøsmelting var avrenningen høy i perioden 21. apr. til ca. 13. mai 2000. Dette 

tyder på at det meste av snøsmeltingen var over før prøvetakingen. Det var ganske lite nedbør 

i perioden før prøvetaking. Totalt kom det ca. 41 mm nedbør de siste 31 dagene før 

prøvetakingen på våren, men ca. halvparten av dette kom de tre siste dagene før prøvetaking. 

Dette medførte at avrenningen økte litt den dagen prøven av overflatevannet ble tatt, og at det 

var relativt fuktig i feltet. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.5 Generell karakteristikk av Svartberget nedbørsfelt (Lee et al., 1995; Grip og Bishop, 1990). 
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Figur 3.5 Figuren viser nedbør (stolper) og avrenning (punkt) før og under prøvetaking høsten 1999 (til venstre) 
og våren 2000 (til høyre). 
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3.5 Skjervatjern 
 
Skjervatjern ligger 10 km nordøst for Førde. Feltet ble opprettet i forbindelse med HUMEX-

prosjektet (Humic Lake Acidification Experiment). Nedbørsfeltet er på 11.3 ha, hvor av 

6.7 ha er skog og 2.2 ha er myr. Feltet ligger nærme kysten, og nedbøren er derfor følgelig 

påvirket av sjøsalter. Dette feltet har den høyeste årlige nedbør av alle feltene i NOMiNiC-

porsjektet. 

 

Innsjøen (Skjervatjern) er dystrof, det vil si at innsjøen har et høyt innhold av løst naturlig 

organisk materiale. I forbindelse med HUMEX-prosjektet ble innsjøen delt i to deler i 1988 

(Gjessing, 1992). Den eksperimentelle siden (A siden) ble behandlet med H2SO4 og NH4NO3. 

Den andre siden (B siden) fungerte som referanse. Vegetasjonen i feltet domineres av furu 

(Pinus sylvestris). 

 

Prøver av overflatevannet ble tatt ved utløpet av B siden (referansesiden). pH i innsjøen er på 

4.6, og konsentrasjonen av DOC er på 6.3 mg C L-1 (Gjessing, 1994). Kortelainen et al. 

(1994) og Gjessing (1991) fant imidlertid at TOC-konsentrasjonen varierte mye i løpet av en 

sesong. I perioden juni 1991 til februar 1994 varierte TOC-konsentrasjonen for B siden fra 1.2 

til 13.1 mg C L-1 (Kortelainen et al., 1994). Konsentrasjonen av uorganisk aluminium ligger 

på ca. 1 µM (gjennomsnitt av målinger utført i 1991-1993) (Rikheim, 1996). 

 

Elevasjon 136-160 m.o.h. 
Nedbør 2200 mm år-1 
Dominerende jordtype Gleyic podsol 
Dominerende berggrunn Migmatittisk gneis 
Vekstsesong 180 dager år-1 
Årlig gjennomsnittstemperatur 5.5 ºC 
 
 

3.5.1 Hydrologiske forhold i felt 
 
Nedbørs- og temperaturdataene er fra Det norske meteorologiske institutt (DMNI, 2002). 

 

Prøvetakingen ble foretatt 13. oktober 1999 og 28. april 2000. Figur 3.6 viser at det kom 

ganske mye nedbør før prøvetakingen høsten 1999. Totalt kom det ca. 177 mm i løpet av de 

siste 31 dagene. Av dette kom ca. 75 mm i løpet av de to siste dagene før prøvetaking. 

Tabell 3.6 Generell karakteristikk av Skjervatjern nedbørsfelt. 
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Det var vesentlig mindre nedbør før prøvetakingen våren 2000. Totalt kom det ca. 85 mm i 

løpet av de siste 31 dagene. Det er noe usikkert når snøsmeltingen var i feltet, på grunn av at 

det ikke foreligger noen data for avrenningen. Temperaturdata gir heller ikke en klart svar. 

Det kommer imidlertid frem at det var flere smelteperioder midtvinters. 
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Figur 3.6 Grafene viser gjennomsnittelig nedbør fra tre meterologiske målestajsoner i næreheten av feltet for de 
siste 31 dagene før prøvetaking høsten 1999 (til venstre) og våren 2000 (til høyre). 
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4 Metoder 

4.1 Fraksjonering av løst naturlig organisk materiale 
 
XAD-8 fraksjoneringen av løst naturlig organisk materiale tar utgangspunkt i en metode som 

ble utviklet av Leenheer og Huffman (Leenheer, 1981; Leenheer og Huffman, 1979; Leenheer 

og Huffman, 1976), med de endringene som er beskrevet av Easthouse et al. (1992) og 

Rikheim (1996). I Leenheer - Huffman prosedyren (heretter kalt DNOM fraksjonering) blir 

prøvene fraksjonert i seks operasjonelt definerte fraksjoner: Hydrofobe syre, baser og 

nøytraler (HPO-A, HPO-B og HPO-N)) og hydrofile syrer, baser og nøytraler (HPI-A, HPI-B 

og HPI-N). 

 

I XAD-8 fraksjoneringen blir prøvene kun fraksjonert i to operasjonelt definerte fraksjoner: 

Hydrofobe syrer (HPO-A) og hydrofiler3 (HPI) (HPI = �HPI-A� + �HPI-B� + �HPI-N�). Det 

benyttes bare Amberlite XAD-8 kolonnemateriale i denne fraksjonering. 

 
 

4.1.1 Kolonnematerialet 
 
Preparering og egenskapene til XAD-8 er beskrevet i Mykkelbost (1995), Rikheim (1996) og 

Østerhus (2001), og vil derfor ikke bli gjengitt her. 

 

Mengden XAD-8 som ble benyttet i XAD-8 fraksjoneringen varierte avhengig av løst 

organisk karbon (DOC) innholdet i prøven. For å beregne mengden med XAD-8, ble det tatt 

utgangspunkt i DNOM fraksjonering. Der benyttes det 3 mL XAD-8, når 200 mL prøve som 

inneholder mellom 5 og 25 mg C L-1 fraksjoneres (Leenheer og Huffman, 1979). Dette vil si 

at 3 mL XAD-8 skal fraksjonere ca. 5 mg DOC (25 mg C L-1 · 0.2 L). Antall mL XAD-8 som 

ble benyttet i XAD-8 fraksjoneringen ble derfor beregnet på følgende måte: 

 
 (4.1) 
 
der [DOC] er konsentrasjonen av løst organisk karbon og V er prøvevolumet. 

 

                                                 
3 I HPI fraksjonen vil også eventuelle hydrofobe baser være til stede. HPO-B utgjør som regel kun en liten del av 
DOC i innsjøvann (Ranneklev, 1993; Easthouse et al., 1992; Vance og David, 1991). DNOM fraksjonering utført 
ved Det finske skogforsknings instituttet (METLA), viser at HPO-B fraksjonen er liten i prøvene som ble XAD-
8 fraksjonert (se appendiks F). 

[ ] 8XAD mL
C mg 5

mL 3(L) VC/L) (mg DOC −=⋅⋅
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4.1.2 Fraksjoneringsprosedyre for XAD-8 fraksjonering 
 
Fraksjoneringsprosedyren for XAD-8 fraksjonering er vist skjematisk i figur 4.1. Lignende 

fraksjonering er tidligere blitt utført av Mykkelbost (1995) og Østerhus (2001). 
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µm filter 
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Figur 4.1 Fraksjoneringsskjema for XAD-8 fraksjonering.
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verflatevannprøven (totalprøven) ble filtrert gjennom et 0.45 µm 

røven vil nå inneholde løst naturlig organisk materiale. 

rt til pH 2.0 med 37 % HCl (p.a.). Det er flere grunner til at dette ble 

 vil de hydrofobe syrene være protonert (Leenheer og Huffman, 1976). 

er lipofile. En annen grunn er at alle prøvene som sendes gjennom 

rmet samme pH. Dermed vil den opprinnelige pH i prøven ikke spille 

.0 er karboksylgruppene i kolonnematerialet (XAD-8) protonert og vil 

 (Stumm og Morgan, 1996). De hydrofobe syrene vil bli adsorbert til den 

ens hydrofilene (samt HPO-B, se fotnote 3) vil bli eluert. HPO-A 

ittende fast på kolonnen, ble eluert med 0.1 M NaOH. Volumet lut som 

var 1/10 av prøvevolumet (V14). Pumpehastigheten var på 1 mL (min.)-1 

åde HPI og HPO-A. 

               
ve som ble kjørt gjennom XAD-8 kolonnene. 
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Før og etter hver prøve som ble fraksjonert, ble det samlet opp litt eluat fra blindprøver 

(Milli-Q5 vann). Dette ble gjort for å se om det �lakk� organiske forbindelser fra 

kolonnematerialet. I følge Stevenson (1994) er det muligheter for at det kan lekke organiske 

forbindelser fra kolonnematerialet. Dette vil spesielt være et alvorlig problem for prøver med 

lite DOC. Blindprøvene ble målt på spektrofotometer ved 600.0 nm, 400.0 nm og 254.0 nm 

(se avsnitt 4.4.1). Ingen kontaminering ble detektert. 

 

Alle prøvene fra XAD-8 fraksjoneringene ble lagret på �bakte� (stekt ved 500 °C), brune 

glassflasker i kjølerom (ca. 4 °C). 

 
 

4.1.3 Ledningsevne-, pH- og volumjustering  
 
Etter XAD-8 fraksjoneringen hadde HPI fraksjonen en pH på ca. 2 og HPO-A fraksjonen en 

pH på ca. 12. Volumet til HPO-A fraksjonen var 1/10 av V1 (se fotnote 4). Det ble tilsatt 

Milli-Q vann til denne fraksjonen slik at volumet ble tilnærmet likt V1 (se fotnote 4). For å 

kunne sammenligne egenskapene til de to fraksjonene ble pH justert tilbake til opprinnelig 

pH. Dette ble gjort ved å tilsette HCl (p.a) og NaOH (p.a). Det ble benyttet ulike 

konsentrasjoner på løsningene (37%, 1 M og 0.1 M for HCl og 6 M, 1 M og 0.1 M for 

NaOH), for at det tilsatte volumet skulle bli minst mulig. Det er viktig å justere pH på HPO-A 

fraksjonen med en gang etter fraksjoneringen for å unngå oksidering av det organiske 

materialet (Stevenson, 1994). På grunn av trege likevektsreaksjoner, måtte prøvene pH-

justeres flere ganger. Dette ble gjort 3-4 ganger med ca. 2-4 uker mellom hver justering. 

 

Etter fraksjoneringen og pH-justeringen hadde begge fraksjonene en meget høy ledningsevne. 

Gjennomsnittlig ledningsevne for HPI var på 993 µS cm-1 og 1108 µS cm-1 for HPO-A, men 

ledningsevnen til de to fraksjonene var ofte forskjellige. Det ble derfor tilsatt NaCl (purum) til 

den fraksjonen som hadde lavest ledningsevne, slik at fraksjonene skulle få tilnærmet samme 

ledningsevne. Etter dette var den gjennomsnittlige ledningsevnen på 1126 µS cm-1 for begge 

fraksjonene. Det ble benyttet NaCl løsninger med ulik konsentrasjon (3 M, 1 M og 0.1 M), for 

at det tilsatte volumet skulle bli minst mulig. 

 

                                                 
5 Vann som er renset med Milli-Q185 Plus anlegget fra Millipore. Vannet har en ledningsevne som er lavere enn 
0.06 µS/cm og innholdet av organisk materiale er redusert til under 10 ppb (Millipore, 1991). 
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4.2 Aluminiumsfraksjonering 

4.2.1 Prinsipp 
 
Fraksjonering av aluminium ble utført etter metoden til Barnes (1975) og Driscoll (1984), 

med de endringene som er beskrevet i Sullivan et al. (1986). Metoden deler aluminiumet inn i 

ulike operasjonelle fraksjoner (Driscoll, 1984), hvorav følgende blir benyttet her: 

- Totalt monomert aluminium, Ala � aluminiumet som lar seg kompleksbinde i løpet av 20 

sekunder uten tilsetting av sterk syre6 før fraksjonering. 

- Organisk monomert aluminium, Alo � aluminiumet som passerer en pH-justert Amberlite 

IR-120 kationbytter, og lar seg kompleksbinde i løpet av 20 sekunder. 

- Uorganisk monomert aluminium, Ali � aluminiumet som ikke passerer en pH-justert 

Amberlite IR-120 kationbytter. Denne fraksjonen består av Al3+ og eventuelle Al-

komplekser med hydroksid, fluorid, sulfat og silisium. Ali beregnes ved differanse mellom 

Ala og Alo. 

 

I denne metoden blir aluminiumspesier kompleksbundet med 8-hydroksykinolin. Dette 

komplekset blir så ekstrahert fra vannfasen til den organiske fasen (metylisobutylketon, 

MIBK). Ekstraktet (den organiske fasen) blir så målt på et spektrofotometer ved 395.0 nm 

(Abs395.0) og 600.0 nm (Abs600.0). Både aluminium og jern absorberer lys på 395.0 nm 

(Sullivan et al., 1986; James et al. 1983). Målingen på 600.0 nm blir utført for å korrigere for 

absorbansen til jernet (Rudberg, 1995), fordi Al-hydroksykinolin komplekset ikke absorberer 

lys ved denne bølgelengden. Ligning 4.2 ble benyttet til denne korrigeringen. 

 
Abskorr. = Abs395.0 - (Abs600.0 · 1.12) (4.2) 

 
Metoden har en deteksjonsgrense på 0.5 µM (Vogt et al., 1994) og et standardavvik på 1 % 

ved 20 µM Al (Sullivan et al., 1986). 

 

Fraksjoneringsprosedyren er gjengitt i appendiks A. 

 
 

                                                 
6 Dersom det tilsettes sterk syre (H2SO4) til prøven før fraksjonering fås Alr fraksjonen, det vil si totalt 
aluminium. 
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4.2.2 Underestimering av Alo 
 
I følge Backes og Tipping (1987) kan Dricolls kationbyttermetode underestimere organisk 

kompleksert aluminium med opp til 25 %. Underestimeringen er avhengig av tettheten av Al 

på DNOM (ν = (mol bundet Al)/(g DNOM)), og den øker med økende ν. Grunnlaget for 

denne konklusjonen var et forsøk der Driscolls metode ble sammenlignet med dialyse. En 

mulig forklaringen på underestimering er at Al bundet til svake seter, som det antas det er mer 

av ved høyere tetthet av Alo på DNOM, kan dissosiere i kontakt med kationbytteren. 

 

Dricoll (1984) sammenlignet kationbyttermetoden med bruk av fluorid ioneselektiv elektrode. 

Resultatet viste at det var god overensstemmelse mellom metodene ved lave Alo 

konsentrasjoner, men at kationbyttermetoden underestimert Alo ved konsentrasjoner av Alo 

over ca. 4 µmol L-1. I tråd med dette fant Vogt (1989) at Driscolls kationbyttermetode 

overestimerte Ali med en faktor på 0.1-0.2. 

 
 

4.2.3 Lineært område og fortynning 
 

Metoden har et lineært område opp 

til en konsentrasjon av aluminium på 

ca. 2 mg Al L-1 (se figur 4.2). Ved 

høyere konsentrasjoner vil 

følsomheten bli dårlig dersom 

prøven ikke fortynnes. Fortynningen 

ble gjort ved å tilsette Milli-Q vann 

til prøven rett før kjemikaliene ble 

tilsatt. Resultater fra Larssen (1994) 

og i denne oppgaven viser imidlertid 

e

 

E

d

r

 

 
Figur 4.2 Standardkurve for Barnes - Driscoll metoden som
viser det lineære området. Figuren er hentet fra Larssen 
(1994). 
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at denne fortynningen ofte fører til 

n meget varierende gjenfinning av aluminiumet (Ala) (se avsnitt 5.2.1). 

n alternativ metode er å tilsette dobbelt så mye MIBK (2 · 8.5 mL  = 17.0 mL). Tester av 

ette på standarder og naturlige prøver tilsatt Al har gitt meget oppløftende resultater med 

elativt god gjenfinning av aluminiumet (Ala) (se avsnitt 5.2.1 og appendiks G). 
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4.3 Aluminium batch titrering 
 
Målet med dette forsøket er å bestemme bindingskapasiteten for aluminium til de ulike XAD-

8 fraksjonene (HPI og HPO-A) fra de forskjellige feltene basert på hvor raskt fraksjonene 

mettes, samt å studere bindingstyrken. Lignende forsøk har blitt gjort av Mykkelbost (1995) 

og Østerhus (2001). 

 
 

4.3.1 Tillaging av løsninger med aluminium 
 
Det ble veid ut nøyaktig ca. 7.42072 g AlCl3 (p.a., vannfri (tørket i 8 timer ved ca. 90ûC)) og 

fortynnet til 500.00 mL med Milli-Q vann. Dette gav en konsentrasjon på 3000 µg Al mL-1. 

Lagde så 6 løsninger med konsentrasjon fra 18.75 µg Al mL-1 � 3000 µg Al mL-1. 

Konsentrasjonen av Al i løsningene ble sjekket ved å måle Al på ICP-AES. Målingene ble 

utført av Håkon Larsen. Det ble tilsatt fra 100 til 200 µL av disse løsningene til 150.0 mL 

prøve. Forskjellen i tilsatt volum til XAD-8 fraksjonene var så liten at det ikke var nødvendig 

å ta hensyn til fortynningen i beregningene. 

 
 

4.3.2 Forbehandling og oppbevaring av prøvene 
 
Totalprøvene ble XAD-8 fraksjonert og pH-, ledningsevne- og volumjustert slik som 

beskrevet i avsnitt 4.1.2 og 4.1.3. Det ble tatt ut 1500 � 2100 mL av hver av fraksjonene. 

Dette ble så delt inn i serier på 10 eller 14 prøver av 150.0 mL i �bakte�, brune glassflasker. 

Deretter ble det tilsatt aluminium til prøvene. Felles for alle seriene var at en prøve ikke ble 

tilsatt noe. På den måten var det mulig å korrigere for det aluminiumet som allerede fantes i 

prøven. For fraksjonene som ble delt inn i 10 prøver, ble det tilsatt forskjellig mengde Al til 

alle de andre prøvene. I fraksjonene som ble delt inn i 14 prøver, hadde to og to prøver samme 

Al-konsentrasjon. Intervallet for tilsetting av aluminium varierte ut i fra hvor mye organisk 

materiale det var i fraksjonene (nærmere beskrevet i avsnitt 4.3.2.1). 

 

Flaskene ble deretter lagret i kjølerom (ca. 4 °C) i omtrent 6 uker i påvente av at nye 

likevekter skulle innstilles. En gang hver uke ble flaskene ristet i omtrent 30 sekunder. 

Prøvene ble så analysert slik som beskrevet i appendiks A. Noen av prøvene med 
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Al-konsentrasjon over 2 mg L-1 ble tilsatt dobbelt mengde med MIBK slik som beskrevet i 

avsnitt 4.2.3. 

  

4.3.2.1 Tilsetting av aluminium til XAD-8 fraksjonene 
 
Selv om forskningsgruppen hadde en del erfaringer fra lignende forsøk (Østerhus, 2001; 

Mykkelbost, 1995), ble forsøkets design tilpasset etter hvert som vi fikk mer erfaring. 

 
Tilsetting av Al til XAD-8 fraksjonene ble gjort i 3 omganger (heretter kalt forsøk 1, 2 og 3). 

Tabell 4.1 viser hvilke fraksjoner som inngikk i de ulike forsøkene. Valget av hvilke 

fraksjoner som inngikk i de ulike forsøkene, ble basert på hvilke fraksjoner som var klare for 

Al tilsetting ved det aktuelle tidspunktet. 

 

I forsøk 1 ble tilsettingen av Al basert på 

antagelsen om at 1000 µg Al pr. 4 mg C var 

tilstrekkelig for å oppnå metning. Det viste seg at 

dette ikke var tilstrekkelig. I de to andre 

forsøkene ble det derfor tilsatt mer Al. 

Tilsettingen i forsøk 2 og 3 ble derfor basert på 

antagelsen om at 1000 µg Al pr. 2.5 mg C var 

tilstrekkelig for å oppnå metning. Ut i fra 

resultatene (se avsnitt 5.2.2.3), ser det ut til at denne antagelsen holder. Forkasting av mange 

av prøvene (se avsnitt 5.2.2.1) medfører imidlertid til at denne konklusjonen er noe usikker. 

 

I forsøk 1 og 2 ble pH i prøvene forsøkt justert til naturlig pH. For prøvene i forsøk 3 ble pH 

forsøkt justert slik at de skulle ligge innenfor pH-intervallet 4.5 � 5.0. Dette er kommentert i 

avsnitt 5.2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Birkenes HPI, HPO-A Høst 
Valkea-Kotinen HPI, HPO-A Høst 

Forsøk 1 

Hietajärvi HPI, HPO-A Høst 
Svartberget HPI, HPO-A Høst 
Skjervatjern HPI, HPO-A Høst 

Forsøk 2 

Skjervatjern HPI, HPO-A Vår 
Birkenes HPI, HPO-A Vår 
Valkea-Kotinen HPI, HPO-A Vår 
Hietajärvi  HPI, HPO-A Vår 

Forsøk 3 

Svartberget HPI, HPO-A Vår 
 

Tabell 4.1 Oversikt over hvilke fraksjoner som 
ble tilsatt Al i de ulike forsøkene. 
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4.4 Optiske egenskaper og TOC/DOC analyse 

4.4.1 Optiske egenskaper 
 
Analysen ble foretatt på et Shimadzu UV-1201 UV-VIS Spektrophotometer. Dette er et 

enkeltstråleinstrument. 

 

Instrumentet ble varmet opp i ca. 40 minutter før analysene. Milli-Q vann ble benyttet som 

referanse. Jevnlige kontroller mot Milli-Q vann under analysene viste at det ikke var noen 

drift i instrumentet. Driften i instrumentet er rapportert til mindre enn ±0.001 

absorbansenheter/time etter to timers oppvarming. Instrumentet har en nøyaktighet på ±0.005 

absorbansenheter og en reproduserbarhet på ±0.002 absorbansenheter (ved en absorbans på 

1.000). Absorpsjonsområdet er oppgitt til å være -0.3 til 3 (Shimadzu, 1992). 

 

Målinger ble utført på 254.0 nm, 400.0 nm og 600.0 nm. I UV-området (254.0 nm) ble det 

benyttet en deuteriumlampe, mens det i det synlige området (400.0 og 600.0 nm) ble benyttet 

en wolframlampe. Det ble benyttet kvartskyvetter med en cellelengde på 1 cm ved alle 

målingene. Kyvettene ble skylt grundig med Milli-Q vann mellom hver måling. 

 

Alle feltprøvene fra høsten 1999 og våren 2000, samt XAD-8 fraksjonene ble analysert på 

spektrofotometeret. (Analysen på prøvene fra høsten 1999 ble utført av Bjørn Østerhus). Det 

ble ikke gjort noen prøveopparbeidelse før analysen av felt prøvene, dvs. at prøvene hadde 

naturlig pH, og at de ikke var filtrert. XAD-8 fraksjonene hadde gjennomgått 

prøveopparbeidelsen som er beskrevet i avsnitt 4.1.2 og 4.1.3. 

 

I følge Schnitzer og Kahn (1972) og Tsutsuki og Kuwatsuka (1979) vil absorbansen til 

humusmolekylene endres med pH. Resultater fra Abbt-Braun og Frimmel (1999) viser at 

spesifikk absorbans (SUVA = absorbans/(mg C)) øker med økende pH. 
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4.4.2 TOC/DOC analyse 
 
Det ble tatt i bruk et nytt instrument, Shimadzu 5000A TOC analysator, til analyse av 

organisk karbon (OC). I den forbindelse ble det lagd en manual som er gjengitt i appendiks B. 

Det har blitt gitt opplæring i bruk av instrumentet til en lærling, og analyser har blitt utført for 

andre studenter. 

 

Instrumentet måler OC ved å oksidere karbonet til CO2. Dette blir gjort i en katalysator med 

aluminiumkuler dekt med platina. Katalysatoren er varmet opp til ca. 680ºC. CO2 gassen ledes 

så til en infrarød (IR) detektor. Denne typen detektor gir også utslag på vanndamp. 

Instrumentet er derfor utstyrt slik at vanndampinnholdet blir likt for alle prøvene. Bæregassen 

som benyttes i instrumentet er syntetisk luft 5.0 fra AGA. Instrumentet har en 

deteksjonsgrense på ca. 1 ppm ved bruk av normal sensitiv kolonne (Shimadzu). 

 
 

4.5 pH-titrering 
 
Hensikten med dette forsøket er å studere tettheten til de svake syregruppene i HPI og HPO-A 

fraksjonene, samt i ikke-fraksjonert (total) prøve. Et lignende forsøk på prøver fra Birkenes og 

Svartberget er tidligere blitt utført av Østerhus (2001). 

 
 

4.5.1 Instrument 
 
I dette forsøket ble det tatt i bruk et nytt instrument: Autotitratorsystem fra Metrohm. 

Instrumentet ble styrt fra en PC med programvaren TiNet 2.3. Til pH-titreringene ble titrinoen 

716 DMS benyttet. Elektroden var av typen �Combined LL pH glass electrode (6.0232.100)� 

fra Metrohm. En påbegynt manual til instrumentet er gjengitt i appendiks C. 

 
 

4.5.2 Valg av pH-område for titreringen 
 
Det er svært viktig at prøvene som blir titrert blir surgjort til en tilstrekkelig lav pH slik at alle 

syrene er udissosiert når titreringen starter. Det må også passes på at titreringen slutter ved en 

tilstrekkelig høy pH, slik at syrer med høye pKa-verdier også blir titrert. Molværsmyr og Lund 
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(1983) gjorde forsøk med titrering av innsjøvann der start-pH var i området 3.6 � 4.1. De 

konkluderte med at en titrering i området 3.6 � 10.3 var tilstrekkelig. Stigsson (1996) testet 

dette ved å surgjøre noen markvannprøver7 til pH 2.5. Dette ble gjort, fordi markvann kan 

inneholde syrer med pKa-verdier lavere enn 3.6. Men i titrerkurven var den første antydningen 

til pKa-verdi ved pH ≈ 4. Det kan derfor se ut til at 3.6 er en tilstrekkelig lav start pH. I følge 

Barnard og Bisogni (1985) er ikke dette en tilstrekkelig lav pH, dersom Grans plott blir 

benyttet i databehandlingen. Det kan oppstå signifikante feil i beregningen av svake syrer 

dersom titreringen startes ved pH 3.6 (Barnard og Bisogni, 1985). 

 

I tillegg til at pH-området blir bestemt ut i fra pKa-verdiene til syrene i prøven, må det også bli 

tatt hensyn til de analytiske usikkerhetene. De analytiske feilene øker eksponentielt ved pH-

verdier under ca. 3.5 og større enn ca. 10.5 (Milne et al., 2001). Slike analytiske feil kan blant 

annet komme av drift i systemet og potensialendringer på grunn av temperaturvariasjoner. I 

denne oppgaven ble imidlertid temperaturen holdt konstant (25.0 ± 0.25 ºC) (se avsnitt 4.5.4), 

slik at temperaturvariasjoner ikke skulle påvirke resultatet nevneverdig. I tillegg kan den 

såkalte alkaliefeilen, pH-elektroden gir respons på alkalimetaller, medføre at det blir målt en 

lavere pH for pH større enn ca. 98. Det er ikke blitt tatt hensyn til alkaliefeilen i denne 

oppgaven, i og med at det benyttes samme elektrode og at konsentrasjonen av alkaliemetaller 

i prøvene er tilnærmet konstant. Denne feilen må imidlertid huskes på dersom en 

sammenligner resultater fra ulike kilder i litteraturen. På grunn av de analytiske feilene er det 

vanlig å begrense tolkningen av dataene til pH-området ca. 3.5-10.5 (Milne et al., 2001). 

 
 

4.5.3 Bakgrunn for valg av titreringsmetoden 
 
I litteraturen finnes det en rekke forskjellige metoder å utføre pH-titrering av DNOM og 

fraksjoner av DNOM på (Santos et al., 1999). Disse kan klassifiseres i to grupper: 

Tilbaketitering med syre (se for eksempel Lubal et al., 1998; Fukushima et al., 1996; 

Fukushima et al., 1995) og direkte titering med base (se for eksempel Berglin et al., 2000; 

Lead et al., 1994; Masini, 1993; Tipping et al., 1988). 

 

                                                 
7 Markvann omfatter alt vann i jorden over grunnvannsspeilet, det vil si i den umettede sonen. 
8 Denne verdien kan variere betraktelig avhengig av type elektrode (se for eksempel Skoog et al., 1998) 
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Det er også blitt utført forsøk der prøver først blir titrert med syre, for så å stå en liten stund 

før de blir tilbaketitrert med base (se for eksempel Robertson og Leckie, 1999; Santos et al., 

1999; Marshall et al., 1995; Paxéus og Wedborg, 1985). I disse forsøkene ble det observert at 

pH sank i tiden mellom titreringene. Marshall et al. (1995) utførte i tillegg en batch titrering 

der prøvene ble lagret i 7 dager etter tilsetting av syre/base. I dette forsøket ble det ikke 

observert noen pH-forskjell på direkte titrering og tilbaketitrering. Dette tyder på at pH-

forskjellen kun er et resultat av at protonerings- og deprotonerings reaksjonene til DNOM er 

trege (Marshall et al., 1995). 

 

Ventetiden mellom hver tilsetting av titrand er av stor betydning i pH-titreringer av DNOM og 

DNOM-fraksjoner. Dersom ventetiden blir for kort, vil ikke systemet få tid til å oppnå 

likevekt før neste tilsetting. Blir derimot ventetiden for lang kan det oppstå drift i elektroden 

som følge av at titreringen tar lang tid. Østerhus (2001) måtte utføre rekalibrering av 

elektroden i de lengste pH-titreringene (ca. 9 timer), noe som førte til brudd/topper i 

bufferintensitetskurvene (log β mot pH). Valget av ventetiden kan påvirkes av 

konsentrasjonen på tiranden og av ønsket om en rask/langsom titrering. I tabell 4.2 er det gitt 

en liste med noen ventetider og konsentrasjoner på titrander som er benyttet i litteraturen. 

 

 

 

 

 

 

Ut i fra dette ble det valgt å benytte en relativt svak titrand (~ 0.01 M NaOH) og lite 

tilsettingsvolum (20 µL), slik at det blir gjort flere pH-avlesninger i området rundt pH 7.0. 

Ventetiden ble valgt slik at driften ble minimal. Samt at titreringene ikke skulle ta for lang tid, 

slik at kalibrering av elektroden ikke var nødvendig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Litteratur Titrand Ventetid Tid 
Fukushima et al. (1996) 0.05 M HCl minst 2 min.  
Pexéus og Wedborg (1985) 0.5 M HCl og NaOH 60-82 s.  
Milne et al. (1995) 0.1 M HNO3 og KOH 2 � 20 min. 16-24 timer 
Østerhus (2001) ~0.01 M NaOH varierende 3-9 timer 
Lead et al. (1994) NaOH 60-120 s. 2 timer 
 

Tabell 4.2 Et utdrag fra litteraturen over parameter benytte i pH titrering. 
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4.5.4 Metoden 
 
Erfaringer fra Østerhus (2001) og et litteraturstudie la grunnlaget for valg av 

titreringsmetoden (se avsnitt 4.5.3). 

 

Ingen av de ferdiglagde metodene i programvaren egnet seg for pH-titering av DNOM. En 

metode ble derfor utviklet. Metoden tar utgangspunkt i titreringsprosedyren �monotonic 

endpoint titration (MET)� (se appendiks C). I denne prosedyren tilsettes det et konstant volum 

titrand i bestemte tidsintervall. En steg for steg prosedyre i tilknytting til metoden er gjengitt i 

appendiks D. 

 

100.0 mL prøve justeres fra naturlig pH til pH 3.3 � 3.6 med 0.1 M HCl. Dette ble gjort for at 

de svake syrene skal være udissosiert9 (se avsnitt 4.5.2). Prøven sto i ca. 20 minutter før den 

ble titreret med 0.01 M NaOH til pH 10.45. Tilsettingen av titrand foregikk i steg av 20 µL 

med en ventetid på 50 sekunder mellom hver tilsetting. Disse verdiene ble valgt slik at ny 

likevekt fikk tid til å innstille seg. Samtidig får elektroden tid til å stabilisere seg (se avsnitt 

4.5.5).  Hver titreringene tok da mellom fire og sju timer. 

 

Det ble benyttet ett vannbad til å holde temperaturen på 25.0 ± 0.25 ºC. Prøven ble boblet 

igjennom med N2 gass før og under titreringen. Dette ble gjort for å fjerne CO2 fra systemet. 

Det ble lagd ny titrandløsning hver dag for å minske problemet med CO2 kontaminering av 

titranden. 

 
 

4.5.5 Test av metoden 
 
Den utviklede metoden ble testet ut på HPI og HPO-A fraksjonene til vårprøven fra 

Skjervatjern. Disse prøvene ble valgt fordi de hadde størst volum. I de bratteste delene av 

kurven var det en drift på ca. 0.35 mV min-1. Dette tilsvarer ca. 0.006 i pH-enheter, som ikke 

vil påvirke resultatene nevneverdig. Elektroden ble sjekket for drift ved å måle pH i 

bufferløsninger (pH 7.00 og 4.00) før og etter titreringene. Det ble ikke funnet noen drift i 

elektroden. 

 
                                                 
9 En svak syre er en syre med pKa som er større enn 3. Alle svake syrer vil derfor ikke være fullstendig 
udissosiert. 
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4.5.6 Grans plott 
 

Grans plott (Gran, 1952) ble benyttet for å 

finne konsentrasjonen av svake syrer. Ved å 

benytte Grans funksjonene (Y1 og Y2, se 

under), vil pH - volum kurven bli omgjort til 

tilnærmede rette linjer (se figur 4.3). Dersom 

prøven kun inneholder sterke syrer, vil Y1 og 

Y2 være rette linjer som skjærer hverandre i 

ekvivalenspunktet (pH 7.0). Dersom prøven 

inneholder svake syrer vil Y1 og Y2 bøye av i 

ekvivalensområdet (Hansen, 1991; McQuaker 

et al., 1983). Dette kommer av at de svake syrene vil dissosiere mer og mer ettersom pH i 

løsningen øker. 

 

Følgende funksjoner plottes mot volum tilsatt base: 

Y1 = (V0 + V) · 10(k-pH) for pH < 7.0 

Y2 = (V0 + V) · 10(pH-k) for pH > 7.0 

der V0 er start volum (i L), V er tilsatt base (i L) og k er lik 7. k velges slik at verdiene på 

y-aksen ligger mellom 0 og 100-1000 (Gran, 1952). 

 

Ved å forlenge funksjonenes lineære området (se avsnitt 4.5.6.1), slik at de skjærer x-aksen, 

kan konsentrasjonen av sterke og svake syrer finnes ved hjelp av ligning 4.3 og 4.4. 

 
 (4.3) 
 
 
 (4.4) 
 

Der V0 er startvolum (i L), VHCl er volum (i L) tilsatt HCl, V1 er volumet (i L) ved 

skjæringspunktet mellom regresjonslinjen til Y1 og x-aksen, V2 er volumet (i L) ved 

skjæringspunktet mellom regresjonslinjen til Y2 og x-aksen, [NaOH] er konsentrasjonen (i M) 

til titranden og [HCl] er konsentrasjonen (i M) til syra som ble tilsatt. 

 
 
 

(ekv/L)  
V

[HCl])V - [NaOH](V
  [SA]  :syrer Sterke

0

lHC1 ⋅⋅
=
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0
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0
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Figur 4.3 Eksempel på pH kurve (grønn) og plott 
av Gran funksjonene (lilla og gul). De svarte 
linjene viser forlengelsen av det lineære området 
som ble valgt slik som beskrevet i avsnitt 4.5.6.1. 
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4.5.6.1 Utvelgelse av punkter 
 
Metoden for utvelgelsen av punktene ble utviklet i samarbeid med T. C. Gadmar. 

 

Titreringen gir i utgangspunktet punkter fra pH 3.3 � 3.6 til 10.45 (se avsnitt 4.5.4). I 

områdene pH < 3.6 og pH > 10.2 er pH-målingene usikre siden pH endrer seg svært lite som 

følge av tilsetting av titrand. Drift i systemet og andre eksperimentelle usikkerheter kan da 

påvirke pH signifikant i forhold til endringene som skyldes tilsetting av titrand. Det ble derfor 

valgt å begrense tolkningen av data til pH-intervallene pH 3.6 til 7.0 og pH 7.0 til 10.2. 

 

For å beregne konsentrasjonen av sterke og svake syrer ble det tatt lineær regresjon på 

punktene i disse intervallene. Men på grunn av svake syrer som ble protonisert rundt pH 7, var 

Gran funksjonene ikke-lineære i dette området. Ett og ett punkt ble derfor fjernet i dette 

området inntil R2 ble 0.999. De lineære områdene ble da i pH-intervallene 3.60 til maksimalt 

5.52 og 10.20 til minimum 7.51. For de fleste av prøvene lå imidlertid de lineære områdene 

innenfor pH 3.60 � 4.50 og 10.20 � 9.50. En detaljert oversikt over antall punkter, pH- og 

volum området som ble benyttet er gjengitt i appendiks H. 

 

4.5.6.2 Korreksjon av aluminium 
 
Før resultatene fra Grans plott kan betraktes, må bidraget fra svake uorganiske syrer trekkes 

fra. Bidrag fra H2CO3 kan utelukkes i og med at prøvene blir boblet gjennom med N2 gass 

etter surgjøring til pH ~3.510. Uorganiske kationer har derimot ikke blitt fjernet (se avsnitt 

5.1.4.1) fra XAD-8 fraksjonene eller totalprøvene. Av de uorganiske kationene er det spesielt 

aluminium som kan bidra signifikant i resultatene til de svake syrene. Simulering i ALCHEMI 

og figur 2.1 viser at alt aluminiumet, også organiske bundet, vil foreligge som Al(OH)4
- ved 

pH 10.20. Ved pH 3.5 vil alt aluminiumet foreligge som Al3+, organisk bundet og eventuelt 

AlF2- og AlF2
-. Dette betyr at Al vil ta opp 4 ganger sin konsentrasjon med OH-. Dette ble 

derfor trukket fra resultatene av de svake syrene fra Gran plottene. Totalkonsentrasjonen av 

Al målt på induktivt koplet plasma atomemisjonsspektrofotometri (ICP-AES, målt av Håkon 

Larsen) ble benyttet i korrigeringen. 

                                                 
10 Eventuell CO2 som er løst i titranden vil ikke bli fjernet. 
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5 Resultater og diskusjon 
 
Alle resultatene i dette kapittelet er fra overflatevannprøvene som ble samlet fra de fem 

feltene høsten 1999 og våren 2000. 

 

5.1 DNOM fraksjonering 

5.1.1 Fordeling av fraksjonene 

5.1.1.1 XAD-8 fraksjonene 
 
Figur 5.1 viser den relative andelen 

av HPO-A, HPI og HPO-N i 

prøvene som ble XAD-8 

fraksjonert. HPO-N ble funnet ved å 

ta differansen av DOC i totalprøven 

og summen av HPI og HPO-A. 

Konsentrasjonen av DOC i 

totalprøvene og fraksjonene er å 

finne i appendiks F. Figur 5.1 viser 

at HPO-A er den største fraksjonen 

i prøvene, med unntak av Birkenes 
Figur 5.1 Relativ forekomst av fraksjonene fra XAD-8 
fraksjonering og resten (HPO-N). For Skjervatjern (vår) ble 
summen av HPI og HPO-A 0.5 mg C L-1 større enn målt DOC i 
totalprøven. HPI + HPO-A ble derfor satt lik 100 %. 
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(vår). Fraksjonen utgjør mellom ca. 

40 % og 70 % (gjennomsnitt 57 %) av DOC-innholdet i prøvene. HPI utgjør 31-54 % 

(gjennomsnitt 37 %) av DOC-innholdet i prøvene. Innholdet av HPO-N er lavt og utgjør 

mellom 0-14 % av DOC-innholdet. 

 

Denne fordelingen stemmer relativt bra overens med undersøkelsene som ble foretatt av 

Mattsson et al. (1998) og Kortelainen et al. (1992). Mattsson et al. (1998) undersøkte 

fordelingen av hydrofobe syrer og nøytraler og hydrofile syrer, baser og nøytraler i 17 finske 

og 30 amerikanske (Maine) innsjøprøver. I gjennomsnitt utgjorde HPO-A 49 % av DOC, 

mens HPI utgjorde 47 % av DOC. Kortelainen et al. (1992) fant at HPO-A og HPI utgjorde 

henholdsvis 55 % og 30 % av DOC-innholdet i Skjervatjern. I følge Morel og Hering (1993) 

utgjør HPI og HPO-A generelt henholdsvis ca. 30 % og ca. 50 % av DOC. 
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Mattsson et al. (1998) fant imidlertid at det var 

relativt stor forskjell på prøvene avhengig av DOC-

konsentrasjonen. I prøver med lavt DOC-innhold 

(mindre enn 8 mg C L-1) utgjorde HPO-A 40 %, 

mens HPI utgjorde 55 %. For prøver med DOC 

større enn 8 mg C L-1 utgjorde HPO-A 57 % og 

HPI 40 %. David et al. (1991) har også rapportert 

at andelen av HPO-A er mindre og andelen av 

HPI-A og HPI-N er større i innsjøer med lite DOC 
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i forhold til innsjøer med mye DOC. Figur 5.2 viser 

t dette også stemmer for prøvene som ble XAD-8 fraksjonert i denne oppgaven. Ved lave 

OC-konsentrasjoner er HPI tilnærmet lik HPO-A, mens HPO-A er mye større enn HPI ved 

øye DOC-konsentrasjoner. Østerhus (2001) fant også ut at HPI og HPO-A utgjorde en like 

tor del av DOC i Birkenes (lite DOC), mens HPO-A utgjorde 75 % og HPI utgjorde 25 % av 

OC i Svartberget (mye DOC). En økning av forholdet HPO-A/HPI med økende 

OC-konsentrasjon kan komme av at størrelsen på aggregater av DNOM øker ved høyere 

OC-konsentrasjoner. Økt størrelse på aggregatene vil medfører at hydrofobisiteten til 

aterialet øker Dette medfører at andelen med HPO (og sannsynligvis HPO-A) vil øke. 

ordtypene i feltene kan imidlertid også ha en betydning. Myrer (histosol) har en høyere andel 

PO-A gjennom hele profilet enn podsol (Mykkelbost et al., 1995). Nedbørsfelt med mye 

yr har generelt høyt innhold av DNOM i overflatevannet (for eksempel Svartberget), mens 

edbørsfelt med mye mineraljord (podsol) generelt har lavt innhold av DNOM i 

verflatevannet (for eksempel Hietajärvi). Dette kan muligens forklare sammenhengen 

ellom DNOM-konsentrasjonen og forholdet mellom HPO-A og HPI. 

igur 5.2 viser også at det er en lineær sammenheng mellom konsentrasjonen av HPI og 

OC, og konsentrasjonen av HPO-A og DOC. Tipping et al. (1999) fant også at forholdet 

ellom HPI og DOC varierte lineært. 

et er imidlertid indikasjoner på at også type og konsentrasjon av polyvalente kationer kan 

åvirke fordelingen av HPO og HPI (Kaiser, 1998). Kaiser (1998) gjorde et forsøk der 

annprøver med DNOM (DOC på 1.0 og 1.8 mM) ble tilsatt metaller (Na+, Ca2+, Al3+ og 

e3+) i flere forskjellige konsentrasjoner (0-5 mM). Prøvene ble så fraksjonert i HPO og HPI 

ed bruk av XAD-8 kolonnemateriale. Forholdet mellom HPO og HPI uten tilsatt metall var 
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på 1.7 for prøven med 1.0 mM DOC og 1.5 for prøven med 1.8 mM DOC. I prøven med 

1.0 mM DOC ble forholdet på 0.9 med 5 mM tilsatt Al og 0.5 med 5 mM tilsatt Fe. For 

prøven med 1.8 mM DOC ble forholdet på 1.1 med 5 mM tilsatt Al og 0.7 med 5 mM tilsatt 

Fe. Kalsium påvirket fordelingen mellom HPO og HPI mye mindre, mens Na ikke gav noen 

synelig effekt. Metallkonsentrasjonen i forsøket til Kaiser (1998) er imidlertid mye høyere 

enn det som er i overflatevannet i nedbørsfeltene i denne oppgaven. Det er derfor trolig at 

dette ikke vil ha en merkbar effekt på fraksjoneringen av DNOM i denne oppgaven. 

 

Som nevnt i avsnitt 2.1.2 vil også forskjeller i temperatur og vannveier kunne påvirke 

fordelingen av hydrofobt og hydrofilt DNOM. 

 

Forholdet mellom HPO-A og HPI er relativt stabilt for høst- og vårprøven fra samme felt, til 

tross for at det kan være store variasjoner i DOC-konsentrasjonen. Dette taler imot at 

fordelingen av HPO-A og HPI kun er bestemt av DOC-konsentrasjonen. Forholdet varier 

derimot ganske mye mellom de ulike feltene. I Birkenes og Hietajärvi er HPO-A/HPI på 

mellom 0.7 og 1.3 (gjennomsnitt 1.1). For Valkea-Kotinen er forholdet på 1.6. Svarberget og 

Skjervatjern er forholdet på mellom 1.9 og 2.5 (gjennomsnitt 2.2). 

 

5.1.1.2 DNOM fraksjonene 
 
DNOM fraksjoneringen er foretatt på Det finske skogforskningsinstituttet (METLA). 
 

Figur 5.3 viser den relative andelen av 

alle DNOM fraksjonene i 

overflatevannprøvene. Appendiks F 

viser konsentrasjonen av DOC i 

totalprøvene og fraksjonene. HPO-A 

fraksjonen er også her den 

dominerende  fraksjonen, med unntak 

av Svartberget (vår) og Hietajärvi 

(vår). Fraksjonen utgjør mellom ca. 40 

% og 65 % (gjennomsnitt 54 %) av 

DOC-innholdet i prøven. I Svartberget 

(vår) ble det ble målt en betydelig 
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Figur 5.3 Relativ forekomst av de ulike fraksjonene fra 
DNOM fraksjonering. Summen av fraksjonene er satt lik 
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HPO-N fraksjon. Den er på nesten 70 % av DOC-innholdet i prøven. For prøvene som ble 

DNOM fraksjonert utgjør HPI ca. 15-25 %, med unntak av Hietajärvi (vår). Der HPI utgjør 

50 %. 

 

I prøvene som ble DNOM fraksjonert varierer forholdet mellom HPO-A og HPI fra 0.7 til 5.1. 

I XAD-8 fraksjoneringen var forholdet mellom HPO-A og HPI relativt stabilt for høst- og 

vårprøven fra samme felt. Kun Birkenes og Skjervatjern viser den samme trenden i prøvene 

som ble DNOM fraksjonert. I de tre andre feltene er variasjonen meget stor. Den store 

variasjonen i HPO-A/HPI kan skyldes at DOC-konsentrasjonen i flere av HPI fraksjonene var 

under deteksjonsgrense på 1 ppm11. Analyseresultater under deteksjonsgrensen vil være 

beheftiget med store usikkerheter. 

 
 

5.1.2 Sammenligning av XAD-8 og DNOM fraksjonering 
 
HPO-A fraksjonert ved DNOM og XAD-8 fraksjonering burde være direkte sammenlignbare. 

Dette kommer av at HPO-A blir fraksjonert på samme måte i begge metodene. For HPI kan 

ikke en direkte sammenligning benyttes. Dette kommer av at HPI blir fraksjonert i tre 

fraksjoner ved DNOM fraksjonering, mens XAD-8 fraksjonering kun gir summen av 

hydrofilene (se avsnitt 4.1). Summen av HPI fraksjonert ved DNOM fraksjonering antas 

imidlertid å være sammenlignbar med HPI resultatene fra XAD-8 fraksjoneringen. Men det 

kan være store usikkerheter med å summere verdiene fra de ulike HPI fraksjonene fra DNOM 

fraksjoneringen, på grunn av at flere av HPI fraksjonene var under deteksjonsgrensen. 
 

HPI fra XAD-8 fraksjoneringen er større enn 

HPI fra DNOM fraksjonering for alle prøvene 

unntatt Hietajärvi (vår). Dette skyldes ikke at 

HPI fraksjonert med XAD-8 prosedyren også 

inneholder HPO-B, siden DNOM fraksjonering 

viser at det kun var målbare mengder med 

HPO-B i Svartberget (vår) (se figur 5.3). Det er 

derfor mer nærliggende å tro at forskjellen 

kommer av at det er benyttet ulik 

                                                 
11 METLA opererer med en deteksjonsgrense på 1 ppm for DOC-målinger (Starr, 2001, personlig meddelse). 

Prøve  HPI XAD-8 HPI vanlig Forskjell 
Birkenes Høst 2,45 1,6 34,6 % 
Birkenes Vår 1,73 0,79 54,2 % 
Valkea-Kotinen Høst 3,30 2,08 36,9 % 
Valkea-Kotinen Vår 3,42 1,21 64,6 % 
Hietajärvi Høst 2,77 1,2 56,7 % 
Hietajärvi Vår 1,58 3,25 -51,3 % 
Svartberget Høst 2,90 1,7 41,5 % 
Svartberget Vår 5,11 3,8 25,6 % 
Skjervatjern Høst 3,56 2,11 40,7 % 
Skjervatjern Vår 1,69 0,79 53,1 % 

Tabell 5.1 Sammenligning av HPI fraksjonene. 
Tallene er i mg C L -1. 
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fraksjoneringsprosedyre. I tillegg er DOC-innholdet i flere av fraksjonene nær/under 

deteksjonsgrensen på 1 ppm (se avsnitt 4.4.2 og fotnote 11). Konsentrasjoner under 

deteksjonsgrensen er meget usikker. Dette gjelder spesielt for verdiene fra DNOM 

fraksjonering, der summen av HPI er basert på tre små tall (se avsnitt 5.1.1.2). 

 

HPO-A fraksjonene er generelt større ved DNOM 

fraksjonering enn ved XAD-8 fraksjonering. Det 

er imidlertid én prøve som skiller seg veldig ut. 

Dette er Svartberget (vår). DNOM fraksjonering 

gav 2.7 mg C L-1, mens XAD-8 fraksjonering gav 

10.6 mg C L-1. Figur 5.3 viser at DNOM 

fraksjonering har påvist en betydelig HPO-N 

fraksjon (12.2 mg C L-1) i denne prøven. Det er 

derfor mulig at HPO-A fraksjonert ved XAD-8 

fraksjonering inneholder HPO-N. I følge fraksjoneringsprosedyren (Leenheer 1981; Leenheer 

og Huffman, 1979; Leenheer og Huffman, 1976) skal imidlertid ikke HPO-N bli eluert ut 

sammen med HPO-A. For å eluere ut HPO-N må det benyttes et organisk løsningsmiddel 

(Stevenson, 1994; Leenheer og Huffman, 1976). En annen mulighet er at HPO-A og HPO-N 

fraksjonen fra DNOM fraksjoneringen er byttet om. Dette vil i så fall stemme bedre overens 

med resultatene fra XAD-8 fraksjoneringen, og den generelle oppfatningen om at HPO-A + 

HPI utgjør ca. 80-90 % av DOC (Mattsson et al., 1998; Morel og Hering, 1993; Kortelainen et 

al., 1992). 

 

Mykkelbost et al. (1995) fant imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom XAD-8 

fraksjonering og DNOM fraksjonering. Heller ikke Raastad og Mulder (1998) observerte noen 

signifikante forskjeller mellom en forenklet DOM fraksjonering (fraksjonering kun i HPO og 

HPI ved bruk av XAD-8 kolonnemateriale) og DNOM fraksjonering. 

 

5.1.2.1 Hva kommer forskjellene av? 
 
I og med at HPO-A fraksjonene generelt er mindre og HPI fraksjonen generelt større i XAD-8 

fraksjoneringen i forhold til DNOM fraksjoneringen, kan det tyde på at noe av HPO-A 

fraksjonen ikke har blitt adsorbert til XAD-8 materialet. Dette kan skje dersom det ble 

benyttet for lite XAD-8 materiale under fraksjoneringen. Men i følge Leenheer og Huffman 

Prøve  HPO-A 
XAD-8 

HPO-A 
vanlig 

Forskjell 

Birkenes Høst 2,86 3,1 -7,9 % 
Birkenes Vår 1,25 1,84 -32,0 % 
Valkea-Kotinen Høst 5,18 6,57 -21,1 % 
Valkea-Kotinen Vår 5,52 6,17 -10,5 % 
Hietajärvi Høst 3,68 4,85 -24,1 % 
Hietajärvi Vår 1,90 2,63 -27,8 % 
Svartberget Høst 7,29 7,1 2,7 % 
Svartberget Vår 10,57 2,7 74,5 % 
Skjervatjern Høst 6,70 7,3 -8,2 % 
Skjervatjern Vår 3,62 3,06 15,4 % 

Tabell 5.2 Sammenligning av HPO-A fraksjonene. 
Tallene er i mg C L-1. 



Kapittel 5 Resultater og diskusjon 

 37 

(1979) skal mengden XAD-8 benyttet i XAD-8 fraksjoneringen være tilstrekkelig (se avsnitt 

4.1.1). 

 

Det er imidlertid viktig å huske på at prøvens oppholdstid i kolonnene under XAD-8 

fraksjoneringen er veldig mye lenger enn under DNOM fraksjonering. Det tar ca. 3 døgn å 

fraksjoner 4000 mL prøve ved XAD-8 fraksjonering (pumpehastighet på 1 mL min-1). En 

mulighet er derfor at noe av HPO-A fraksjonen klarer å komme seg gjennom kolonnen i løpet 

av XAD-8 fraksjoneringen. Det må imidlertid gjøres flere tester for å finne ut om dette er 

årsaken til forskjellene. 

 

En annen mulig forklaring på de observert forskjellene kan være at det tok lang tid (ca. 6-10 

måneder) fra prøvene ble XAD-8 fraksjonert til de ble analysert for DOC12. Grunnen til dette 

var problemer med den gamle TOC analysatoren. Prøvene ble ikke konservert, men lagret i 

�bakte�, brune glassflasker ved ca. 4ºC. Det er derfor mulig at noe av det organiske materialet 

i XAD-8 fraksjonene kan ha blitt oksidert eller nedbrutt (til CO2) av mikroorganismer. Dette 

kan muligens forklare hvorfor HPO-A fraksjonen fra XAD-8 fraksjoneringen er mindre enn 

HPO-A fra DNOM fraksjoneringen. Men det kan ikke forklare at HPI fraksjonen fra XAD-8 

fraksjoneringen er større enn HPI fra DNOM fraksjoneringen. Flere av HPI fraksjonen fra 

DNOM fraksjoneringen var imidlertid nær/under deteksjonsgrensen for DOC-målinger (se 

avsnitt 5.1.1.2). Dette kan være årsaken til den observerte forskjellen mellom HPI fra DNOM 

og XAD-8 fraksjonering. 

 

Det er også verdt å merke seg at både DNOM fraksjonering og XAD-8 fraksjonering kun ble 

utført en gang pr. prøve. For XAD-8 fraksjoneringen er usikkerheten og reproduserbarheten til 

metoden uviss. DNOM fraksjonering har et relativt avvik på 5-10 % (Starr, 2001, personlig 

meddelse). Dette standardavviket er imidlertid beskjedent i forhold til de observerte 

forskjellene mellom DNOM og XAD-8 fraksjoneringen. Det virker derfor trolig at det er en 

systematisk forskjell i de to metodene å fraksjonere DNOM på. 

 

 

 
 

                                                 
12 Totalprøvene ble analysert for DOC omtrent samtidig med XAD-8 fraksjonene. 
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5.1.3 Aluminium før og etter XAD-8 fraksjonering 
 
Barnes metoden (Ala), ICP-AES og induktivt koplet plasma massespektrometri (ICP-MS) ble 

benyttet til å måle konsentrasjonen av aluminium i totalprøvene, og i HPI og HPO-A 

fraksjonene. Analysen på ICP-AES ble utført av Larsen (2002) og analysen på ICP-MS ble 

foretatt av Thorsen (2002). Alle dataene er gjengitt i appendiks I. Analysene ble foretatt på 

ulike prøvereplikatene fra det samme prøvematerialet. 

 

Figur 5.4 viser at det generelt er mer aluminium i fraksjonene til sammen enn i totalprøvene. 

For Barnes metoden kan denne forskjellen komme av at pH-justeringene i fraksjonene har fått 

noe av det polymere aluminiumet til å gå over til monomert Al. For ICP-AES og ICP-MS vil 

dette ikke påvirke resultatet. Det kommer av at disse to teknikkene måler totalkonsentrasjonen 

av Al. Derfor skulle den målte konsentrasjonen av Al vært tilnærmet identiske for ICP-AES 

og ICP-MS. Figur 5.4 og appendiks I viser imidlertid at disse to teknikkene gir meget 

sprikende resultater for enkelte av prøvene. Hva dette kommer av er usikkert. De sprikende 

resultatene kommer imidlertid ikke av at konsentrasjonen i prøvene er nærme 

deteksjonsgrensen. For ICP-AES er den generelle deteksjonsgrensen for Al på 3 µg/L (0.1 

µM) (Boss og Fredeen, 1997). 

 

En mulig forklaring på forskjellen i Al-

konsentrasjonen i totalprøvene og 

summen av Al i HPO-A og HPI 

fraksjonene er at prøvene kan ha blitt 

kontaminert i forbindelse med XAD-8 

fraksjoneringen. Mulige forurensnings-

kilder er kjemikaliene som ble tilsatt, 

kolonnematerialet, glasskolonnene og 

slangene. Forurensing fra kjemikaliene 

er lite trolig i og med at innholdet av Al 

i de benyttede kjemikaliene var svært 
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lavt. De sprikende resultatene gjør det imidlertid vanskelig å konkludere med at fraksjonene er 

blitt kontaminert i forbindelse med XAD-8 fraksjoneringen. 
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Det er derfor klart at flere tester må gjennomføres for å finne årsaken til forskjellen i Al 

mellom HPI + HPO-A og totalprøvene. En slik test kan være å XAD-8 fraksjonere en 

blindprøve (Milli-Q vann) og måle totalkonsentrasjonen av Al før og etter XAD-8 

fraksjoneringen og hver gang det tilsettes kjemikalier. 

 
 

5.1.4 Kommentarer til fraksjoneringsmetoden 

5.1.4.1 Fjerning av uorganiske kationer 
 
I XAD-8 fraksjoneringsprosedyren, som ble benyttet i denne oppgaven, ble ikke uorganiske 

kationer forsøkt fjernet. Dette må bli tatt hensyn til i pH-titreringene i og med at polyvalente 

uorganiske kationer, spesielt Al og Fe, vil reagere med OH-. I tillegg viser arbeidet til Kaiser 

(1998) at uorganiske kationer kan påvirke fordelingen av HPI og HPO (se avsnitt 5.1.1.1). Det 

bør derfor innarbeides ett trinn i fraksjoneringsprosedyren som fjerner uorganiske kationer. 

 

Dette kan bli gjort ved å pumpe prøven igjennom en kationbytter (for eksempel Amberlite 

IR-120) før prøven pumpes gjennom XAD-8 kolonnen. Forsøk gjort av Mykkelbost (1995), i 

forbindelse med aluminiumsfraksjonering, viste imidlertid at Amberlite IR-120 adsorberte i 

gjennomsnitt 8 % av DOC-innholdet i prøvene. 

 

En annen metode for å fjerne uorganiske kationer er å benytte dialyse. Dette har blitt benyttet 

i forbindelse med rensing av DNOM-fraksjoner av blant annet Scott et al. (2001) og Lead et 

al. (1994). Bruk av dialyse kan også medføre at noe av det organiske materialet forsvinner. 

Dette kan imidlertid kontrolleres ved å måle TOC og UV/VIS før og etter dialysen. 

 

5.1.4.2 Tilsetting av kjemikalier � mulige interferenser 
 
Avhengig av hvilken analyse som skal bli foretatt på XAD-8 fraksjonene, må det passes på 

hvilke ioner som tilsettes og konsentrasjonen av disse. For eksempel kan Cl- interferere ved 

analyse av Cu2+ ved bruk av ioneselektiv elektrode (ISE) (Skoog et al., 1998; Metrohm). I 

appendiks E er det en liste over ioner som interferere ved analyser av Cu2+, Pb2+, Ca2+ og Cd2+ 

med ISE. 
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5.1.4.3 Egenskapene til DNOM påvirket av XAD-8 fraksjoneringsprosedyren 
 
Det er verd å nevne at XAD-8 fraksjonering er en ganske tidkrevende prosedyre. Samtidig blir 

prøvene tilsatt kjemikalier som medføre endringer i egenskapene til DNOM på grunn av 

økning i ionestyrke. Metall komplekseringsegenskapene og syre/base egenskapene til DNOM 

er sterkt avhengig av ionestyrken (Jones og Bryan, 1998; Morel og Hering, 1993). Det er også 

mulig at strukturen til organiske syrer13 blir påvirket av den høye og lave pH som de utsettes 

for i fraksjoneringsmetoden (Glaze et al., 1990). 

 
 
 

5.2 Al-fraksjonering og Al batch titrering 

5.2.1 Fortynning 
 
Som nevnt i avsnitt 4.2.3 bør prøver med en konsentrasjon av aluminium på over 2 mg L-1 

fortynnes. Denne fortynningen ble tidligere forsøkt utført ved å tilsette Milli-Q vann. Dette 

gav imidlertid ofte en dårlig gjenfinning av aluminiumet (Ala). På XAD-8 fraksjoner tilsatt 

aluminium var gjenfinningen fra ca. 42 % til 86 % (se appendiks G). Tidligere resultater fra 

Larssen (1994) viser også en varierende gjenfinning av aluminiumet i prøver fortynnet med 

Milli-Q vann før fraksjonering. En mulig forklaring på den dårlige gjenfinningen er at pH i 

prøven øker når Milli-Q vannet blir tilsatt. Det er dermed mulig at noe aluminium går over til 

en mer polymer form. Polymert aluminium vil ikke bli kompleksbundet i Ala fraksjonen, og 

vil følgelig ikke bli detektert. 

 

På grunn av dårlig gjenfinning av aluminium ved fortynning med Milli-Q vann, ble MIBK 

testet som fortynningsmiddel. I motsetning til Milli-Q vannet, påvirker ikke MIBK pH i 

prøven. Fordelingen av Al-spesier vil derfor ikke bli påvirket av fortynningen med MIBK. 

 

Fortynning med MIBK ble først testet ut på noen utvalgte standarder ved å tilsett dobbelt 

mengde med MIBK. Dette ble gjort for å se om: Abs(ufortynnet) = Abs(fortynnet) · 2, der Abs er 

absorbansen korrigert for blindprøve. 

 

                                                 
13 Akvatisk organisk materiale er en kompleks blanding av organiske syrer med små mengder nøytrale og 
basiske komponenter (Glaze et al., 1990). 
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Tabell 5.3 viser at dette stemmer bra. 

Forskjellene på 10 % og mindre kommer 

trolig av usikkerheter i analysemetoden (se 

avsnitt 4.2.1). Test på en prøve med tilsatt 

aluminium (Svartberget, vår), gav også 

relativt liten forskjell (3-7 %) mellom ufortynnet og fortynnet prøve. Men det er mulig at 

fortynning medfører en liten underestimering av Ala (se appendiks G). For å sjekke dette må 

imidlertid totalkonsentrasjonen av aluminium analyseres. Dette må gjøres for å se om noe av 

aluminiumet foreligger i en polymer form. Polymert aluminium blir nemlig ikke detektert i 

Ala fraksjonen. Analyse av totalkonsentrasjonen av aluminium har imidlertid ikke blitt gjort 

på disse prøvene på grunn av lite prøve. 

 

Resultatene i denne oppgaven (se appendiks G) viser at fortynning med MIBK gir en bedre og 

mer stabil gjenfinning av aluminiumet (Ala) enn fortynning med Milli-Q vann. Gjenfinningen 

var på mellom 88 % og 96 % i XAD-8 fraksjoner tilsatt Al. Totalt aluminium ble ikke målt på 

grunn av lite prøve. Det er derfor uvisst om det resterende aluminiumet er polymert, eller om 

det er usikkerheter i metoden som medfører at ikke alt aluminiumet ble gjenfunnet. 

 
 

5.2.2 Bestemmelse av komplekseringskonstanter og antall seter 

5.2.2.1 Datasettet 
 
En del av prøvene som ble Al batch titrert hadde en pH på over 6.0 (se appendiks J og 

kommentar i avsnitt 5.2.3). Ved så høye pH-verdier blir det dannet signifikante mengder med 

Al(OH)4
-. Dette spesiet kan danne både monomere og polymere forbindelser. De polymere 

forbindelsene blir ikke detektert i aluminiumsfraksjoneringsmetoden (Ala fraksjonen). 

Samtidig er det usikkert om DNOM kan kompleksbinde dette spesiet. Prøver med pH over 6.0 

ble derfor utelukket fra datasettet. 

 

Kvaliteten på analysen ble sjekket ved å se på gjenfinningen av det tilsatte aluminiumet. 

Prøver med et prosent avvik på mer enn 20 % ble utelukket. I tillegg ble prøver med pAl > 7 

(-log{Al3+}) utelukket. Neal et al. (1987) påpekte at slike verdier er sterkt påvirket av 

beregningene i spesieringen av Al3+. 

Tabell 5.3 Absorbans til ufortynnet og fortynnet (med 
MIBK) standarder. 

Standard  Fortynnet Fortynnet  
µg/mL Abs. Abs. Abs. · 2 Forskjell (%) 

40 0.031 0.014 0.028 10 % 
200 0.153 0.071 0.142 7 % 
800 0.604 0.295 0.590 2 % 

2000 1.477 0.731 1.462 1 % 
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Dette medførte at følgende prøver ble utelukket fra videre tolkning: alle prøvene fra 

Hietajärvi, HPI og HPO-A fra Valkea-Kotinen (høst), HPO-A fra Birkenes  (høst) og HPI fra 

Svartberget (høst). 

 

5.2.2.2 Det organiske materialets evne til å kompleksere aluminium 
 
Det er store forskjeller på hvor mye organisk kompleksert aluminium pr. mg C L-1 det er i de 

ulike prøvene og fraksjonene for bestemte Al3+ aktiviteter (se figur 5.5). Av HPI prøvene er 

det Birkenes (høst og vår) som skiller seg ut. Begge prøvene viser en større tetthet av 

aluminium pr. mg C L-1 enn de andre prøvene. For HPO-A er det Svartberget (høst) og 

Skjervatjern (høst) som skiller seg signifikant fra de andre prøvene. Disse to prøvene har en 

mye høyere tetthet av aluminium pr. mg C L-1 enn de andre. 
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igur 5.5 viser at det ikke er entydig hvilken fraksjon som har størst evne til å kompleksbinde 

l. I Birkenes ser det ut til at HPI fraksjonen oppnår høyest tetthet med Al. For Skjervatjern 

høst) er det derimot HPO-A fraksjonen som oppnår høyest tetthet. De andre prøvene ser ut til 

 ha omtrent lik tetthet i begge fraksjonene for samme Al3+ nivå. 

.2.2.3 Bestemmelse av Kads og N 

t i fra figur 5.5 ser det ut til at kun fem prøver har oppnådd metning. Det er Skjervatjern HPI 

g HPO-A (høst), Birkenes HPI og HPO-A (vår) og Svartberget HPO-A (høst). For de 

esterende prøvene er det enten for få punkter til å trekke noen konklusjon eller så er det ikke 

ppnådd metning. Antall seter pr. mg C (N) og komplekseringskonstant (Kads) er imidlertid 
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beregnet for alle prøvene som ikke ble utelukket (se tabell 5.5). N og Kads ble beregnet slik 

som beskrevet i avsnitt 2.3.1. Plottene som ble benyttet i beregne er gjengitt i appendiks K. 

 

I Birkenes (vår) har HPI 

fraksjonen flest antall seter pr. mg 

C, men HPO-A har størst evne til 

å kompleksbinde aluminium. For 

Skjervatjern (høst og vår) og 

Svartberget (vår) er situasjonen 

omvendt. I Valkea-Kotinen (vår) 

har HPO-A fraksjonen både flest 

seter pr. mg C og størst evne til å 

kompleksbinde aluminium. 

 

Generelt ser det ut til at HPI har størst evnen til å kompleksbinde Al om høsten (se tabell 

5.5.). HPO-A fraksjonen ser ut til å ha flest seter pr. mg C og størst evne til å kompleksbinde 

Al om høsten. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at Kads for HPI eller HPO-A fraksjonen 

er størst når N er størst. Dette kan komme av at setene som finnes på molekylene har forskjell 

evne til å binde aluminium. En stor Kads og liten N kan derfor tyde på at de setene som finnes 

har en sterk evne til å binde Al. 

 

Tabell 5.5 viser at Kads er relativt konstant for HPO-A fraksjonen, mens Kads for HPI 

fraksjonen varierer ganske mye. Skjervatjern (HPI) har en Kads som er ca 10 ganger større enn 

HPI fraksjonen fra de andre feltene. Når det gjelder N, så er den relativt varierende i både HPI 

og HPO-A. Variasjonen i N er mye imidlertid mindre enn variasjonen i Kads. Birkenes er det 

feltet som har størst N av HPI prøvene. Av HPO-A prøven har Svartberget (høst) og 

Skjervatjern (høst) størst N. Ut i fra figur 5.5 kan det imidlertid se ut til at alle prøvene vil få 

samme N dersom det var tilsatt nok aluminium. Det er usikkert om dette er metodisk betinget 

av for eksempel den benyttede modellen eller underestimeringen av Alo (se under), eller om 

dette virkelig gjenspeiler Al-kompleksbindingsegenskapene til DNOM. 

 

I tidligere forsøk kom Mykkelbost et al. (1995) frem til at ved lave Ali konsentrasjoner så 

hadde HPO-A sterkere bindingsseter for Al enn HPI, men at HPI hadde større antall seter pr. 

mg C. Forsøket ble gjort på HPI og HPO-A fra Skjervatjern. Konklusjonen til Østerhus (2001) 

Tabell 5.5 N (antall seter pr. mg C) og Kads er funnet fra lineær
regresjon av 1/{Al3+} plottet mot (DOC/Alo). N* (antall seter pr.
mg C) er lest ut fra plottene av {Al3+} mot (Alo/DOC) (se avsnitt
2.3.1). 

Fraksjon  Felt Antall R^2 N K N* 
   punkter     

Høst Birkenes 10 0.75 1.83 0.59 1.63 
Vår Birkenes 13 0.81 2.05 0.33 1.93 
Vår Valkea-Kotinen 13 0.51 0.78 0.23 1.24 
Vår Svartberget 14 0.78 1.11 0.32 1.36 
Høst Skjervatjern 8 0.82 1.26 3.18 1.45 

HPI 

Vår Skjervatjern 5 0.91 1.02 2.69 1.13 
Vår Birkenes 13 0.91 0.98 0.73 1.23 
Vår Valkea-Kotinen 8 1.00 1.43 0.38 1.7 
Høst Svartberget 5 0.45 2.28 0.41 2.37 
Vår Svartberget 7 1.00 1.51 0.25 1.84 
Høst Skjervatjern 8 0.94 2.19 0.64 2.16 

HPO-A 

Vår Skjervatjern 3 0.73 1.46 0.56 1.45 
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var at HPO-A hadde signifikant større evne til å kompleksere Al enn HPI. Dette forsøket ble 

gjort på overflatevannprøver fra Birkenes og Svartberget. Forsøkene gjort i denne oppgaven 

gir imidlertid ikke et entydig bilde av hvilken av XAD-8 fraksjonene som har størst evne til å 

kompleksbinde Al. 

 

Det er imidlertid viktig å huske på at komplekseringskonstanten for binding av metaller til 

NOM vil være avhengig av tettheten av metall på NOM. Dette kommer av at NOM har mange 

bindingsseter med ulik styrke, og de sterkeste setene vil bli mettet først. Det er også viktig å 

huske på at Backes og Tipping (1987) og Driscoll (1984) fant ut at kationbyttermetoden 

underestimerte Alo ved økende ν (se avsnitt 4.2.2). Driscoll (1984) fant ut at 

kationbyttermetoden underestimerte Alo ved konsentrasjoner over ca. 4 µmol L-1. I Al batch 

titreringen ble det målt Alo opp til ca. 20 µmol L-1. Mulighet for underestimering av Alo er 

derfor tilstede, og dette kan igjen påvirke Kads og N. Usikkerheter i forbindelse med XAD-8 

fraksjoneringen (se avsnitt 5.1.2.1) kan også påvirke resultatet. 

 

5.2.2.4 Sammenheng mellom DOC og Kads, og DOC og N 
 
Figur 5.6 viser at det er en mulig korrelasjon 

mellom Kads og DOC-innholdet for HPO-A 

fraksjonen. Det ser ut som at Kads avtar tilnærmet 

lineært med økende DOC-konsentrasjon. Antall 

seter pr. mg C (N) viser imidlertid ingen 

korrelasjon med DOC-innholdet. Heller ikke HPI 

fraksjonen viser noen korrelasjon mellom Kads 

eller N og DOC-innholdet i prøven. 
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et at Kads avtar med økende DOC-konsentrasjon kan komme av at det skjer en aggregering 

v materialet når DOC-konsentrasjonen øker. En del potensielle bindingsseter kan da bli 

tilgjengelige eller bli brukt til intermolekylære bindinger. Det er naturlig å anta at det er de 

terkeste setene som deltar i intermolekylære bindinger. Dette medfører i så fall at materialets 

vne til å kompleksbinde Al (Kads) minker. 

PI fraksjonen strekker seg over et mye mindre DOC-konsentrasjonsintervall (ca. 2-5 

g C L-1) enn HPO-A fraksjonen (ca. 2-10 mg C L-1). Det kan hende at DOC-
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konsentrasjonen i HPI prøvene ikke er tilstrekkelig for at det skal skje en aggregering. En 

annen årsak kan være at molekylene i HPI fraksjonen generelt er mindre enn molekylene i 

HPO fraksjonen (Gu et al., 1995). Store organiske molekyler med bundet metall har en større 

tendens til å kveile seg og aggregere enn mindre molekyler (Tipping og Ohnstad, 1984; 

Ghosh og Schnitzer, 1980). Kationer bundet til DNOM vil medføre at den negative ladningen 

til DNOM minsker, som igjen medfører at den intermolekylære frastøtingen minsker (Bryan 

et al., 2001; Palmer og von Wandruszka, 2001). Muligheten for aggregering vil dermed øke. 

Dette kan være grunnen til at det ikke er mulig å se noen korrelasjon mellom DOC og Kads for 

HPI, mens en slik korrelasjon eksisterer for HPO-A fraksjonen. 

 

Beregningen av både N og Kads er imidlertid basert på en svært enkel modell. I følge Taugbøl 

et al. (1994) kan modellen som ble benyttet i denne oppgaven medføre et betydelig avvik fra 

virkeligheten. Det er derfor mulig at korrelasjonen mellom Kads og DOC for HPO-A 

fraksjonen kun er en følge av modellen som ble benyttet. Bruk av en mer avansert modell vil 

imidlertid kreve bedre datakvalitet og flere punkter. Det er også mulig at de store usikkerheten 

(se avsnitt 5.2.2.1) og få undersøkte prøver forårsaker denne korrelasjonen. 

 
 

5.2.3 Kommentarer til Al batch titreringen 
 
I datasettet presentert i appendiks J, kommer det fram at mange prøver har dårlig gjenfinning 

av aluminium (Ala). Østerhus (2001) hadde også dette problemet i flere av sine prøver. Dette 

kommer nok av at det er blitt dannet polymere forbindelser som ikke blir detektert i Ala 

fraksjonen. På grunn av lite prøvevolum har det ikke vært mulig å måle totalt aluminium på 

disse prøvene. En annen mulighet er at aluminium kan ha blitt felt ut. I følge Farmer og 

Graham (1999) er løseligheten til aluminium lav i pH-området mellom 4.5 og 7.5, og 

aluminiumet blir ofte felt ut som Al(OH)3. Det var imidlertid ikke mulig å se noen utfellinger 

i prøvene. Det er også mulig at noe aluminium kan ha blitt absorbert til glasset i flaskene som 

prøvene ble oppbevart i. 

 

I utgangspunktet var det ønskelig å ha naturlig pH i prøvene som ble Al batch titrert. Grunnen 

til dette var Al-komplekseringsegenskapene i laboratorieforsøkene skulle ligne mest mulig på 

forholdene i feltene. Men feltene hadde meget varierende pH (fra ca. 4.4 til ca. 6.4). Dette 

medfører at det vil være svært forskjellige Al-spesier i de ulike prøvene. Det er nærliggende å 
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tro at DNOM vil ha ulik affinitet for de forskjellige Al-spesiene. Dersom andre Al-spesier enn 

Al3+ bindes til DNOM vil dette kunne påvirke bindingen av Al3+ til DNOM, samt at Alo kan 

bli høyere enn Al3+-konsentrasjonen skulle tilsi. Ved høye pH-verdier er det også større 

sannsynlighet for at det blir dannet polymere Al-forbindelser. I tillegg vil konsentrasjonen av 

Al3+ være liten ved høy pH (se figur 2.1). På grunn av dette ble pH i forsøk 3 (se avsnitt 

4.3.2.1) forsøkt justert til pH-området 4.5 � 5.0. 

 

Det er tid- og arbeidskrevende og vanskelig å få justert pH til ønsket verdi ved tilsetting av 

HCl og NaOH. Selv om prøvene ble justert flere ganger over relativt lang tid (flere uker), var 

det like vel mange prøver som hadde en annen pH enn ønskelig. En mulig løsning på dette 

kan være å foreta en grov pH-justering med kons. HCl og 6 M NaOH, for så å benytte en 

bufferløsning til finjusteringene. Fordelene med dette er at pH-justeringen ikke lenger vil 

være så arbeidskrevende, og det vil være letter å oppnå ønsket pH i prøvene. Tilsetting av en 

bufferløsning vil imidlertid medfører at flere spesier blir tilført systemet. Dette kan fører til at 

det skjer uønskede/konkurrerende reaksjoner i prøvene. 

 
 
 

5.3 pH-titrering 

5.3.1 Kommentarer til Gran plott 
 
Det er flere problemer knyttet til bruk av Grans metode. Barnard og Bisogni (1985) påpeker at 

metoden kan overestimere total surhet, overestimere sterke syrer og underestimere svake 

syrer. Overestimeringen av total surhet kommer av kontaminering av CO2 i prøve og titrand. 

CO2 i prøven ble fjernet ved å boble nitrogen gjennom prøven. Det er derimot ikke mulig å 

fjerne CO2 fra titranden. Problemet med CO2 kontaminering av titranden kan minskes ved å 

lage ny titrand hver dag. Overestimering av sterke syrer og underestimering av svake syrer, 

kommer av at noen av de svake syrene blir regnet som sterke syrer. Dette er en følge av at 

ikke alle de svake syrene foreligger på udissosiert form ved start pH for titreringen. Denne 

feilen kan minskes, men ikke elimineres, ved å tilsette mer sterk syre til prøvene før 

titreringen starter (Barnard og Bisogni, 1985; Hongve, 1990). Titreringene vil imidlertid ta 

mye lengre tid, som medfører at muligheten for drift i systemet øker, dersom prøven surgjøres 

til for eksempel pH 2.0. 
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Det er også knyttet en del usikkerheter til valg av punkter for regresjonsanalysen av Gran 

funksjonene. Punktene må ligge i det lineære området til funksjonene, fordi avviket fra 

linearitet skyldes dissosiasjon av svake syrer. Dette er imidlertid et ganske diffust 

valggrunnlag, og vil medføre en skjønnsmessig vurdering. McQuaker et al. (1983) anbefalte 

at minst fire punkter i det lineære området benyttes og at absoluttverdien av 

korrelasjonskoeffisienten (R) skulle være større eller lik 0.999. Bruk av autotitrator gir 

imidlertid flere punkter å velge mellom enn manuell titrering. Dette kan gi en økt sikkerhet for 

at de �riktige� punktene blir valgt, forutsatt at samme metode for valg av punkter benyttes og 

at R2 er 0.999. Resultatene vil imidlertid bli betinget av metoden. Dette må bli tatt hensyn til 

ved sammenligninger med resultater i litteraturen. 

 

En test utført på Birkenes HPI (høst) viser 

at valget av punkter i det lineære området 

kan medfører store variasjoner i 

skjæringspunktene for Grans funksjonene. 

Dette til tross for at R2 var på 0.999 (se 

tabell 5.7). Resultater fra Hansen (1991) 

viser også at samme R2 gir ulike 

skjæringspunkter. Ved å sette de ulike 

skjæringspunktene fra tabell 5.7 inn i 

ligning 4.3 og 4.4, vil konsentrasjonen av svake syrer bli i området 81.6 - 115.6 µekv L-1 og 

konsentrasjonen av sterke syrer bli i området 33.4 - 50.2 µekv L-1. Ut i fra metoden som er 

beskrevet i avsnitt 4.5.6.1 blir konsentrasjonen av WA på 93.3 µekv L-1 og konsentrasjonen av 

SA på 45.5 µekv L-1. Dette viser at det kan oppstå store usikkerheter i resultatene på grunn av 

vanskeligheter med å velge de rette punktene for regresjonsanalysen av Gran funksjonene. 

Det må også tas hensyn til denne usikkerheten når en sammenligner verdier fra ulike kilder 

oppgitt i litteraturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Antall pkt. R2 Skjæringspunkt 
Opprinelig 88 0.999 2.25 mL 
3.60 � 3.70 19 0.999 2.14 mL Y1 
3.99 � 4.63 35 0.999 2.30 mL 
Opprinelig 54 0.999 3.18 mL 
10.13 � 10.20 13 0.999 3.28 mL Y2 
9.72 � 10.02 31 0.999 3.11 mL 

 

Tabell 5.7 Skjæringspunktene er sterkt avhengig av
valget av punkter i det lineære området. Dataene er
hente fra Birkenes HPI (høst). Opprinnelig viser til
dataene som kom frem ved å benytte metoden som er
beskrevet i avsnitt 4.5.4.1. 
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5.3.2 Bufferintensitet 
 
Dataene for bufferintensitet er ikke korrigert for bidrag fra Al eller andre uorganiske ioner. 

Grunnen til dette er at det er vanskelig å si hvor i pH-området organisk bundne Al går over til 

uorganisk aluminium. 

5.3.2.1 pKa-verdier 
 
I log β mot pH plottene er det kun mulig å se 

antydninger til topper (se figur 5.7 og appendiks 

L). Det er derfor ikke mulig å trekke noen 

konklusjoner på pKa-verdier ut i fra plottene. I 

følge Ceppi et al. (1999) kan dette komme av at 

konsentrasjonen av syrer i prøvene som ble 

titrert var for lav. Konklusjonen var basert på et 

forsøk med å undersøke β for en prøve med 

humussyre14 (HA), der det ble benyttet ulik 

Valkea-Kotinen total (vår)
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Figur 5.7 Ingen tydelige pKa-verdier kommer 
frem i log β mot pH plottet. Alle plottene er 
gjengitt i appendiks L. 
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mengde med HA (1.90 mg og 15.45 mg). Det er ikke oppgitt hvor stort volum humussyra ble 

løst i. Prøven med minst mengde HA viste ingen tydelige maksima i β mot pH kurven. For 

prøven med størst mengde HA var det derimot flere maksima i plottet. Dette tyder på at 

β-maksima er avhengig av hvor mye humussyrer det er i prøven. I prøvene som ble titrert i 

denne oppgaven var konsentrasjonene av DOC på mellom 1.3 og 16.5 mg C L-1, som gir 

mellom 0.13 og 1.65 mg C i 100.0 mL prøve. 

 

5.3.2.2 Antydning til topper 
 
I tabell 5.8 er pH-verdiene der det forekommer antydninger til topper i log β mot pH plottene 

oppgitt. HPI og totaltprøven fra Birkenes (høst og vår) og HPI og totalprøven fra Svartberget 

(vår) har relativt høyt innhold av aluminium (se appendiks I). Aluminium vil bufre pH i 

området rundt 5.5. De observerte toppene i området 5.3-5.5 for de nevnte prøvene kommer 

nok derfor sannsynligvis fra aluminium. 

 

De fleste prøvene har to antydninger til topper som befinner seg ved pH ca. 6.3 og pH ca. 9.4. 

Det ser ikke ut til å være noen store forskjeller i hvor toppene ligger for de to fraksjonene eller 
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totalprøvene. Dette kommer nok først og fremst av at 

det er svært vanskelig å se toppene i log β mot pH 

plottene på grunn av lite svake syrer i prøvene (se 

figur 5.7 og appendiks L). Ceppi et al. (1999) fikk kun 

en bred topp i β mot pH plott for prøven med lite HA. 

Denne brede toppen ble til flere tydelige topper for 

prøven med mye HA. 

 

Østerhus (2001) så på bufferintensiteten og 

forekomsten av topper i prøver fra Birkenes og 

Svartberget. I disse forsøkene kom det frem at 

fraksjonene og totalprøvene har et bredt spekter av 

pKa-verdier i området 4.4 til 9.1. Prøvene fra Birkenes 

hadde flest topper. Det var imidlertid mye støy, og 

dermed vanskelig å skille toppene fra støyen, i log β 

mot pH plottene. Støyen kom på grunn av at 

titreringene ble gjort manuelt, at tilsettingsvolumet 

varierte og at pH-elektroden ble kalibrert under 

titreringen. 
 

5.3.2.3 Hva kommer toppene av 
 
Toppen ved pH ca. 9.4 kan komme av aminer (sekundære og tertiære) og fenoler som blir 

titrert (Aleixo et al., 1992). Masini et al. (1998) mener at pKa-verdier i dette området kommer 

av titrering av fenoler. Toppen i området ved pH 6.3 kan komme av både organiske og 

uorganiske syrer. Hansen (1991) benyttet ALCHEMI til å lage teoretiske 

bufferintensitetskurver. Disse kurvene gav en topp ved pH 6.6-6.8. En reduksjon av TOC 

konsentrasjonen medførte små endringer. Reduksjon av aluminiumskonsentrasjonen medførte 

imidlertid at toppen omtrent forsvant. Det er også tegn til at organiske syrer bufrer pH ved ca. 

6.3. Lubal et al. (1998) fant pK ~ 6.25 og konkluderte med at dette kunne være fra en svak 

karboksylgruppe. Masini et al. (1998), Masini (1993) og Aleixo et al. (1992) har også 

rapportert om pKa-verdier fra organiske syrer i dette området. 

                                                                                                                                                         
14 Humussyre er definert som de sure komponentene av DOC som er løselig i base, men felles ut ved lav pH 
(Morel og Hering, 1993). 
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Tabell 5.8 pH-verdier der det 
forekommer antydninger til topper i log 
(β) plottene. 
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Det er rapportert at DNOM har sure funksjonelle grupper som varierer fra prøve til prøve, 

men at de i hovedsak består av karboksylgrupper med pKa ~ 3 � 6 og fenoler med pKa 9 � 11 

(Warren og Haack, 2001). I følge Smith og Kramer (1999) kan pKa-verdier i området 5 � 9 

komme av mange forskjellige funksjonelle grupper slik som enoler, alkoholer og uorganiske 

forbindelser. 

 

5.3.2.4 Areal under β - pH kurven 
 
Arealet ble beregnet ved ta β subtrahert for vannets 

autoprotolyse og multiplisere dette med endringen i 

pH. Totalt areal i pH området 3.7 til 10.15, samt 

prosentfordeling i ulike pH intervaller (se figur 5.8) 

er oppgitt i appendiks M. Arealet er størst i pH-

områdene 3.7-5.0 og 9.0-10.15. Tabellene i 

appendiks M viser at HPI fraksjonen har høyest 

total bufferintensitet pr. mg C. Forskjellen i de 

ulike pH-intervallene er ikke stor, men det kan 

virke som at HPO-A fraksjonene har en større del 

av sin bufferintensitet i området 3.7-5.0 enn HPI 

fraksjonene. HPI fraksjonene har imidlertid noe 

større del av sin bufferintensitet i området 9.0-10.0 

enn HPO-A fraksjonene. Dette kan tyde på at 

HPO-A fraksjonene har en noe høyere relativ 

andel med karboksylsyregrupper i forhold til HPI 

fraksjonen. Samt at HPI fraksjonene har flere 

syregrupper pr. mg C og en høyere relativ andel 

med svake syregrupper slik som fenoler og 

aminer. 

 

Flere undersøkelser viser at HPI-A har en høyere ladningstetthet ved en gitt pH i forhold til 

HPO-A (Kortelainen et al., 1992; David et al., 1991). Det er også kommet frem at de 

hydrofile syrene har størst innhold av sure funksjonelle grupper (Dai et al., 1996). I og med at 

HPI-A generelt utgjør den største fraksjonen av HPI, stemmer dette godt overens med 

resultatene i denne oppgaven. 

Figur 5.7 Prosentfordeling av arealet under 
β - pH kurven for HPI  (øverst), HPO-A 
(midten) og totalprøven (nederst) 
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5.3.3 Resultater fra Grans plott 
 
Resultatene fra Grans plott er korrigert for bidraget fra aluminium slik som beskrevet i avsnitt 

4.5.6.2. 

5.3.3.1 Tetthet av svake syrer 
 
Figur 5.9 og appendiks N viser at HPI fraksjonen har signifikant flere svake organiske syrer 

(WOA) pr. mg C enn HPO-A, med unntak av Skjervatjern høst. Gjennomsnittet av WOA pr. 

mg C er 26.3 µekv (mg C)-1 for HPI og 14.4 µekv (mg C)-1 for HPO-A. HPI har generelt en 

høyere konsentrasjonene av svake organiske syrer pr. mg C om våren enn om høsten. 

Unntaket er Svartberget. Dette kan muligens komme av at Svartberget hadde, til forskjell fra 

de andre prøvene, høyest DOC-konsentrasjonen om våren. En annen grunn kan være at det 

var en regnepisode dagene før prøvetaking på våren (se avsnitt 3.4.1). Det er ikke mulig å se 

noen klare trender for HPO-A fraksjonen. 
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Figur 5.8 Ladningstetthet av svake syrer for HPI, HPO-A og totalprøvene.
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ortelainen et al. (1992) og Vance og David (1991) viser at hydrofile syrer har 

r surhet og ladningstetthet sammenlignet med hydrofobe syrer. Ut i fra 

et kommet frem at HPI-A har størst innhold av sure funksjonelle grupper (Dai 

 og med at HPI-A generelt utgjør den største delen av hydrofilene, stemmer 

esultatene i denne oppgaven. Østerhus (2001) kom frem til at HPI hadde større 

 enn HPO-A i Svartberget. For Birkenes var situasjonen motsatt. Det er 

t å merke seg at resultatene til Østerhus ikke var korrigert for bidraget fra 



Kapittel 5 Resultater og diskusjon 

 52 

Totalprøvene har et gjennomsnitt av WOA pr. mg C på 10.4 µekv (mg C)-1. I følge Morel og 

Hering (1993) er det vanlig at humusforbindelser har mellom 10 til 20 µekv (mg C)-1 med 

titrerbare syregrupper. Det er generelt en høyere konsentrasjon av WOA pr. mg C om våren. 

For Svartberget er det imidlertid høstprøven som har høyest konsentrasjon av svake organiske 

syrer pr. mg C. Dette kan muligens komme av en fortynningseffekt som følge av mye nedbør 

dagen før prøvetaking om våren (se avsnitt 3.4.1). 

 

5.3.3.2 Kommentarer til ladningstettheten 
 
To av HPI prøvene skiller seg signifikant ut fra de andre (se figur 5.9). Det er Hietajärvi (vår) 

og Svartberget (høst). De har ca. dobbelt så mange WOA pr. mg C i forhold til de andre 

prøvene. Hva dette kommer av er noe usikkert. Det kan hende at dette er et utslag av 

forholdene i feltene ved prøvetakingstidspunktet. Både i Hietajärvi (vår) og Svartberget (høst) 

var det svært tørt (se avsnitt 3.3.1 og 3.4.1). Det var imidlertid også meget tørt i Valke-

Kotinen både høsten 1999 og våren 2000 (se avsnitt 3.2.1). Dette ser ikke ut til å ha påvirket 

HPI fraksjonen fra Valkea-Kotinen nevneverdig. 

 

En annen mulig forklaring ligger i hvor prøvene har hovedtyngden av bufferintensiteten. Fire 

prøver har signifikant høyere andel av bufferintensiteten i pH-området 9.0-10.0 enn de andre 

prøvene (se figur 5.8 og appendiks M). Det er HPI fra Hietajärvi (høst) og Svartberget (vår), 

HPO-A fra Skjervatjern (høst) og totalprøven fra Svartberget (høst). Alle disse fire prøvene 

skiller seg også ut med relativt høy ladningstettheten av svake syrer (se figur 5.9). 

Totalprøven fra Svartberget (høst) er den eneste totalprøven som har høyere ladningstetthet 

enn HPO-A prøven. HPO-A prøven fra Skjervatjern (høst) er den eneste HPO-A prøven som 

har høyere ladningstetthet enn både HPI og totalprøven. HPI prøvene fra Hietajärvi (høst) og 

Svartberget (vår) skiller seg ut ved å ha signifikant flere svake organiske syrer pr. mg C enn 

de andre HPI prøvene. En mulighet er da at bufferintensitet i pH området 9.0-10.0 gir et 

unaturlig høyt bidrag til svake organiske syrer når Gran plott benyttes. 

 

Det skal imidlertid ikke utelukkes at analyseusikkerheter har påvirket resultatet. Feil i TOC- 

og Al-konsentrasjon kan også bidra signifikant på resultatene fra syre-base titreringene. 
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5.3.3.3 Forhold mellom DOC-innhold og antall svake organiske syrer 
 

Det kan se ut til at det er en sammenheng mellom 

DOC-innholdet i prøven og antall svake organiske 

syrer pr. mg C. Figur 5.10 viser at prøver med lite 

DOC har høyere ladningstetthet av svake organiske 

syrer enn prøver med mye DOC. Trenden ser ut til å 

gjelde for begge fraksjonene og totalprøven. Det er 

usikkert hva dette kommer av. En mulig forklaring er 

at en eventuell kontaminering av for eksempel CO2 i 

titranden, vil påvirke prøver med lavest DOC-
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konsentrasjon mest. Usikkerheten i DOC-målingene er også størst for prøver med lavest 

DOC-konsentrasjon. Det er imidlertid ikke undersøkt hvor stor usikkerheten er i DOC-

målingene. En annen forklaring er at det kan være flere intermolekylære bindinger i DNOM 

ved høye DOC-konsentrasjoner enn ved lave. Dette kan føre til at syregruppene blir �brukt 

opp� til intermolekylære bindinger, og dermed ikke lar seg detektere i en titrering. Det må 

imidlertid gjøres flere forsøk for å se om dette stemmer. 

 

5.3.3.4 Forhold mellom svake syrer i fraksjonene og i totalprøven 
 
Ett problem i tolkningen av dataene er at summen av de svake organiske syrene i fraksjonene 

er signifikant høyere enn i totalprøvene. Gjennomsnittet av WOA pr. mg C i totalprøvene er 

på 10.4 µekv (mg C)-1, mens gjennomsnittet av HPI + HPO-A er på 20.3 µekv (mg C)-1. 

Østerhus (2001) hadde også dette problemet. Totalprøvene består imidlertid også av HPO-N. 

Ut i fra den operasjonelle definisjonen på HPO-N fraksjonen, har denne fraksjonen få 

syregrupper. Ved å anta at HPO-N ikke har noen syrergrupper, er det mulig å få en korrigert 

verdi av WOA pr. mg C i totalprøven. Korreksjonen ble utført slik som vist i ligning 5.1. 

 

)L C (mg DOC - DOC

)L ekv( WOA
  : Korreksjon 1

N-HPOTotalprøve

1
Totalprøve

−

−µ
 (5.1) 

 
Gjennomsnittet av korrigert verdi av WOA pr. mg C for totalprøvene gir 11.2 µekv (mg C)-1. 

Men det er fortsatt en signifikant forskjell mellom HPI + HPO-A og korrigert totalprøve. Det 

er uvisst hva dette kommer av. Noe kan trolig skyldes usikkerhetene i forbindelse med valget 

av punkter som skal inngå i regresjonsanalysen av Grans funksjonene (diskutert i avsnitt 
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5.3.1). Ut i fra figur 5.10 (se avsnitt 5.3.3.3) virker det imidlertid sannsynelig at denne 

forskjellen skyldes at antall svake organiske syrer er avhengig av DOC-konsentrasjonen. 

 

5.3.3.5 Usikkerheter i titreringene 
 
Det er verdt å merke seg at alle prøvene kun har blitt titrert én gang i denne oppgaven. 

Resultater fra Gadmar et al. (2002), viser imidlertid at titreringene har et standardavvik på ca. 

5-10 %. Det samme utstyret og den samme metoden ble benyttet av Gadmar et al. (2002) og i 

denne oppgaven. Det er derfor naturlig å anta at usikkerheten i titreringene gjort i denne 

oppgaven også er på ca. 5-10 %. Denne usikkerheten kan imidlertid ikke forklare den 

observerte forskjellen i ladningstettheten mellom HPI + HPO-A og totalprøvene eller 

forskjellen i ladningstettheten mellom HPI fra Hietajärvi (vår) og Svartberget (høst) og de 

andre HPI prøvene.  

 
 
 

5.4 Sammenligning av resultatene fra Al batch titrering og pH-
titrering 

 
pH-titreringene gir et mål på ladningstettheten (antall svake organiske syrer pr. mg C). 

Aluminium batch titreringen angir hvor mye aluminium de ulike prøvene kan kompleksere. 

Men er det noen sammenheng mellom ladningstettheten og Al-komplekseringsegenskapene til 

DNOM-fraksjonene? Hypotesen er at Kads øker med økende antall svake syrer pr. mg C siden 

et høyt antall svake syrer pr. mg C angir at molekylene har mange mulige bindingsseter. Den 

negative ladningen kan også bli høyere, noe som vil føre til en økt elektrostatisk tiltrekning til 

kationer. 

 

Figur 5.11 viser at lineær regresjon gir ganske gode 

korrelasjon mellom Kads og svake organiske syrer 

pr. mg C for HPO-A fraksjonen. Ut i fra figuren ser 

det imidlertid ut til at sammenhengen mellom Kads 

og ladningstettheten ikke er lineær. Få datapunkter, 

spesielt i området med lite WOA pr. mg C, gjør at 

det er vanskelig å si om avviket fra linearitet 

y = 0.022x + 0.1722
R2 = 0.8046
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Figur 5.10 Korrelasjon mellom svake syrer 
og Kads for HPO-A fraksjonen. 
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skyldes usikkerheter eller om sammenhengen faktisk er slik. 

 

For HPI fraksjonen ser det imidlertid ut til at det ikke er noen sammenheng mellom Kads og 

WOA pr. mg C. Det heller ikke mulig å se noen sammenheng mellom N og WOA pr. mg C 

for HPO-A eller HPI. Dette er ikke så rart i og med at det for mange fraksjoner ikke ble tilsatt 

nok Al til å finne den maksimale N. 
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6 Konklusjoner og anbefalinger 
 

6.1 Konklusjoner 
 

Det er signifikante forskjeller på XAD-8 og DNOM fraksjonering. I begge fraksjonerings-

teknikkene er imidlertid HPO-A den dominerende fraksjonene. Resultater fra XAD-8 

fraksjoneringen viser at forholdet mellom HPO-A og HPI er relativt stabilt for høst- og 

vårprøven fra samme felt, selv om det kan være store forskjeller i DOC-konsentrasjonene. 

Dette indikerer at forhold i nedbørsfeltene, slik som jordtyper, påvirker fordelingen mellom 

HPO-A og HPI. 

 

Resultatene fra pH-titreringene viser at HPI har større ladningstetthet av svake organiske syrer 

pr. mg C enn HPO-A fraksjonen. Dette er i samsvar med resultatene til Dai et al. (1996), 

Kortelainen et al. (1992) og Vance og David (1991). Det ser imidlertid ut til at 

ladningstettheten av svake organiske syrer pr. mg C minker med økende DOC-konsentrasjon. 

Denne sammenhengen kan komme av at aggregering av DNOM øker med økende 

DOC-konsentrasjon. I aggregeringen kan funksjonelle grupper bli benyttet i inter- og 

intramolekylære bindinger, og funksjonelle grupper kan bli utilgjengelig for interaksjon med 

H+ eller metallioner. Den observerte forskjellen mellom HPI og HPO-A kan derfor skyldes at 

HPI er titrert ved lavere DOC-konsentrasjon enn HPO-A. Aggregering kan også forklare 

forskjellen i ladningstettheten av svake organiske syrer pr. mg C mellom HPI + HPO-A og 

totalprøvene. 

 

I tillegg ser det ut til å være en sammenheng mellom Kads (fra Al batch titreringen) og DOC 

for HPO-A. Kads avtar med økende DOC-konsentrasjon. Dette kan også forklares ut fra at 

aggregering øker med økende DOC-konsentrasjon. Aluminium batch titreringen har imidlertid 

ikke gitt entydig svar på hvilken fraksjon som har størst evne til å kompleksbinde aluminium. 

For Skjervatjern (høst og vår) og Svartberget (vår) er det HPO-A som har størst evne til å 

kompleksbinde aluminium. For Birkenes (vår) og Valkea-Kotinen er det imidlertid HPI som 

har størst evne til å kompleksbinde aluminium. Resultatene for både N og Kads er trolig 

påvirket av at det ikke er oppnådd metning i alle prøvene. 
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Det har ikke vært mulig å bestemme pKa-verdier til de organiske syrene. Grunnen til dette er 

at prøvene inneholdt for lite DNOM. I tillegg er konsentrasjonen av aluminium så høy i 

enkelte av prøvene at dette skaper topper i bufferintensitet plottene. 

 

Resultatene i denne oppgaven gir ikke grunnlag for å si at de observerte forskjellene skyldes 

forskjeller i antropogen forurensning eller klima. Dette kommer av at for få prøver er blitt 

undersøkt over for kort tid, samt at DNOM og DNOM-fraksjoner viser store naturlige 

variasjoner. 

 
 
 

6.2 Anbefalinger 
 
XAD-8 fraksjoneringsmetoden må forbedres. Fjerning av uorganiske kationer, spesielt 

polyvalente ioner som Al og Fe, før fraksjonering bør utføres. Dette kommer av at disse 

ionene kan påvirke fordelingen mellom HPI og HPO-A (Kaiser, 1998), samt at det må 

korrigeres for bidraget slike ioner utgjør i pH-titreringene. Reproduserbarheten og 

usikkerheten til XAD-8 fraksjoneringen bør også undersøkes, og om endringer av mengden 

kolonnemateriale eller pumpehastigheten påvirker fordelingen av HPO-A/HPI. 

 

Et problem med Al batch titreringen var den dårlige gjenfinningen av tilsatt Al i Ala 

fraksjonen. Derfor bør også totalkonsentrasjonen av Al måles på for eksempel ICP-AES. 

Dette gir en sjekk på om aluminiumet som ikke blir gjenfunnet (i Ala fraksjonen) foreligger 

som polymert aluminium eller har blitt felt ut. 

 

Det bør gjøres nærmere undersøkelser om det er en sammenheng mellom tettheten av svake 

organiske syrer og DOC konsentrasjonen. Dette kan gjøres på følgende måte: 

Ta en prøve med høyt DOC-innhold. Ut i fra denne prøven lages det en serie med prøver med 

varierende DOC-konsentrasjon. Dette kan bli gjort ved å fortynne den konsentrerte prøven 

med Milli-Q vann. Titrer så alle prøvene og undersøk om ladningstettheten av WOA pr. mg C 

har endret seg. 
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Appendiks A 
 
 
Al fraksjoneringsprosedyre: 
 
Bestemmelse av Ala utføres ved at det til 26.0 mL prøve tilsettes følgende kjemikalier i denne 

rekkefølge (Barnes metode, Barnes, 1975): 

- 0.22 mL fenolrød (indikator) 

- 0.85 mL 8 hydroksykinolin (kompleksbinder) 

- 0.22 mL 25 % NH3 (justere pH) 

- 2.2 mL ammoniakk/acetat buffer med pH 8.3 ± 0.1 (holde konstant pH) 

- 8.5 mL MIBK (organisk fase som det kompleksbundne aluminiumet ekstraheres over i). 

Blandingen ristes så i 20 sekunder, og blir hensatt til fasene har skilt seg. Vannfasen kastes og 

den organiske fasen samles opp for å bli analysert på spektrofotometer. 

 

For å bestemme Alo pumpes prøven gjennom en sterk sur kationbytter (Amberlite IR 120) 

(Driscoll, 1984). Kationbytteren var pH justert til en pH som var ±0.5 pH enheter fra prøvens 

pH. Det ble benyttet en peristaltisk pumpe, og væskehastigheten var på ca. 38 mL/min. 

(Driscoll, 1984). Kationbytteren adsorberer det uorganiske monomere aluminiumet (Ali). 

Eluenten blir samlet opp og gjennomgår samme prosedyre (Barnes metode) som nevn 

ovenfor. 
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Appendiks B 
 
 

Manual for Shimadzu TOC-5000A analysator: 
 

1 Steg for steg prosedyre 

1.1 Først noen gode råd: 
1. Dersom du trykker �6 ENTER� i [MAIN MENU] skjermen, vil du få opp informasjon om 

temperaturen på reaktoren og �dehumidifier� og informasjon om baselinjen. 
 
2. Når du trykker på �CE� knappen (og �ENTER�) i [SAMPLE MEASUREMENT 

/CONDITION] skjermen, vil det bli skrevet �**�. Dette kan være nyttig dersom du vil 
slette noen verdier. 

 
3. Hvor skal standardløsningene og prøvene settes i autosampleren: 

• Vedlegg A viser standardoppsett for begge prøvevekslerne. 
 
4. Kjør alltid MilliQ vann etter den siste standardløsningen (hindre �carry over�), og etter 

prøver med høye konsentrasjoner. 
 
5. TOC/DOC måling utføres med NPOC metoden: 
• Prøvene og standardene må være surgjort til pH 2 ~ 3 med 1M HCl. Tilsett samme 

mengde syre til alle prøvene/standardene. 
• Sparge tiden skal være lik for prøver og standarder. 
 
6. Du bør alltid kjøre 1 prøve med MilliQ vann før du starter med å generere standardkurve. 

Sett MilliQ vann i posisjon 1. I [SAMPLE MEASUREMENT/CONDITION] skjermen (se 
1.4 punkt 7) skal du skrive �1� i �IS�, �FS� og �F1�. Sett �NO� = 6 og �MAX� = 7 (se 
vedlegg A). 

 
7. Det kan være lurt å skru på instrumentet og ovnen før prøvene settes inn i 

autosampleren. Det tar nemlig ca. 45 min før ovnen er stabil. (Utfør punkt 1 til og 
med 6 under 1.4 Kjøring av prøver). 

1.2 Prøvene: 
1.2.1 Filtrering: 
Det er ikke nødvendig å filtrere prøvene før de analyseres. Ønsker man å måle løst organisk 
karbon (DOC), må prøvene filtreres gjennom et 0.45 µm membranfilter (se vedlegg C). 

1.2.2 Estimat på konsentrasjon i prøvene: 
Du kan få et estimat på konsentrasjonen av organisk karbon ved å måle absorbans på 254.0 
nm og multiplisere dette tallet med 20. pH vil gi et estimat på uorganisk karbon (IC). Dersom 
pH er under 5 kan en se bort fra IC. 
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1.3 Før du skrur på instrumentet: 
1. Dehumidifier drain pot � Skal være fylt med ionebyttet vann til undersiden av 

avløpledningen. 
 
2. Humidifier � Skal være fylt med MilliQ vann til den øverste streken. 
 
3. Rinse water bottle � Skal være fylt med MilliQ vann. (Står bak autosampleren). 
 
4. IC reagent container � Se etter at det er nok fosforsyre i beholderen (25% p.a. H3PO4). 
 
 
Se på fig. 4.1 (s. 31) i �Instruction manual� dersom du lurer på hvor de ulike delene er. Det 
ligger en kopi av figuren i permen (loggboka) som ligger ved siden av TOC analysatoren. 
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1.4 Kjøring av prøver: 
1. Trykket fra gassbomba (syntetisk luft 5.0) skal være på 5(-6) Bar. Trykket må ikke være 

over 7 Bar. 
 
2. Skru på instrumentet (knappen er på venstre side av instrumentet). 
 
3. Trykk �F5� (�ASI INITIAL�). 
 
4. Trykk �F1� (NEXT�). Du vil nå komme til [MAIN MENU] skjermen. 
 
5. Sjekk at trykket på måleren på instrumentet er på  5 Bar (500kPa). �Flow rate� skal være 

på 150 mL/min. Du justerer trykket med �Carrier gas pressure controller� (�Pressure�). 
�Flow rate� justeres med �Carrier gas mass flow controller� (�Carrier gas�). (Se fig. 4.1. s. 
31 i �Instruction manual�). 

 
6. Trykk �3 ENTER�. Du kommer nå til [GENERAL CONDITIONS] skjermen. 

• Flytt markøren til �FURNACE ON/OFF� og trykk �1 ENTER�. Ovnen vil nå varmes 
opp til 680°C. Det tar ca. 20 min. før temp. er over 670°C. Ovnen er stabil etter ca. 45 
min. 

• AUTO PRINTOUT � DATA ONLY gir kun areal (og ppm), DATA & PEAK PLOT 
gir kurvene og areal (ppm). 

 
7. Sett �SPARGE GAS FLOW�. Dette skal kun gjøres dersom du benytter NPOC måling. 

• Trykk �F2� ([MAIN MENU]) og trykk �8 ENTER� ([MAINTENANCE]). 
• Flytt markøren til �SPARGE GAS FLOW�. 
• Trykk �ENTER� 
• Reguler �flow rate� til ca. 50 mL/min15. Dette gjøres med �Sparge gas� skruen (på 

instrumentet). 
• Flytt markøren til �SPARGE GAS FLOW�. 
• Trykk �ENTER�. 

 
8. Trykk �F2� ([MAIN MENU]) og trykk �9 ENTER�. Du kommer nå til [SAMPLE 

MEASUREMENT/CONDITION] skjermen (se vedlegg A). 
 
Her skal man angi hvor prøvene og standardene er plassert, og noen parametere i forbindelse 
med kjøring av prøvene. Du kan definere opptil 15 grupper (�measurement groups�). En 
gruppe inneholder prøver som blir behandlet på samme måte. Hver gruppe må inneholde en 
standardkurve, men det er mulig å ha flere kurver. Det kan enten være en kurve som er lagret i 
minnet på instrumentet, F1-F3, eller det kan være en som skal lages, C1-C3 (se under). 
 

• Velg hvilken type måling som skal foretas (TC, IC �) (se vedlegg C). 
• Skriv inn posisjonen til den første prøven i gruppa i �IS� (Initial Sample). 
• Skriv inn posisjonen til den siste prøven i gruppa i �FS� (Final Sample). 
• C1-C3 � Skriv et tall mellom 1 og 18 i C1 og trykk �ENTER�. Når du skriver ett 

nummer i C1-C3 og trykker �ENTER�, vil [CALIBRATION/CONDITION] 
skjermen komme fram (se punkt 9). 

                                                 
1 Denne �flow rate� er valg etter råd fra teknikker på Bergman. 
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 Tallet du skriver inn i C1 vil være det nummeret som standardkurven blir lagret med. 
Dersom det er lagt inn noen kurver som er ’beskyttet’, er det ikke mulig å velge dette 
nummeret. Du kan trykke på 'F4� for å se hvilke nummer som er benyttet (�store� � 
viser at nummeret er benyttet, �protected� � viser at kurven er �beskyttet�). Trykk �F2� 
for å komme tilbake til [MEASUREMENT/CONDITION] skjermen 

• �NO� � antall replikater. Settes normalt til 3. 
• �MAX� � antall replikater som vil bli kjørt dersom det er noen prøver som har 

unormale verdier. Settes normalt til 5. 
• �SP� � antall min. med sparging. Dette skal kun gjøres når man måler NPOC (= TOC). 

Prøvene og standardene må være surgjort til pH 2 ~ 3 med 1M HCl. Tilsett samme 
mengde syre til alle prøvene/standardene. 

For mer informasjon om parameterne se på s. 37-40 i �Autosampler instruction manual�. 

 

9. [CALIBRATION/CONDITIONS] skjermen. Denne skjermen kommer fram når du har 
skrevet et tall i C1-C3: 
• Velg type kalibreringskurve (TC eller IC). 
• Skriv inn konsentrasjonen på standardene og hvilken posisjons de står i (�VIAL�). 

Når konsentrasjonen (og posisjonen) til alle standardene er skrevet inn, vil instrumentet selv 

velge den mest optimale range�n og injeksjonsvolumet. 

• �NO OF INJ� � antall replikater. Settes normalt til 3. 
• �MAX NO OF INJ� � antall replikater hvis noen prøver har unormale verdier. Settes 

normalt til 5  
• �SP� � antall min. med sparging. Dette skal kun gjøres når man måler NPOC (= TOC). 

Prøvene og standardene må være surgjort til pH 2 ~ 3 med 1M HCl. Tilsett samme 
mengde syre til alle prøvene/standardene. 

• Trykk �F2�. Du vil nå komme tilbake til [SAMPLE MEASUREMENT/CONDITION] 
skjermen. Sett inn for de andre parameterne (se punkt 8). 

 
10. Trykk �F1�. Du vil nå komme til [ASI CONDITIONS] skjermen. 

• RINSE � Skal utføres. 
• NO OF NEEDLE WASHES � 3 er anbefalt for prøver med mye salt. 

• FLOW LINE WASHES � 2 er normalverdi. Settes til 3 eller 4 dersom prøven 
inneholder mye syre, salter eller baser. 

• FINISH OR RUNNING � Velg �1� dersom du skal starte analysen. 
 
11. Trykk �F1�. Du kommer nå til [MEASUREMENT START] skjermen. Trykk på 

�START/STOP� knappen. 
 
12. Når alle prøvene/standardene er analysert, vil instrumentet starte en nedtelling. Etter 30 

minutter kan du skru av instrumentet og gassen. 

1.5 Prosedyre for å skru av instrumentet dersom du ikke skal kjøre 
prøver: 

1. Gå til [MAIN MENU]. 
2. Trykk �7 ENTER� ([STANDBY OPTIONS] skjermen). 
3. Trykk �F1� (�STANDBY�). 
4. Etter 30 minutter kan du skru av instrumentet og gassen. 
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1.6 Følgende skal alltid utføres etter målinger: 
1. Si i fra om alle problemene med instrumentet til personen som er ansvarlig for 

instrumentet. Du kan finne navnet til denne personene i filen: �envir\Manuals\Group 
organisation\Group Organisation Chart�. 

 
2. Se om det er nok gass igjen. Bestill ny gassbombe (syntetisk luft 5.0) (eller ta kontakt 

med personen som er ansvarlig for instrumentet). 
 
3. Se etter om det er nok kjemikalier igjen (KH-ftalat (p.a.), NaHCO3 (p.a.), Na2CO3 (p.a.), 

kobberftalocyanine-tetrasulfonsyre, H3PO4 (25% p.a.) og HCl16 (37% p.a.)). 
 
4. Vask og �bak� prøveglassene. Se vedlegg D. 
 
5. Vask og �bak� målekolber til standardløsninger. Husk at bare målekolber merket 

DURAN kan �bakes�. Se vedlegg D. 
 
6. Føre opp antall prøver, standarder (areal), konsentrasjon og areal på husstandarder og type 

måling i skjemaene som ligger i permen (loggboka) ved TOC analysatoren. 

                                                 
1 Denne syra står på V160. 
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Vedlegg A: 
Tabell 1. Forslag til oppsett for kjøring med prøveveksleren som tar 16 prøver. 

 Type IS FS C1 C2 C3 F1 F2 F3 RG Vol W No Max SD CV SP Dil 
1 TC 1 1 ** ** ** 1 ** ** 1 53 4 6 6 200 2.0 0 1 
2 TC 2 8 2 ** ** ** ** ** 1 53 4 3 5 200 2.0 0 1 
3 TC 9 16 3 ** ** ** ** ** 1 26 4 3 5 200 2.0 0 1 
4 TC ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
5 TC ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
 
Med oppsettet ovenfor skal det plasseres MilliQ vann i posisjon 1, 2, 8, 9 og 16, og prøver i 
posisjon 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Det skal alltid kjøres MilliQ vann (blind) før og 
etter standardrekkene. 
 Standardrekke 2 og 3 kan være helt like (kjøre de samme standardene to ganger) eller 
være forskjellige. 
 
 
Tabell 2. Forslag 1 til oppsett for kjøring med prøveveksleren som tar 78 prøver. 

 Type IS FS C1 C2 C3 F1 F2 F3 RG Vol W No Max SD CV SP Dil 
1 TC 1 1 ** ** ** 1 ** ** 1 53 4 6 6 200 2.0 0 1 
2 TC 2 16 2 ** ** ** ** ** 1 53 4 3 5 200 2.0 0 1 
3 TC 17 17 ** ** ** 2 ** ** 1 53 4 5 5 200 2.0 0 1 
4 TC 18 43 ** ** ** 2 ** ** 1 53 4 3 5 200 2.0 0 1 
5 TC 44 44 ** ** ** 2 ** ** 1 53 4 5 5 200 2.0 0 1 
6 TC 45 50 ** ** ** 2 ** ** 1 53 4 3 5 200 2.0 0 1 
7 TC 51 59 3 ** ** ** ** ** 1 53 4 3 5 200 2.0 0 1 
8 TC 60 60 ** ** ** 3 ** ** 1 53 4 5 5 200 2.0 0 1 
9 TC 61 77 ** ** ** 3 ** ** 1 53 4 3 5 200 2.0 0 1 
10 TC 78 78 ** ** ** 3 ** ** 1 53 4 6 6 200 2.0 0 1 

 
På side 7 finner du en oversikt som viser i hvilke posisjoner MilliQ vann, prøver, standarder 
og kontroll løsninger skal plasseres. 
 
 
Tabell 3. Forslag 2 til oppsett for kjøring med prøveveksler som tar 78 prøver 

 Type IS FS C1 C2 C3 F1 F2 F3 RG Vol W No Max SD CV SP Dil 
1 TC 1 1 ** ** ** 1 ** ** 1 53 4 6 6 200 2.0 0 1 
2 TC 2 38 2 ** ** ** ** ** 1 53 4 3 5 200 2.0 0 1 
3 TC 39 78 3 ** ** 2 ** ** 1 53 4 5 5 200 2.0 0 1 
 
På side 8 finner du en oversikt som viser i hvilke posisjoner MilliQ vann, prøver, standarder 
og kontroll løsninger skal plasseres. 
 
NB. Det må alltid plasseres MilliQ vann i posisjon 42 og 78. Det blir tatt 
hull på parafilmen til disse posisjonene når måling blir utført på posisjon 1 
og 43. 
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Plassering av prøver, standarder og kontroll løsninger for forslag 1. 
 
(Gruppene viser til �Measurement groups� i  [SAMPLE MEASUREMENT/CONDITION] 
skjermen.) 
 
Posisjon Prøve  Posisjon Prøve   Posisjon Standarder (ppm) 

1 MilliQ Gruppe 1 42 MilliQ  Gruppe 2 S1 kons. 
2 MilliQ Gruppe 2 43 Kontroll   S2 kons. 
3 MilliQ  44 MilliQ Gruppe 5  S3 kons. 
4 Prøve  45 Prøve Gruppe 6  S4 kons. 
5 Prøve  46 Prøve  Gruppe7 S5 kons. 
6 Prøve  47 Prøve   S6 kons. 
7 Prøve  48 Prøve   S7 kons. 
8 Prøve  49 Prøve   S8 kons. 
9 MilliQ  50 MilliQ     

10 Prøve  51 MilliQ Gruppe 7    
11 Prøve  52 MilliQ     
12 Prøve  53 Prøve     
13 Prøve  54 Prøve     
14 Prøve  55 Prøve     
15 MilliQ  56 Prøve     
16 Kontroll  57 Prøve     
17 MilliQ Gruppe 3 58 MilliQ     
18 Prøve Gruppe 4 59 Kontroll     
19 Prøve  60 MilliQ Gruppe 8    
20 Prøve  61 Prøve Gruppe 9    
21 Prøve  62 Prøve     
22 Prøve  63 Prøve     
23 MilliQ  64 Prøve     
24 Std. kons. 65 Prøve     
25 Std. kons. 66 MilliQ     
26 Std. kons. 67 Prøve     
27 Std. kons. 68 Prøve     
28 Kontroll  69 Prøve     
29 MilliQ  70 Prøve     
30 MilliQ  71 Prøve     
31 Prøve  72 MilliQ     
32 Prøve  73 Std. kons.    
33 Prøve  74 Std. kons.    
34 Prøve  75 Std. kons.    
35 Prøve  76 Std. kons.    
36 MilliQ  77 Kontroll     
37 Prøve  78 MilliQ Gruppe 10    
38 Prøve        
39 Prøve        
40 Prøve        
41 Prøve        
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Plassering av prøver, standarder og kontroll løsninger for forslag 2. 
 
(Gruppene viser til �Measurement groups� i  [SAMPLE MEASUREMENT/CONDITION] 
skjermen.) 
 
 
Posisjon Prøve  Posisjon Prøve   Posisjon Standarder (ppm) 

1 MilliQ Gruppe 1 42 MilliQ  Gruppe 2 S1 kons. 
2 MilliQ Gruppe 2 43 Prøve   S2 kons. 
3 MilliQ  44 Prøve   S3 kons. 
4 Prøve  45 Prøve   S4 kons. 
5 Prøve  46 Prøve  Gruppe 3 S5 kons. 
6 Prøve  47 Prøve   S6 kons. 
7 Prøve  48 MilliQ   S7 kons. 
8 Prøve  49 MilliQ   S8 kons. 
9 MilliQ  50 Prøve     

10 MilliQ  51 Prøve     
11 Prøve  52 Prøve     
12 Prøve  53 Prøve     
13 Prøve  54 Prøve     
14 Prøve  55 Kontroll     
15 Prøve  56 MilliQ     
16 Kontroll  57 MilliQ     
17 MilliQ  58 Prøve     
18 MilliQ  59 Prøve     
19 Prøve  60 Prøve     
20 Prøve  61 Prøve     
21 Prøve  62 Prøve     
22 Prøve  63 MilliQ     
23 Prøve  64 MilliQ     
24 MilliQ  65 Std. kons.    
25 MilliQ  66 Std. kons.    
26 Std. kons. 67 Std. kons.    
27 Std. kons. 68 Std. kons.    
28 Std. kons. 69 MilliQ     
29 Std. kons. 70 MilliQ     
30 MilliQ  71 Prøve     
31 MilliQ  72 Prøve     
32 Prøve  73 Prøve     
33 Prøve  74 Prøve     
34 Prøve  75 Prøve     
35 Prøve  76 MilliQ     
36 Prøve  77 MilliQ     
37 MilliQ  78 MilliQ     
38 MilliQ        
39 MilliQ Gruppe 3       
40 MilliQ        
41 Kontroll        
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Vedlegg B: 
 
Tillaging av stamløsning: 
! Organisk standard: Tørket (i 1 time v/105-120°C) 2.125 g KH-ftalat (HOOCC6H4COOK) 

fortynnet til 1000.0 mL med MilliQ vann gir 1000 ppm C. 
! Uorganisk standard: Tørket (i 1 time v/285°C) 4.415 g Na2CO3 løses i 500 mL MilliQ 

vann (i en 1000 mL målekolbe). Tilsett 3.500 g NaHCO3 (tørket i eksikator i 2 timer). 
Fortynn så til 1000.0 mL med MilliQ vann. Denne løsningen er på 1000 ppm C. 

 
Disse stamløsningene skal lagres på et mørkt, kjølig sted. Den organiske stamløsningen kan 
lagres i ca. 2 måneder. Den uorganiske stamløsningen kan kun lagres i 2 uker. 
 
Tillaging av standard løsninger: 
! 10.00 mL stamløsning fortynnet til 100.0 mL gir 100.0 ppm standard. 
! 5.00 mL stamløsning fortynnet til 100.0 mL gir 50.0 ppm standard. 
! 3.50 mL stamløsning fortynnet til 100.0 mL gir 35.0 ppm standard. 
! 20.00 mL 100.0 ppm std. fortynnet til 100.0 mL gir 20.0 ppm standard. 
! 10.00 mL 100.0 ppm std. fortynnet til 100.0 mL gir 10.0 ppm standard. 
! 5.00 mL 100.0 ppm std. fortynnet til 100.0 mL gir 5.0 ppm standard. 
! 3.00 mL 100.0 ppm std. fortynnet til 100.0 mL gir 3.0 ppm standard. 
NB: Benytt MilliQ vann til fortynningene. 
 
 
Kontroll prøve (stamløsning): 
! 0,256g kobberftalocyanine-tetrasulfonsyre (NB: GIFTIG!; C32H12CuN8O12S4Na4) 

fortynnes til 1000.0 mL med MilliQ vann gir 100 ppm. 
 
Denne stamløsningen kan kun lagres i ca. 2 uker. 
 
Kobberftalocyanine-tetrasulfonsyre er vanskelig oksiderbart. Det bør kjøres noen slike 

løsninger av og til for å se om instrumentet klarer �jobben�. NB: På det gamle instrumentet 

ble tubingen blåfraget etter at en del slike løsninger ble kjørt. 

 
Tillaging av kontroll prøveløsninger: 
! 10.00 mL stamløsning fortynnes til 100.0 mL gir 10.0 ppm kontroll prøveløsning. 
! 5.00 mL stamløsning fortynnes til 100.0 mL gir 5.0 ppm kontroll prøveløsning. 
NB: Benytt MilliQ vann til fortynningene. 
 
 
 
Du kan beregne tilnærmet konsentrasjon i prøvene dine ved å se på pH og UV absorbans 
(254.0nm * 20 ≈ ppm karbon i prøven) (se 1.2.2). 
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Vedlegg C: 
 
Definisjoner: 
NPOC:  Non purgeable organic carbon. Det er denne vi normalt bestemmer for å 

analysere TOC eller DOC. Prøvene og standardene skal være surgjort til pH 2 ~ 
3 med HCl (1 eller 2 M). Tilsett samme mengde syre til alle 
prøvene/standardene. Prøvene/standardene må så bobles igjennom med gass 
(syntetisk luft eller annen CO2 fri gass). Dette kan gjøres manuelt eller av 
instrumentet (som er å foretrekke). 

 
POC/VOC:  Purgeable organic carbon/Volatile Organic Carbon. Flyktige organiske 

forbindelser. (POC benyttes også om partikulært organiske karbon (�Particulate 
Organic Carbon�), dvs. det som blir borte når man filtrer prøven gjennom et 0.45 
µm membran filter). 

 
TC: Total karbon (�Total Carbon�). 
 
TOC: Total organisk karbon (�Total Organic Carbon�). 
 
DOC: Løst organisk karbon (�Dissolved Organic Carbon�). 
 
IC: Uorganisk karbon (�Inorganic Carbon�). 
 
 
 
TC = TOC + IC 
TOC = NPOC + POC 
TOC = DOC + TOC partikler > 0.45 µm 

TC 
Total karbon 

TOC 
Total organisk 

karbon 

IC 
Uorganisk 

karbon 

Filtrering 
0.45 µm 

DOC 
Løst organisk 

karbon 
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Vedlegg D: 
 
Prosedyre for vasking av prøveglass og målekolber til standarder: 
Prøveglass og målekolber vaskes i vaskemaskinen på V160. 
 
Dersom vaskemaskinen ikke virker gjøres følgende: 
1) Prøveglassene og målekolbene vaskes med DECON. NB benytt hansker og vernebriller. 
2) Prøveglassene og målekolbene skylles først grundig med vann, så med ionebyttet vann. 
 
Prosedyre for �baking� av prøveglass og målekolber: 
1) Prøveglassene og målekolbene puttes i ovnen. 
2) Ovnen varmes opp til 500°C. 
3) Etter 2 timer kan ovnen skrus av. La ovnen kjøles seg ned med døren lukt. 
4) Prøverørene og målekolbene tas ut av ovnen når temperaturen i ovnen er ca. 

romtemperatur. 
 
 
Følgende ovner kan benyttes til �baking�: 
1) Ovnen på bakrommet til Ø109. (Det er ikke plass til målekolber i denne ovnen.) 
2) Ovnen på V160 kan benyttes til å �bake� målekolber. 
3) Ovnen til glassblåseren. 
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Appendiks C 
 
 
Påbegynt manual til autotitrator 
 
 
Exporting data: 
 
It is possible to export the results to excel. 
 
1. Start the program Tinet 2.3. Select �Results�. 
2. Mark the data you want to export. This is done in the �Determination� window. 
3. Select �Export data� in the menu �File�. 
4. Here you can select what you want to export. You have to mark/unmark the data you 

want/don�t want to export: 
Determination  Data from the table of determinations. When �Table of 

determinations� is selected, the individual columns of the table 
of determination can be selected with the <Select> button. 

Formulas and results  Formulas and result of the data sets 
Variables  All variables of the data sets 
Measuring point list Measuring point list(s) of the data sets 
Endpoints List of the EP�s 
Curve labels Labels of the curve axes 
Last statistics The current statistical calculations 
 
Important: You can�t export end point or curve labels alone in the CSV format. Export 
these data types together with e.g. variables. 

5. Enter path and file name with the <Browse> button. 
6. Remember to mark �Write to File� if you want to export the data to file. 
7. Select data format: CSV text. 
8. Check the settings for CSV export. If you are exporting data to excel the settings should 

be: Block start �$B(enter)�, Block end �$E�. 
9. Press the <Export> button. 
10. You can now open the file in excel. You can find information about what is written in the 

different columns in the help file in Tinet. 
(Open the help file. Use �Stikkordsregister� and write �export�. Press �enter�. Select 

�Export formats� and press �enter�) 
 
 

Method 
 

Start Tinet 2.3 and select 'Methods'. Here you can develop a new method or make changes in 
old methods. (Information about the titration methods DET, MET and SET is given in 
Appendix A. A list of parameters to DET, MET and SET is given in Appendix B). 

 
Developing a method (an example): 
1. Select 'new' in the menu 'file'. 
 
2. Double-clicking the end block opens the following selections: 
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Titrations: -DET (pH, U, Ipol, Upol) 
 -MET (pH, U, Ipol, Upol) 
 -SET (pH, U, Ipol, Upol) 
 -STAT (pH, U, Ipol, Upol) 
 -KFT (pH, U, Ipol, Upol) 
 -User 
Results: -Calculations 
 -Reports 
 -User 
Auxiliaries: -Wait/Message/Request 
 -Cal 
 -Meas (pH, U, Ipol, Upol) 
 -DOC (pH, U, Ipol, Upol) 
 -DOS (pH, U, Ipol, Upol) 
 -DIS 
 -Select (IF) 
 -Recall 
 -Waiting for signal 
 -User 
Smpl Changer (We don't have a sample changer) 
 

3. Select 'DET pH' 
 

4. Double-clicking the sequence block 'DET pH'. Select the titrino , (716_1 or 702_1) which 
should perform the titration. You can also change the name of the procedure in �Proc. 
name�. Click the button <Parameters>. Here you can change the parameters of your 
titration. (Your setting will be saved if you quit all windows with the button <OK>). 

 
5. Double-clicking the end block and select 'Results Calculations'. Double-click the 

sequence block 'Calculations'. Here you can enter formulas in the table. 
- Write 'RS' as quantity. 
- Enter a name (text) for the result (e.g. concentration). 
- Enter the formula (e.g. 'DET pH.EP1'*0.1/'SmplSize'). ****** 
- Enter a unit (text) for the result output (e.g. mol/L). 
- Enter the number of decimal places for the result (e.g. 4). 

 
6. Double-clicking the end block and select 'Results Rapport'. Double-click the sequence 

block ' Rapport '. 
Click the button <Database�>. Here you can select where your results should be stored. 

Press the button <....> . Select the path �c:\tinet2\results� and write e.g. your first 
name in �Filnavn� (e.g. Ola.dta). Press <OK>. 

Click the button <Print layout�>. Here you can select the layout of your report. You can 
find more information about the report and layout in the help file. (Use 
�Stikkordsregister� and write �report�. Press �enter� and select e.g. �Print layout�, 
�Report�, and �Text parameters, Report�, �Curve parameters�) 

 
7. Save the method. 
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Appendix A: 
 
Description of 3 titration procedures: 
 
1. Monotonic Endpoint Titration (MET): In monotonic titrant dosing constant volume 

increments are added. Optimally these should amount to about 5% of the endpoint 
volume. The advantage of this type of dosing is that titrations can also be carried out 
satisfactorily even if the titration reaction or the potential adjustment at the electrode 
occurs slowly. The disadvantage of this titration method is that there is a relatively small 
number of measuring points in the area around the endpoint. 

This mode is suitable for slow titration reactions (e.g. diazotisations, coupling reactions) or for 
titrations with highly asymmetrical or flat and slightly asymmetrical curves. 

 
2. Dynamic Endpoint Titration (DET): In a dynamic endpoint titration the resolution is 

higher in the area of the titration endpoint than in a monotonic endpoint titration. This 
measuring point distribution, which is optimal for most titrations, is achieved by making 
the titrant addition dependent on the slope of the titration curve. 
This mode is suitable for most titrations. It is especially convenient when the EP�s lie in 
close proximity to one another or with flat jumps. On the other hand, the algorithm for the 
reagent dispensing functions perfectly only if the curve does not deviate greatly from the 
S-shaped profile. 
N.B. This procedure can only be used at the 716_1 titrino. 
 

3. Endpoint Titration (SET): A SET titration has the aim of determining the amount of 
titrant necessary to achieve a defined measuring value (for example: A particular pH value 
as is required by many analytical procedures). The titration is also carried out 
dynamically. 
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Appendix B 
 
 
Parameters for DET and MET: 
 

DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
Meas. pt density DET only: Measuring point density. 0 is the highest density. 0-9 
Min. increment DET only: Minimum increment to be dispensed at the beginning and in the EP region 0-999.9 µL 
V step Volume increment for MET 0-9.999 mL 
Titr. Rate Dosing rate for increments 0.01-150 mL/min, max. 
Signal drift Drift criterion for measured value acquisition pH, U: 0.5-999 mV/min, OFF 
Equilibr. time Waiting time for measured value acquisition 0-9999 s, OFF 
Meas. input Measuring input for pH and U or polarization voltage for Upol in steps of 10 mV and 

test for polarized electrodes 
 

Temperature Titration temperature -170 � 500 degree C 

Table 1. Titration parameters for DET and MET. 
 

DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
Off start V Show that abs. start volume is ON/OFF  
Abs. Start V Volume for absolute start volume 0-999.99 mL 
Dos. Rate Dosing rate for start volume 0.01-150 mL/min, max 
Pause Waiting time, e.g. after star volume 0-999 999 s 

Table 2. Start conditions for DET and MET. 
 

DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
EPC Endpoint criterion DET 0-200, MET pH: 0.1-

9.99 
Recognition Type of EP recognition: all EP�s, only greatest EP, only last EP �� all, greatest, last, OFF 
Fix EP Interpolation of volume at given pH, U or I, resp. Up to 9 fix EP�s  

Table 3. Evaluation for DET and MET. 
 

DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
Off stop V Show that abs. stop volume is ON/OFF  
Abs. stop V Volume for absolute stop volume 0-999.99 mL 
Stop pH Stop at measured value pH, U, I pH: 0.00-20.00 
Stop EP Stop after a number of EP�s have been found 1-9, OFF 
Filling rate Filling rate after the titration 0.01-150 mL/min, max. 

Table 4. Stop conditions for DET and MET. 
 
 
Parameters for SET: 

DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
EP1 pH Preset EP1 at pH, U or I, resp. pH: 0- 20.00, OFF 
Dynamics Distance form EP where constant dosing should stop and controlling begins. OFF 

means no constant dosing 
pH: 0,01-20.00, OFF 

Max. rate Maximum dosing rate 0.01-150 mL/min 
Min. rate Minimum dosing rate 0.01 999.9 µL/min 

Table 5. Control parameters for SET 
 

DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
Stop drift Titration stops if stop drift is reached 1-999 µL/min  
t(delay) Titration stops if there is no dosing during t(delay) 0-999 s, INF 
Stat, stop time If t(delay) is �INF� stop after a time 0-999 999 s, OFF 

Table 6. Stop parameters for SET 
 

DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
Titr. direction + Titration to higher pH, voltage or current +, -, auto 
Meas. input  1, 2, diff 
Temperature Titration temperature -170 � 500 degree C 

Table 7. Titration parameters for SET. 
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DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
Pause 1 Waiting time before start volume 0-999 999 s 
Off start V Show that abs. start volume is ON/OFF  
Abs. start V Volume for absolute start volume 0-999.999 mL 
Dos. rate Dosing rate for star volume 0.01-150 mL/min, max. 
Pause 2 Waiting time after start volume 0-999 999 s 
Activation   

Table 8. Start conditions for SET. 
 

DISPLAY MEANING INPUT RANGE 
Off stop V Show that abs. stop volume is ON/OFF  
Abs. stop V Volume for absolute stop volume 0-999.99 mL 
Filling rate Filling rate after the titration 0.01-150 mL/min, max 

Table 9. Stop condition for SET 



Appendiks C    

 85 

Appendix C 
 

Maintenance of Electrodes for Autotitrator 
 
 
pH glass electrode: 6.0133.100 Separate pH glass electrode 
Separate pH glass electrodes have to be stored in ion exchanged water and never be allowed 
to dry up. 
 
pH glass electrode: 6.0232.100 Combined LL pH glass electrode 
Use c(KCL) = 3 mol/L without added AgCl as electrolyte. 
Measurement: Remove plug and fill reference electrolyte (c(KCl) = 3 mol/L) up to the refill 
aperture. 
Storage: Place electrode in a solution of c(KCl) = 3 mol/L with plugged refill aperture. Let 
the diaphragm be covered with solution. Never allow the electrode to dry up. 
 
6.0726.100 Ag, AgCl/0�80 degree C reference electrode 
Measurement and storage: 
If the electrode was dry for shipping, fill it with electrolyte. Allow it to stand for 24 hours 
before the first usage. 
1. Open the filling aperture for measurements and if necessary, fill electrode with reference 

electrolyte. (3 mol/L KCl for both inner and outer compartment.) 
2. Store electrodes with closed refill aperture in the 3 mol/L KCl solution. 
3. Renew electrode solution from time to time. Always use the same electrolyte! 
 
Electrolyte: 3 mol/L KCl (inner and outer) 
 
Electrodes with sleeve diaphragm: 
Fill the inner electrolyte through its filling aperture. Make sure that there are no trapped air 
bubbles (shake electrode downward). The inner electrolyte must be a Cl- solution: 
For aqueous systems KCl = 3 mol/L 
For non-aqueous systems LiCl = sat. in EtOH 
The outer electrolyte has to be the same as the inner electrolyte. Fill the outer electrolyte 
through its filling aperture. Withdraw the ground joint stopper slightly. As soon as electrolyte 
solution begins to run out, push the stopper back. Do not turn it! 
Loosen stopper slightly after measurement and push it back. 
 
 
 
Valid for all ISEs (Ion Selective Electrodes): 
1. Do not touch sensor surface with your fingers! 
2. Do not bring liquid membrane ISEs (K+, Ca2+, NO3- and BF4

-) in contact with organic 
solutions and do not leave in ion exchanged water for longer periods (also do not leave 
suspended drops of ion exchanged water on the sensor surface), for this would shorten the 
working life of the sensors and, in addition, falsify electrode signals to useless measuring 
values! 
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6.1241.050 Ca2+ electrode 
(6.0504.100) 
Care: Rinse thoroughly with ion exchanged water and wipe immediately with soft tissue 
paper carefully. 

Storage:  For shorter periods: c(Ca(Cl)2) = 10-2 mol/L. 
For longer periods: Screw off sensor (the electrode tip) and store in delivered vessel. 

 
6.0502.170 Ion selective crystal membrane electrode Pb2+ 
Care: Rinse thoroughly with ion exchanged water and wipe with soft tissue paper carefully 

Storage: For shorter periods: Dry 
 For longer periods: Dry, with protective rubber cap in place. 

 
6.0502.140 Ion selective electrode Cu2+ 
Care: Rinse thoroughly with ion exchanged water and wipe with soft tissue paper carefully 

Storage: For shorter periods: c(Cu(NO3)2) = 0,1 mol/L 
 For longer periods: Dry, with protective rubber cap in place. 

 
6.0502.110 Ion selective electrode Cd2+ 
Care: Rinse thoroughly with ion exchanged water and wipe with soft tissue paper carefully 

Storage: For shorter periods: c(Cd(NO3)2) = 0,1 mol/L 
 For longer periods: Dry, with protective rubber cap in place. 
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Appendiks D 
 
Procedure for pH-titration of NOM: 
 
1. Reagents: 
 NaOH pellets (p.a) HCl 37% (p.a.) N2 (gas) 

 Milli-Q water KH-phthalate (p.a) 
 
2. Preparation of solutions: 

0.1 M NaOH: 4.0 g NaOH diluted to 1000.0 mL with Milli-Q water. 
0.01 M NaOH: 50.00 mL 0.1 M NaOH diluted to 500.0 mL with Milli-Q water. 
0.1 M HCl: 8.26 mL HCl diluted to 1000.0 mL with Milli-Q water. 

 
3. Calibration of pH electrode: 

Information about calibration is given in the file �pH calibration� (see below). The path 
to this file is �envir\Manuals\Instruments\Autotitrator�. 

 
4. Standardization of  the 0.1 M NaOH solution: 

KH-phthalate (204,23 g/mol). You do not need to dry the salt. 
Weight out accurately 3 replicates of approximately 0.61269 g KH-phthalate. (This will 
give a consumption of about 30 mL 0.1 M NaOH). 
Take the KH-phthalate in a titration vessel (the vessel with the green top is appropriate for 
this amount of sample). Add 50 mL of ion exchanged water (some of the water should be 
used to flush the weighing bottle). 
Use the titration method �KH-phthalate�. The path to this method is 
�c:\Tinet2\Methods\User\innstilling av base�. 
The method will calculate the concentration of the 0.1 M NaOH solution, but you should 
check if it is correct. 
(If the weighted amount of KH-phthalate or NaOH is significant different from the 
numbers given above, then the parameters (e.g. �Start volume� and �Abs. stop volume�) in 
the method have to be changed). 

 
5. Titration of NOM: 

Use the method �pH NOM�. The path to this method is 
�c:\Tinet2\Methods\User\NOM titrering� 
0.01 M NaOH should be used in the titration. (The real concentration of this solution is 
1/10 of the concentration calculated in 4.) 
Take 100 mL sample17 in a titration vessel. Sparge the sample with N2 in a couple of 
minutes (continue with the sparging throughout the titration). 
Add 0.1 M HCl18 with an automatic pipet until the pH is lower than 3.619 (3.3 � 3.6). 
Start the titration. 

                                                 
1 If the sample is a DOC-fraction, then the sample should be pH (back to normal pH) and conductivity adjusted 
before you proceed further. 
2 The acid should also be standardized. 
3Molværsmyr, K., Lund, W., 1983. Acids and bases in fresh-waters � Interpretation of results from Gran Plots. 
Water Res., 17:303-307. 
Stigsson, V., 1996. Titrering av organiska syror i markvatten och utvärdering med hjäl av Granextrapolation. 
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pH calibration (autotitrator): 
 
Step by step procedure: 
1. Turn on the titrino and start the program Tinet 2.3. Select �Titration�. 
 
2. Enter your name. In �Remark� you can enter a remark regarding, e.g. the sample/titration. 

Both name and remark will be printed out with the titration data and stored in the TiNet 
database. 

 
3. Select a method: Choose �Method directory� in the menu �File�. 

This is the path to the method: 
C:\tinet2\methods\user\pHcalibration\Calibration with 2 buffers 
(The entire name of the last folder is not shown, and is shortened to phcali. The name of 
the file is also shortened (cal92f86.mth)) 
 
N.B. you have to check if the right titrino (716 or 702) is being used by the method. You 
can do this in �Methods�. Other parameters can also be changed here. 
 
IF YOU MAKE ANY CHANGES IN THE METHOD, PLEASE SAVE THE METHOD 
IN A DIRECTORY WITH YOUR NAME. NO CHANGES SHOULD BE MADE WITH 
THE METHODS STORED IN THE DIRECTORY �User�. 

 
4. Place the electrode (6.0232.100) in the buffer (pH 7.00). (You can find information about 

storage and measurement with this electrode in the manual: �Maintenance of 
Electrodes for Autotitrator�. The path to this file is: 
Waage\envir\Mauals\Instruments\Autotitrator\Electrode maintenance) 

 
5. Press the button �START� in the program. 
 
6. Enter the electrode number (without period) in Id1. Press �F9� or the button �CONT� in 

the program. 
 
7. When �Cal cal.temp. __._ ºC� is displayed in the window at the titrino, press �START� on 

the keyboard to the titrino. 
 
8. Wait a little while (couple of minutes), so that the signal from the electrode has been 

stabilised. Press �enter� on the keyboard to the titrino. 
 
9. Flush the electrode and place it in the buffer (pH 4.00). Repeat point 8. 
 

The data from the calibration will now be visible in the display at the titrino. You can also 
check the data in the program (press the button �Configuration� and choose �Calibration 
Data� in the menu �Window�). It can take some time before the results have been 
updated. 



Appendiks E    

 89 

Appendiks E 
 
 

Ioneselektive elektroder � bruksområder og interferenser 
 
 
Metrohm 
 
1) Måle-, pH- og temperatur området: 

• Ca2+ (6.0504.100) 5*10-7 - 1 mol/L 2.5 � 11 0 � 40°C 
• Cu2+ (6.0502.140) 1*10-8 - 10-1 mol/L 2 � 1220 0 � 80°C 
• Cd2+ (6.0502.110) 1*10-7 - 10-1 mol/L 2 � 1221 0 � 80°C 
• Pb2+ (6.0502.170) 1*10-6 - 10-1 mol/L 4 � 7 0 � 80°C 

 
2) Interferenser: 

• Ca2+ (6.0504.100) c(Na+) ≤ 0.26 mol/L, c(Pb2+) ≤ 5.3*10-6, c(Fe2+) ≤ 6.7*10-5, 
c(Zn2+) ≤ 2.6*10-6, c(Cu2+) ≤ 6.7*10-5 og c(Mg2+) ≤ 8.3*10-3. 

• Cu2+ (6.0502.140) Ag+, Hg2+ og S2- må ikke være tilstede. 
 Cl-, Br-, Fe3+ og Cd2+ interfererer dersom konsentrasjonen av 

de nevnte ionene er høyere enn konsentrasjonen av Cu2+. 
• Cd2+ (6.0502.110) Ag+, Hg2+ og Cu2+ må ikke være tilstede. 
 Fe3+ og Pb2+ interfererer dersom konsentrasjonen av de 

nevnte ionene er høyere enn konsentrasjonen av Cd2+. 
• Pb2+ (6.0502.170) Ag+, Hg2+ og Cu2+ må ikke være tilstede. 
 Fe3+ og Cd2+ interfererer dersom konsentrasjonen av de 

nevnte ionene er høyere enn konsentrasjonen av Pb2+. 

                                                 
1 Det er anbefalt at pH er lavere enn 6. 
2 Det er anbefalt at pH er lavere enn 7. 
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Appendiks F 
 
 
Oversikt over mg C i DNOM fraksjonen, XAD-8 fraksjonene og i filtrert totalprøve 
 
 
Tabell F1. DOC i DNOM fraksjonene analysert på METLA. 

  HPI-A HPI-B HPI-N HPO-A HPO-B HPO-N HPO-Ph Sum 
Prøve  mg C/L mg C/L mg C/L mg C/L mg C/L mg C/L mg C/L mg C/L 
Birkenes Høst 0,9 0,3 0,4 3,1 0,0 0,0 1,7 6,4 
Birkenes Vår 0,2 0,2 0,5 1,8 0,0 0,3 0,4 3,3 
Valkea-Kotinen Høst 1,1 0,4 0,6 6,6 0,0 1,3 0,7 10,6 
Valkea-Kotinen Vår 0,9 0,3  6,2 0,0 1,0 1,2 9,6 
Hietajärvi Høst 0,5 0,4 0,3 4,9 0,0 1,1 0,1 7,3 
Hietajärvi Vår 0,9 0,7 1,7 2,6 0,0 0,0 0,5 6,4 
Svartberget Høst 0,9 0,4 0,4 7,1 0,0 2,4 0,2 11,4 
Svartberget Vår 2,2 0,0 1,6 2,7 0,5 12,2 0,4 19,6 
Skjervatjern Høst 1,4 0,3 0,4 7,3 0,0 1,4 0,7 11,5 
Skjervatjern Vår 0,1 0,4 0,3 3,1 0,0 0,9 0,5 5,2 
 
 
Tabell F2. DOC i XAD-8 fraksjonene og i totalprøvene (filtrert). 
  HPI HPO-A HPI + Total 
Prøve  mg C/L mg C/L HPO-A mg C/L 
Bikenes Høst 2.4 2.9 5.3 6.1 
Bikenes Vår 1.7 1.3 3.0 3.2 
Valkea-Kotinen Høst 3.3 5.2 8.5 9.3 
Valkea-Kotinen Vår 3.4 5.5 8.9 9.5 
Hietajärvi Høst 2.8 3.7 6.5 7.0 
Hietajärvi Vår 1.6 1.9 3.5 3.8 
Svartberget Høst 2.9 7.3 10.2 11.0 
Svartberget Vår 5.1 10.6 15.7 16.5 
Skjervatjern Høst 3.6 6.7 10.3 10.5 
Skjervatjern Vår 1.7 3.6 5.3 4.8 
 
 
Tabell F3. Fordeling i prosent av HPI og HPO-A fra XAD-8 fraksjonering og DNOM 
fraksjonering. 

Batch fraksjonering DOM fraksjonering Prøve  
HPI HPO-A HPI HPO-A 

Bikenes Høst 40 % 47 % 25 % 48 % 
Bikenes Vår 54 % 39 % 24 % 55 % 
Valkea-Kotinen Høst 36 % 56 % 20 % 62 % 
Valkea-Kotinen Vår 36 % 58 % 13 % 64 % 
Hietajärvi Høst 40 % 53 % 17 % 67 % 
Hietajärvi Vår 42 % 50 % 51 % 41 % 
Svartberget Høst 27 % 67 % 15 % 62 % 
Svartberget Vår 31 % 64 % 19 % 14 % 
Skjervatjern Høst 34 % 64 % 18 % 63 % 
Skjervatjern Vår 32 % 68 % 15 % 59 % 
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Appendiks G 
 
 
Oversikt over gjenfinning av Al (Ala) i prøver fortynnet med Milli-Q vann og MIBK 
 
 
Tabell G1. Oversikt over gjenfinning av aluminium (Ala) i prøver fortynnet med Milli-Q 
vann. Det er korrigert for aluminium som var i prøven fra før av. Konsentrasjoner er i µM.  
Skjervatjern HPI (vår)   Svartberget HPI (høst)   

Tilsatt Funnet Funnet (%) Tilsatt Funnet Funnet (%) 
46.33 19.65 42 % 64.86 45.50 70 % 
55.60 27.27 49 % 74.13 57.17 77 % 
64.86 50.49 78 % 92.66 42.67 46 % 

Skjervatjern HPO-A (vår)   Svartberget HPO-A (høst)   
Tilsatt Funnet Funnet (%) Tilsatt Funnet Funnet (%) 
55.60 26.83 48 % 92.66 75.39 81 % 
64.86 49.70 77 % 111.19 75.02 67 % 
74.13 61.40 83 % 129.73 111.71 86 % 
92.66 50.16 54 % 148.26 71.58 48 % 

 
 
Tabell G2. Absorbans til ufortynnet og fortynnet (med MIBK) standard. 

Standard  Fortynnet Fortynnet  
µg/mL Abs. Abs Abs. * 2 Forskjell (%) 

40 0.031 0.014 0.028 10 % 
200 0.153 0.071 0.142 7 % 
800 0.604 0.295 0.590 2 % 

2000 1.477 0.731 1.462 1 % 
 
 
Tabell G3. Test på effekten av fortynning (med MIBK) på en naturlig ikke-filtrert prøve med 
tilsatt aluminium (Svartberget, vår). Konsentrasjoner er i µM. 

Uten 
fortynning Fortynning Forskjell 

73.54 68.61 7 % 
75.26 72.95 3 % 
76.51 72.74 5 % 

 
 
Tabell G4. Oversikt over gjenfinning av aluminium (Ala) i prøver fortynnet med MIBK. Det 
er korrigert for aluminiumet som var i prøven fra før av. Konsentrasjoner er i µM. 

Skjervatjern HPI (høst)   Svartberget HPI (vår)   
Tilsatt Funnet Funnet (%) Tilsatt Funnet Funnet (%) 
92.66 81.62 88 % 92.66 88.81 96 % 

Skjervatjern HPO-A (høst)   92.66 81.9 88 % 
Tilsatt Funnet Funnet (%) Svartberget HPO-A (vår)   
92.66 81.27 88 % 148.26 138.89 94 % 

111.19 99.05 89 % 148.26 140.94 95 % 
129.73 117.28 90 %    
148.26 135.49 91 %    
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Appendiks H 
 
 
Oversikt over antall punkter, pH- og volumområdet som ble benyttet i 
regresjonsanalysen av Gran funksjonene 
 

 

   Antall punkter Antall punkter pH-område pH-område Volum-område Volum-område 
   før pH 7 etter pH 7 før pH 7 etter pH 7 før pH 7 etter pH 7 
Birkenes høst HPI 88 54 3.60-4.63 9.77-10.20 0.38-2.12 3.76-4.82 
  HPO-A 91 88 3.60-5.06 7.51-10.20 0.46-2.28 2.62-4.18 
  Total 80 46 3.60-4.48 9.81-10.20 0.62-2.20 4.06-4.96 
Birkenes vår HPI 88 52 3.60-4.63 9.83-10.20 0.62-2.36 4.38-5.38 
  HPO-A 94 79 3.60-5.34 7.61-10.20 0.66-2.52 2.78-4.34 
  Total 87 64 3.60-4.63 9.66-10.20 0.60-2.32 3.80-4.88 
Valkea-Kotinen høst HPI 99 54 3.60-5.09 9.78-10.20 0.32-2.28 3.46-4.52 
  HPO-A 85 53 3.60-4.60 9.79-10.20 0.56-2.24 3.84-4.88 
  Total 79 54 3.60-4.44 9.73-10.20 0.36-1.92 3.44-4.50 
Valkea-Kotinen vår HPI 92 36 3.60-4.79 9.94-10.18 0.68-2.48 4.50-5.20 
  HPO-A 86 72 3.60-4.63 9.31-10.20 0.56-2.26 3.14-4.56 
  Total 81 51 3.60-4.47 9.76-10.20 0.80-2.40 4.04-5.04 
Hietajärvi høst HPI 98 56 3.60-5.11 9.78-10.20 0.56-2.48 3.72-4.82 
  HPO-A 86 68 3.60-4.74 9.55-10.20 0.46-2.16 3.06-4.24 
  Total 82 51 3.60-4.52 9.81-10.20 0.62-2.26 3.82-4.84 
Hietajärvi vår HPI 102 56 3.60-5.52 9.86-10.20 0.60-2.62 4.20-5.30 
  HPO-A 82 65 3.60-4.51 9.05-10.20 0.56-2.20 2.82-4.10 
  Total 86 55 3.60-4.90 9.77-10.20 0.32-2.02 3.10-4.08 
Svartberget høst HPI 92 36 3.60-4.87 10.01-10.20 0.90-2.72 5.94-6.62 
  HPO-A 85 54 3.60-4.52 9.75-10.20 0.66-2.34 3.90-4.98 
  Total 77 49 3.60-4.34 9.96-10.20 0.50-2.02 5.24-6.20 
Svartberget vår HPI 88 51 3.60-4.47 9.91-10.20 0.56-2.30 5.08-6.08 
  HPO-A 84 64 3.60-4.37 9.50-10.20 0.60-2.26 3.68-4.94 
  Total 78 49 3.60-4.27 9.89-10.20 0.44-1.98 4.90-5.86 
Skjervatjern høst HPI 88 61 3.60-4.62 9.60-10.20 0.70-2.44 3.70-4.90 
  HPO-A 84 48 3.60-4.53 9.93-10.20 0.64-2.30 5.16-6.10 
  Total 84 70 3.60-4.49 9.27-10.20 0.50-2.16 3.30-4.68 
Skjervatjern vår HPI 94 72 3.60-4.91 8.42-10.20 0.78-2.64 3.22-4.64 
  HPO-A 96 82 3.60-5.03 7.90-10.20 0.70-2.60 3.00-4.62 
  Total 85 62 3.60-4.96 8.06-10.20 0.30-1.98 2.44-3.66 
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Appendiks I 
 
 
Aluminium i totalprøvene og XAD-8 fraksjonene 
 
 
Tabell I.1 Resultater fra måling av aluminium i totalprøve og XAD-8 fraksjoner med ICP-
AES. 
  HPI HPO-A HPI + HPO-A Total 
  µM µM µM µM 
Birkenes Høst 9.24 0.46 9.70 12.02 
Birkenes Vår 18.79 0.00 18.79 13.58 
Valkea-Kotinen Høst 0.24 3.20 3.44 3.40 
Valkea-Kotinen Vår 5.51 0.42 5.92 2.97 
Hietajärvi Høst 0.00 0.07 0.07 0.00 
Hietajärvi Vår 0.00 0.00 0.00 0.00 
Svartberget Høst 4.87 0.65 5.52 2.81 
Svartberget Vår 12.76 0.18 12.95 9.47 
Skjervatjern Høst 8.41 6.38 14.79 5.69 
Skjervatjern Vår 4.43 0.00 4.43 2.81 
 
 
Tabell I.2 Resultater fra måling av aluminium i totalprøve og XAD-8 fraksjoner med ICP-MS. 
  HPI HPO-A HPI + HPO-A Total 
  µM µM µM µM 
Birkenes Høst 9.70 1.00 10.70 12.70 
Birkenes Vår 15.40 17.60 33.00 11.90 
Valkea-Kotinen Høst 1.70 1.50 3.20 2.20 
Valkea-Kotinen Vår 5.10 10.50 15.60 3.90 
Hietajärvi Høst 0.00 1.10 1.10 0.30 
Hietajärvi Vår 1.60 18.00 19.60 0.60 
Svartberget Høst 4.70 0.00 4.70 2.20 
Svartberget Vår 10.40 8.20 18.60 9.20 
Skjervatjern Høst 8.90 0.00 8.90 6.90 
Skjervatjern Vår 4.80 13.50 18.30 5.70 
 
 
Tabell I.3 Resultater fra måling av aluminium (Ala) i totalprøve og XAD-8 fraksjoner med 
Barnes metoden. 
  HPI HPO-A HPI + HPO-A Total 
  µM µM µM µM 
Birkenes Høst 15.17 1.04 16.22 12.70 
Birkenes Vår 16.15 0.94 17.09 14.50 
Valkea-Kotinen Høst 1.98 1.73 3.72 2.70 
Valkea-Kotinen Vår 5.50 0.80 6.30 3.50 
Hietajärvi Høst 0.88 0.74 1.62 0.50 
Hietajärvi Vår 0.50 0.00 0.50 0.70 
Svartberget Høst 3.03 0.77 3.80 1.90 
Svartberget Vår 10.20 0.90 11.10 8.30 
Skjervatjern Høst 5.20 3.80 9.00 4.20 
Skjervatjern Vår 3.13 0.58 3.71 2.50 



Appendiks J    

 94 

Appendiks J 
 
 
Resultater fra aluminium batch titrering 
 
 
�*� markerer prøver som er forkastet. 
N100 = Birkenes (vår), N134 = Birkenes (høst), N207 = Valeka-Kotinen (vår), N226 = Valkea-Kotinen (høst), 
N300 = Hietajärvi (høst), N324 = Hietajärvi (vår), N 400 = Svartberget (høst), N439 = Svartberget (høst), 
N506 = Skjervatjern (høst) og N521 = Skjervatjern (vår) 
 N Tilsatt Al Tilsatt Al Ala Ala + tilsatt % pH DOC Alo {Al3+} log Alo/DOC DOC/Alo 1/{Al3+}  

  ug/L uM uM uM avvik  mg C/L uM uM {Al3+}     
HPI 100 0 0.0 15.2 15.2 0 4.98 2.4 2.8 3.2 -5.5 1.1E+00 8.8E-01 3.1E-01  
HPI 100 1 0.0 15.1 15.2 -1 5.00 2.4 2.9 3.0 -5.5 1.2E+00 8.5E-01 3.3E-01  

HPI 100 2.5 0.1 14.7 15.3 -3 5.05 2.4 2.9 2.6 -5.6 1.2E+00 8.4E-01 3.8E-01  
HPI 100 5 0.2 15.0 15.4 -2 5.03 2.4 3.0 2.8 -5.6 1.2E+00 8.0E-01 3.6E-01  

HPI 100 10 0.4 16.0 15.5 3 4.99 2.4 2.8 3.4 -5.5 1.2E+00 8.7E-01 3.0E-01  
HPI 100 25 0.9 13.6 16.1 -15 4.97 2.4 2.7 2.9 -5.5 1.1E+00 9.1E-01 3.4E-01  
HPI 100 50 1.9 16.5 17.0 -3 4.93 2.4 2.9 3.9 -5.4 1.2E+00 8.5E-01 2.6E-01  

HPI 100 100 3.7 18.6 18.9 -2 4.93 2.4 3.4 4.4 -5.4 1.4E+00 7.3E-01 2.3E-01  
HPI 100 250 9.3 24.7 24.4 1 4.87 2.4 3.7 6.9 -5.2 1.5E+00 6.6E-01 1.4E-01  

HPI 100 500 18.5 31.2 33.7 -7 4.80 2.4 4.0 10.1 -5.0 1.6E+00 6.1E-01 9.9E-02  
                

HPO-A 100 0 0.0 1.0 1.0 0 5.67 2.9 0.9 0.0 -8.1 3.2E-01 3.1E+00 1.3E+02 * 
HPO-A 100 1 0.0 1.1 1.1 1 5.17 2.9 1.0 0.0 -7.5 3.4E-01 3.0E+00 2.9E+01 * 

HPO-A 100 2.5 0.1 0.9 1.1 -17 5.66 2.9 0.9 0.0 -8.7 3.2E-01 3.1E+00 5.5E+02 * 
HPO-A 100 5 0.2 1.0 1.2 -19 5.64 2.9 0.9 0.0 -8.3 3.2E-01 3.1E+00 2.0E+02 * 

HPO-A 100 10 0.4 1.1 1.4 -20 5.80 2.9 0.9 0.0 -8.1 3.2E-01 3.1E+00 1.3E+02 * 
HPO-A 100 25 0.9 1.6 2.0 -19 5.40 2.9 1.2 0.1 -7.2 4.0E-01 2.5E+00 1.5E+01 * 
HPO-A 100 50 1.9 2.2 2.9 -24 5.29 2.9 1.6 0.1 -6.9 5.5E-01 1.8E+00 7.5E+00 * 

HPO-A 100 100 3.7 3.0 4.7 -36 5.89 2.9 2.2 0.0 -7.7 7.8E-01 1.3E+00 5.0E+01 * 
HPO-A 100 150 5.6 5.2 6.6 -21 5.12 2.9 2.8 0.8 -6.1 9.7E-01 1.0E+00 1.3E+00 * 

HPO-A 100 250 9.3 7.8 10.3 -24 5.05 2.9 3.6 1.6 -5.8 1.3E+00 7.9E-01 6.3E-01 * 
                

HPI 134 0 0.0 5.6 5.6 0 6.03 1.7 1.4 0.0 -7.6 8.0E-01 1.3E+00 3.8E+01 * 
HPI 134 0 0.0 16.1 16.1 0 4.80 1.7 2.3 4.2 -5.4 1.3E+00 7.6E-01 2.4E-01  

HPI 134 25 0.9 18.4 17.1 8 4.69 1.7 2.1 5.9 -5.2 1.2E+00 8.2E-01 1.7E-01  
HPI 134 25 0.9 18.3 17.1 7 4.73 1.7 2.3 5.5 -5.3 1.3E+00 7.6E-01 1.8E-01  
HPI 134 100 3.7 20.0 19.9 1 4.82 1.7 2.4 5.5 -5.3 1.4E+00 7.2E-01 1.8E-01  

HPI 134 100 3.7 19.8 19.9 0 4.72 1.7 2.2 6.3 -5.2 1.3E+00 7.9E-01 1.6E-01  
HPI 134 250 9.3 26.5 25.4 4 4.70 1.7 2.3 9.4 -5.0 1.4E+00 7.4E-01 1.1E-01  

HPI 134 250 9.3 26.3 25.4 3 4.78 1.7 2.6 8.3 -5.1 1.5E+00 6.7E-01 1.2E-01  
HPI 134 500 18.5 29.9 34.7 -14 4.93 1.7 2.6 7.9 -5.1 1.5E+00 6.7E-01 1.3E-01  

HPI 134 500 18.5 37.1 34.7 7 4.82 1.7 2.8 12.0 -4.9 1.6E+00 6.2E-01 8.3E-02  
HPI 134 1000 37.1 54.6 53.2 3 4.52 1.7 3.4 25.0 -4.6 2.0E+00 5.1E-01 4.0E-02  
HPI 134 1000 37.1 53.6 53.2 1 4.63 1.7 3.2 22.4 -4.6 1.9E+00 5.3E-01 4.5E-02  

HPI 134 1500 55.6 74.3 71.7 4 4.57 1.7 3.3 33.7 -4.5 1.9E+00 5.2E-01 3.0E-02  
HPI 134 1500 55.6 72.6 71.7 1 4.52 1.7 3.3 34.1 -4.5 1.9E+00 5.2E-01 2.9E-02  
                
HPO-A 134 0 0.0 1.1 1.1 0 4.70 1.3 0.4 0.4 -6.4 3.0E-01 3.3E+00 2.3E+00  

HPO-A 134 0 0.0 0.8 0.8 0 4.72 1.3 0.2 0.3 -6.5 1.7E-01 5.8E+00 3.0E+00  
HPO-A 134 25 0.9 1.6 2.0 -22 4.66 1.3 0.4 0.7 -6.1 3.0E-01 3.3E+00 1.3E+00 * 

HPO-A 134 25 0.9 1.5 1.7 -14 4.63 1.3 0.4 0.7 -6.2 3.0E-01 3.3E+00 1.5E+00  
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HPO-A 134 100 3.7 4.9 4.8 2 4.59 1.3 0.6 2.8 -5.6 5.1E-01 2.0E+00 3.6E-01  

HPO-A 134 100 3.7 4.2 4.5 -6 4.58 1.3 0.6 2.3 -5.6 5.1E-01 2.0E+00 4.3E-01  
HPO-A 134 250 9.3 10.0 10.4 -4 4.81 1.3 0.9 4.8 -5.3 6.8E-01 1.5E+00 2.1E-01  

HPO-A 134 250 9.3 10.1 10.1 0 4.70 1.3 0.7 5.5 -5.3 5.5E-01 1.8E+00 1.8E-01  
HPO-A 134 500 18.5 15.8 19.6 -20 4.64 1.3 1.1 9.0 -5.0 8.9E-01 1.1E+00 1.1E-01  
HPO-A 134 500 18.5 16.8 19.3 -13 4.77 1.3 1.2 8.5 -5.1 9.8E-01 1.0E+00 1.2E-01  

HPO-A 134 1000 37.1 38.5 38.2 1 4.59 1.3 1.4 22.9 -4.6 1.1E+00 9.1E-01 4.4E-02  
HPO-A 134 1000 37.1 37.8 37.9 0 4.59 1.3 1.7 22.3 -4.7 1.4E+00 7.4E-01 4.5E-02  

HPO-A 134 1500 55.6 58.3 56.7 3 4.53 1.3 1.5 35.5 -4.5 1.2E+00 8.4E-01 2.8E-02  
HPO-A 134 1500 55.6 58.3 56.4 3 4.62 1.3 1.5 33.5 -4.5 1.2E+00 8.1E-01 3.0E-02  
                
HPI 207 0 0.0 2.0 2.0 0 6.40 3.3 1.1 0.0 -8.8 3.4E-01 2.9E+00 5.9E+02 * 
HPI 207 1 0.0 1.9 2.0 -4 6.42 3.3 0.8 0.0 -8.7 2.6E-01 3.9E+00 5.2E+02 * 

HPI 207 2.5 0.1 2.0 2.1 -3 6.45 3.3 0.9 0.0 -8.8 2.7E-01 3.7E+00 5.9E+02 * 
HPI 207 5 0.2 1.1 2.2 -47 7.33 3.3 0.3 0.0 -11.9 9.2E-02 1.1E+01 7.5E+05 * 
HPI 207 10 0.4 2.1 2.4 -12 6.37 3.3 1.0 0.0 -8.6 3.1E-01 3.2E+00 4.2E+02 * 

HPI 207 25 0.9 2.1 2.9 -27 6.47 3.3 1.1 0.0 -8.9 3.4E-01 2.9E+00 7.5E+02 * 
HPI 207 50 1.9 2.1 3.8 -45 6.72 3.3 1.3 0.0 -9.7 3.8E-01 2.6E+00 4.6E+03 * 

HPI 207 100 3.7 2.5 5.7 -57 6.62 3.3 1.6 0.0 -9.3 4.8E-01 2.1E+00 2.2E+03 * 
HPI 207 250 9.3 4.6 11.2 -60 6.52 3.3 4.2 0.0 -9.4 1.3E+00 7.9E-01 2.7E+03 * 

HPI 207 500 18.5 12.8 20.5 -37 5.28 3.3 3.8 1.3 -5.9 1.2E+00 8.6E-01 7.7E-01 * 
                

HPO-A 207 0 0.0 1.7 1.7 0 7.12 5.2 1.0 0.0 -11.1 1.8E-01 5.5E+00 1.2E+05 * 
HPO-A 207 1 0.0 1.5 1.8 -15 6.67 5.2 0.9 0.0 -9.6 1.7E-01 5.8E+00 4.3E+03 * 

HPO-A 207 2.5 0.1 0.7 1.8 -59 6.67 5.2 0.4 0.0 -9.9 7.5E-02 1.3E+01 7.2E+03 * 
HPO-A 207 5 0.2 1.4 1.9 -24 6.67 5.2 0.9 0.0 -9.7 1.7E-01 5.8E+00 4.7E+03 * 

HPO-A 207 10 0.4 1.4 2.1 -31 6.66 5.2 1.0 0.0 -9.7 1.8E-01 5.5E+00 4.9E+03 * 
HPO-A 207 25 0.9 1.9 2.7 -30 6.66 5.2 1.3 0.0 -9.6 2.4E-01 4.1E+00 4.0E+03 * 

HPO-A 207 50 1.9 1.9 3.6 -47 6.90 5.2 1.2 0.0 -10.3 2.4E-01 4.2E+00 2.2E+04 * 
HPO-A 207 100 3.7 2.8 5.4 -48 6.61 5.2 2.0 0.0 -9.3 3.9E-01 2.6E+00 2.0E+03 * 
HPO-A 207 250 9.3 5.2 11.0 -52 6.34 5.2 4.0 0.0 -8.4 7.8E-01 1.3E+00 2.8E+02 * 

HPO-A 207 500 18.5 11.0 20.3 -46 6.08 5.2 8.4 0.0 -7.6 1.6E+00 6.2E-01 3.6E+01 * 
                
HPI 226 0 0.0 5.4 5.4 0 4.54 3.4 0.7 1.3 -5.9 2.1E-01 4.8E+00 7.9E-01  

HPI 226 0 0.0 5.5 5.5 0 4.59 3.4 0.7 1.2 -5.9 2.1E-01 4.9E+00 8.1E-01  
HPI 226 100 3.7 9.2 9.1 1 4.51 3.4 0.9 3.0 -5.5 2.5E-01 3.9E+00 3.3E-01  

HPI 226 100 3.7 9.4 9.2 2 4.42 3.4 0.5 3.6 -5.4 1.4E-01 7.4E+00 2.8E-01  
HPI 226 250 9.3 14.7 14.7 0 4.46 3.4 1.3 5.8 -5.2 3.8E-01 2.6E+00 1.7E-01  

HPI 226 250 9.3 14.2 14.7 -4 4.57 3.4 1.5 5.0 -5.3 4.2E-01 2.4E+00 2.0E-01  
HPI 226 500 18.5 15.8 24.0 -34 4.79 3.4 2.0 4.3 -5.4 5.9E-01 1.7E+00 2.4E-01 * 
HPI 226 500 18.5 21.1 24.0 -12 4.78 3.4 2.5 6.1 -5.2 7.4E-01 1.4E+00 1.6E-01  

HPI 226 1000 37.1 39.8 42.5 -6 4.56 3.4 3.1 16.3 -4.8 8.9E-01 1.1E+00 6.1E-02  
HPI 226 1000 37.1 40.2 42.5 -6 4.55 3.4 3.1 16.7 -4.8 8.9E-01 1.1E+00 6.0E-02  

HPI 226 1500 55.6 57.7 61.0 -6 4.52 3.4 3.5 25.2 -4.6 1.0E+00 9.6E-01 4.0E-02  
HPI 226 1500 55.6 58.3 61.1 -5 4.51 3.4 3.6 25.7 -4.6 1.1E+00 9.4E-01 3.9E-02  
HPI 226 2000 74.1 76.0 79.6 -5 4.49 3.4 4.3 34.3 -4.5 1.3E+00 8.0E-01 2.9E-02  

HPI 226 2000 74.1 77.5 79.6 -3 4.51 3.4 4.2 34.6 -4.5 1.2E+00 8.2E-01 2.9E-02  
                

HPO-A 226 0 0.0 0.7 0.7 0 4.56 5.5 0.7 0.0 -10.2 1.4E-01 7.4E+00 1.6E+04 * 
HPO-A 226 0 0.0 0.9 0.9 0 4.72 5.5 0.6 0.2 -6.7 1.1E-01 9.4E+00 4.8E+00  

HPO-A 226 100 3.7 2.8 4.4 -37 4.65 5.5 2.0 0.5 -6.3 3.7E-01 2.7E+00 2.1E+00 * 
HPO-A 226 100 3.7 3.2 4.6 -31 4.68 5.5 2.0 0.8 -6.1 3.6E-01 2.8E+00 1.3E+00 * 

HPO-A 226 250 9.3 7.2 10.0 -28 4.58 5.5 3.2 2.7 -5.6 5.8E-01 1.7E+00 3.7E-01 * 



Appendiks J    

 96 

HPO-A 226 250 9.3 8.2 10.2 -20 4.46 5.5 3.4 3.4 -5.5 6.2E-01 1.6E+00 2.9E-01  

HPO-A 226 500 18.5 13.5 19.3 -30 4.89 5.5 6.3 3.5 -5.5 1.1E+00 8.7E-01 2.9E-01 * 
HPO-A 226 500 18.5 14.7 19.5 -25 4.89 5.5 6.4 4.0 -5.4 1.2E+00 8.6E-01 2.5E-01 * 

HPO-A 226 1000 37.1 32.9 37.8 -13 4.55 5.5 6.8 17.1 -4.8 1.2E+00 8.1E-01 5.8E-02  
HPO-A 226 1000 37.1 31.9 38.0 -16 4.63 5.5 7.3 15.2 -4.8 1.3E+00 7.5E-01 6.6E-02  
HPO-A 226 1500 55.6 50.8 56.3 -10 4.50 5.5 7.2 28.6 -4.5 1.3E+00 7.7E-01 3.5E-02  

HPO-A 226 1500 55.6 52.3 56.5 -7 4.49 5.5 7.5 29.5 -4.5 1.4E+00 7.4E-01 3.4E-02  
HPO-A 226 2500 92.7 74.1 93.4 -21 4.40 5.5 9.3 43.2 -4.4 1.7E+00 5.9E-01 2.3E-02  

HPO-A 226 2500 92.7 84.7 93.6 -10 4.44 5.5 9.4 48.9 -4.3 1.7E+00 5.9E-01 2.0E-02  
                

HPI 300 0 0.0 0.9 0.9 0 7.07 2.8 0.5 0.0 -11.2 1.7E-01 5.9E+00 1.5E+05 * 
HPI 300 1 0.0 0.8 0.9 -15 7.02 2.8 0.5 0.0 -11.2 1.8E-01 5.4E+00 1.5E+05 * 

HPI 300 2.5 0.1 0.8 1.0 -14 6.98 2.8 0.7 0.0 -11.2 2.4E-01 4.2E+00 1.6E+05 * 
HPI 300 5 0.2 0.9 1.1 -16 7.02 2.8 0.6 0.0 -11.1 2.1E-01 4.9E+00 1.3E+05 * 
HPI 300 10 0.4 1.0 1.3 -18 6.95 2.8 0.8 0.0 -11.0 2.9E-01 3.5E+00 1.0E+05 * 

HPI 300 25 0.9 1.3 1.8 -30 9.00 2.8 1.8 0.0 -22.5 6.4E-01 1.6E+00 3.2E+16 * 
HPI 300 50 1.9 1.4 2.7 -49 6.94 2.8 0.9 0.0 -10.7 3.4E-01 3.0E+00 4.5E+04 * 

HPI 300 100 3.7 2.0 4.6 -56 6.86 2.8 1.4 0.0 -10.3 5.2E-01 1.9E+00 2.0E+04 * 
HPI 300 250 9.3 4.8 10.1 -52 7.94 2.8 1.9 0.0 -13.8 6.9E-01 1.4E+00 5.7E+07 * 
HPI 300 500 18.5 8.9 19.4 -54 6.12 2.8 4.2 0.0 -7.4 1.5E+00 6.5E-01 2.8E+01 * 
                
HPO-A 300 0 0.0 0.7 0.7 0 7.08 3.7 0.4 0.0 -11.3 1.1E-01 9.1E+00 2.0E+05 * 

HPO-A 300 1 0.0 0.8 0.8 1 7.08 3.7 0.5 0.0 -11.4 1.4E-01 7.4E+00 2.3E+05 * 
HPO-A 300 2.5 0.1 0.8 0.8 0 7.03 3.7 0.4 0.0 -11.0 1.2E-01 8.4E+00 1.1E+05 * 

HPO-A 300 5 0.2 0.5 0.9 -46 7.22 3.7 0.2 0.0 -11.9 4.7E-02 2.1E+01 7.1E+05 * 
HPO-A 300 10 0.4 0.8 1.1 -25 7.02 3.7 0.5 0.0 -11.0 1.2E-01 8.1E+00 1.0E+05 * 
HPO-A 300 25 0.9 1.3 1.7 -25 7.01 3.7 0.8 0.0 -10.9 2.2E-01 4.5E+00 8.6E+04 * 

HPO-A 300 50 1.9 1.5 2.6 -43 7.09 3.7 0.8 0.0 -11.0 2.2E-01 4.5E+00 1.1E+05 * 
HPO-A 300 100 3.7 2.1 4.4 -53 6.99 3.7 1.4 0.0 -10.6 3.7E-01 2.7E+00 4.4E+04 * 

HPO-A 300 150 5.6 1.2 6.3 -81 6.95 3.7 0.6 0.0 -10.6 1.6E-01 6.3E+00 3.6E+04 * 
HPO-A 300 250 9.3 3.8 10.0 -62 7.12 3.7 2.8 0.0 -11.0 7.5E-01 1.3E+00 9.2E+04 * 
                
HPI 324 0 0.0 0.5 0.5 0 5.73 1.6 0.1 0.0 -7.8 5.5E-02 1.8E+01 6.8E+01 * 

HPI 324 0 0.0 0.5 0.5 0 5.72 1.6 0.0 0.0 -7.7 0.0E+00 N/A 5.2E+01 * 
HPI 324 25 0.9 1.2 1.4 -17 5.54 1.6 0.1 0.1 -7.1 5.5E-02 1.8E+01 1.3E+01 * 

HPI 324 25 0.9 1.0 1.4 -28 5.83 1.6 0.1 0.0 -7.7 8.9E-02 1.1E+01 4.5E+01 * 
HPI 324 100 3.7 3.4 4.2 -20 5.32 1.6 0.4 0.4 -6.4 2.5E-01 4.0E+00 2.6E+00  
HPI 324 100 3.7 2.5 4.2 -40 5.54 1.6 0.4 0.1 -6.8 2.5E-01 4.0E+00 6.9E+00 * 

HPI 324 250 9.3 8.1 9.8 -17 4.99 1.6 0.5 2.1 -5.7 3.2E-01 3.1E+00 4.7E-01  
HPI 324 250 9.3 8.0 9.8 -18 5.06 1.6 0.6 1.8 -5.7 3.9E-01 2.6E+00 5.6E-01  

HPI 324 500 18.5 9.2 19.0 -51 5.22 1.6 0.1 1.5 -5.8 9.3E-02 1.1E+01 6.5E-01 * 
HPI 324 500 18.5 9.5 19.0 -50 5.25 1.6 0.1 1.5 -5.8 9.3E-02 1.1E+01 6.8E-01 * 

HPI 324 1000 37.1 24.2 37.6 -36 4.79 1.6 0.4 9.2 -5.0 2.6E-01 3.8E+00 1.1E-01 * 
HPI 324 1000 37.1 24.9 37.6 -34 4.77 1.6 0.6 9.6 -5.0 3.6E-01 2.7E+00 1.0E-01 * 
HPI 324 1500 55.6 44.0 56.1 -22 4.61 1.6 0.8 20.5 -4.7 5.3E-01 1.9E+00 4.9E-02 * 

HPI 324 1500 55.6 42.3 56.1 -25 4.63 1.6 0.8 19.3 -4.7 5.3E-01 1.9E+00 5.2E-02 * 
                

HPO-A 324 0 0.0 0.0 0.0 N/A 6.04 1.9 0.0 0.0 -11.9 1.8E-02 5.4E+01 7.8E+05 * 
HPO-A 324 0 0.0 0.0 0.0 N/A 5.90 1.9 0.0 0.0 -11.6 1.8E-02 5.4E+01 4.2E+05 * 

HPO-A 324 25 0.9 0.4 0.9 -62 6.06 1.9 0.4 0.0 -11.9 1.9E-01 5.4E+00 8.6E+05 * 
HPO-A 324 25 0.9 0.5 0.9 -51 5.84 1.9 0.4 0.0 -8.5 1.9E-01 5.3E+00 3.3E+02 * 

HPO-A 324 100 3.7 2.6 3.7 -30 5.57 1.9 1.2 0.1 -6.9 6.1E-01 1.6E+00 8.0E+00 * 
HPO-A 324 100 3.7 2.2 3.7 -40 5.56 1.9 1.2 0.1 -7.0 6.3E-01 1.6E+00 1.1E+01 * 
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HPO-A 324 250 9.3 5.9 9.3 -37 5.29 1.9 2.4 0.7 -6.1 1.3E+00 7.8E-01 1.3E+00 * 

HPO-A 324 250 9.3 6.2 9.3 -33 5.11 1.9 2.3 1.3 -5.9 1.2E+00 8.4E-01 7.5E-01 * 
HPO-A 324 500 18.5 5.1 18.5 -72 5.49 1.9 2.2 0.3 -6.5 1.2E+00 8.6E-01 3.0E+00 * 

HPO-A 324 500 18.5 14.8 18.5 -20 4.88 1.9 1.5 6.5 -5.2 8.1E-01 1.2E+00 1.5E-01  
HPO-A 324 1000 37.1 24.1 37.1 -35 4.85 1.9 0.5 11.9 -4.9 2.8E-01 3.6E+00 8.4E-02 * 
HPO-A 324 1000 37.1 25.0 37.1 -33 4.85 1.9 0.6 12.3 -4.9 3.3E-01 3.0E+00 8.1E-02 * 

HPO-A 324 1500 55.6 45.5 55.6 -18 4.61 1.9 1.3 27.3 -4.6 6.7E-01 1.5E+00 3.7E-02  
HPO-A 324 1500 55.6 46.9 55.6 -16 4.63 1.9 1.7 27.5 -4.6 8.9E-01 1.1E+00 3.6E-02  
                

HPI 400 0 0.0 3.0 3.0 0 5.88 2.9 1.8 0.0 -8.8 6.2E-01 1.6E+00 5.7E+02 * 
HPI 400 25 0.9 4.0 4.0 1 5.69 2.9 1.9 0.0 -8.3 6.5E-01 1.5E+00 2.1E+02 * 

HPI 400 100 3.7 5.8 6.7 -14 5.57 2.9 2.5 0.0 -7.9 8.6E-01 1.2E+00 7.6E+01 * 
HPI 400 250 9.3 7.6 12.3 -39 5.71 2.9 4.3 0.0 -8.0 1.5E+00 6.8E-01 9.5E+01 * 
HPI 400 500 18.5 16.7 21.6 -22 5.17 2.9 5.6 0.6 -6.2 1.9E+00 5.2E-01 1.6E+00 * 

HPI 400 1000 37.1 32.1 40.1 -20 4.85 2.9 6.6 5.1 -5.3 2.3E+00 4.4E-01 2.0E-01  
HPI 400 1500 55.6 51.6 58.6 -12 4.71 2.9 5.9 13.5 -4.9 2.0E+00 4.9E-01 7.4E-02  

HPI 400 1750 64.9 48.5 67.9 -29 4.66 2.9 6.6 12.8 -4.9 2.3E+00 4.4E-01 7.8E-02 * 
HPI 400 2000 74.1 60.2 77.2 -22 4.71 2.9 6.2 16.5 -4.8 2.1E+00 4.7E-01 6.1E-02 * 

HPI 400 2500 92.7 45.7 95.7 -52 4.62 2.9 6.3 12.3 -4.9 2.2E+00 4.6E-01 8.1E-02 * 
                

HPO-A 400 0 0.0 0.8 0.8 0 6.27 7.3 1.1 0.0 -12.4 1.5E-01 6.6E+00 2.4E+06 * 
HPO-A 400 100 3.7 2.6 4.5 -41 6.06 7.3 2.4 0.0 -8.6 3.3E-01 3.0E+00 4.2E+02 * 

HPO-A 400 500 18.5 14.3 19.3 -26 5.00 7.3 9.5 1.9 -5.7 1.3E+00 7.7E-01 5.1E-01 * 
HPO-A 400 1000 37.1 31.0 37.8 -18 4.83 7.3 13.7 8.9 -5.0 1.9E+00 5.3E-01 1.1E-01  

HPO-A 400 1500 55.6 47.6 56.4 -15 4.70 7.3 12.9 20.0 -4.7 1.8E+00 5.7E-01 5.0E-02  
HPO-A 400 2000 74.1 72.0 74.9 -4 4.69 7.3 15.4 31.9 -4.5 2.1E+00 4.7E-01 3.1E-02  

HPO-A 400 2500 92.7 76.2 93.4 -18 4.57 7.3 16.2 36.7 -4.4 2.2E+00 4.5E-01 2.7E-02  
HPO-A 400 3000 111.2 75.8 112.0 -32 4.53 7.3 16.9 36.6 -4.4 2.3E+00 4.3E-01 2.7E-02 * 
HPO-A 400 3500 129.7 112.5 130.5 -14 4.51 7.3 17.3 58.1 -4.2 2.4E+00 4.2E-01 1.7E-02  

HPO-A 400 4000 148.3 72.3 149.0 -51 4.44 7.3 19.0 34.4 -4.5 2.6E+00 3.8E-01 2.9E-02 * 
                

HPI 439 0 0.0 10.5 10.5 0 4.60 5.1 2.6 2.5 -5.6 5.1E-01 1.9E+00 4.1E-01  

HPI 439 0 0.0 9.9 9.9 0 4.70 5.1 2.5 2.0 -5.7 4.8E-01 2.1E+00 5.0E-01  
HPI 439 100 3.7 13.3 14.2 -6 4.61 5.1 3.0 3.5 -5.5 5.8E-01 1.7E+00 2.9E-01  

HPI 439 100 3.7 14.0 13.6 3 4.49 5.1 2.3 4.6 -5.3 4.5E-01 2.2E+00 2.2E-01  
HPI 439 250 9.3 18.2 19.8 -8 4.57 5.1 3.5 5.6 -5.3 6.9E-01 1.4E+00 1.8E-01  
HPI 439 250 9.3 17.9 19.2 -7 4.59 5.1 3.6 5.3 -5.3 7.1E-01 1.4E+00 1.9E-01  

HPI 439 500 18.5 28.5 29.0 -2 4.48 5.1 4.6 10.6 -5.0 9.0E-01 1.1E+00 9.5E-02  
HPI 439 500 18.5 29.0 28.4 2 4.47 5.1 4.3 11.1 -5.0 8.5E-01 1.2E+00 9.0E-02  

HPI 439 1000 37.1 48.0 47.6 1 4.38 5.1 4.3 21.8 -4.7 8.5E-01 1.2E+00 4.6E-02  
HPI 439 1000 37.1 48.3 47.0 3 4.36 5.1 4.7 22.0 -4.7 9.3E-01 1.1E+00 4.5E-02  
HPI 439 1500 55.6 65.8 66.1 -1 4.38 5.1 5.3 30.3 -4.5 1.0E+00 9.6E-01 3.3E-02  

HPI 439 1500 55.6 65.3 65.5 0 4.40 5.1 5.5 29.4 -4.5 1.1E+00 9.2E-01 3.4E-02  
HPI 439 2500 92.7 99.3 103.2 -4 4.35 5.1 6.7 47.4 -4.3 1.3E+00 7.7E-01 2.1E-02  

HPI 439 2500 92.7 91.8 102.6 -10 4.36 5.1 7.2 43.0 -4.4 1.4E+00 7.1E-01 2.3E-02  
                

HPO-A 439 0 0.0 1.1 1.1 0 4.62 10.6 0.8 0.2 -6.7 7.6E-02 1.3E+01 4.8E+00  

HPO-A 439 0 0.0 0.7 0.7 0 4.69 10.6 0.6 0.0 -7.4 6.0E-02 1.7E+01 2.7E+01 * 
HPO-A 439 100 3.7 2.8 4.8 -43 4.60 10.6 2.3 0.3 -6.6 2.2E-01 4.5E+00 3.6E+00 * 
HPO-A 439 100 3.7 3.0 4.4 -32 4.61 10.6 2.1 0.6 -6.2 2.0E-01 5.0E+00 1.8E+00 * 

HPO-A 439 250 9.3 6.3 10.4 -39 4.54 10.6 4.5 1.3 -5.9 4.3E-01 2.3E+00 8.0E-01 * 
HPO-A 439 250 9.3 6.6 10.0 -34 4.56 10.6 4.4 1.5 -5.8 4.2E-01 2.4E+00 6.8E-01 * 

HPO-A 439 500 18.5 14.3 19.7 -27 4.49 10.6 7.7 4.7 -5.3 7.3E-01 1.4E+00 2.1E-01 * 
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HPO-A 439 500 18.5 13.6 19.2 -29 4.51 10.6 7.8 4.1 -5.4 7.4E-01 1.4E+00 2.5E-01 * 

HPO-A 439 1000 37.1 31.5 38.2 -17 4.40 10.6 10.9 14.8 -4.8 1.0E+00 9.7E-01 6.8E-02  
HPO-A 439 1000 37.1 32.7 37.8 -13 4.39 10.6 10.7 15.8 -4.8 1.0E+00 9.9E-01 6.3E-02  

HPO-A 439 2000 74.1 69.7 75.3 -7 4.37 10.6 14.0 38.3 -4.4 1.3E+00 7.5E-01 2.6E-02  
HPO-A 439 2000 74.1 69.1 74.8 -8 4.37 10.6 14.6 37.6 -4.4 1.4E+00 7.3E-01 2.7E-02  
HPO-A 439 4000 148.3 140.0 149.4 -6 4.36 10.6 19.7 76.8 -4.1 1.9E+00 5.4E-01 1.3E-02  

HPO-A 439 4000 148.3 141.6 149.0 -5 4.37 10.6 19.5 77.7 -4.1 1.8E+00 5.4E-01 1.3E-02  
                

HPI 506 0 0.0 5.2 5.2 0 5.43 3.6 2.5 0.3 -6.5 6.9E-01 1.4E+00 2.9E+00  
HPI 506 25 0.9 6.6 6.1 9 5.11 3.6 3.0 1.1 -6.0 8.4E-01 1.2E+00 9.2E-01  

HPI 506 100 3.7 4.6 8.9 -49 5.93 3.6 2.9 0.0 -7.5 8.0E-01 1.2E+00 2.9E+01 * 
HPI 506 250 9.3 11.0 14.4 -24 5.02 3.6 3.6 2.6 -5.6 1.0E+00 9.8E-01 3.8E-01 * 

HPI 506 500 18.5 23.1 23.7 -3 4.56 3.6 3.6 11.9 -4.9 1.0E+00 1.0E+00 8.4E-02  
HPI 506 1000 37.1 37.6 42.2 -11 4.54 3.6 4.3 20.2 -4.7 1.2E+00 8.3E-01 4.9E-02  

HPI 506 1500 55.6 57.5 60.8 -5 4.47 3.6 4.8 32.6 -4.5 1.3E+00 7.5E-01 3.1E-02  
HPI 506 1750 64.9 65.9 70.0 -6 4.46 3.6 4.8 37.9 -4.4 1.3E+00 7.5E-01 2.6E-02  
HPI 506 2000 74.1 77.4 79.3 -2 4.44 3.6 5.1 44.8 -4.3 1.4E+00 6.9E-01 2.2E-02  

HPI 506 2500 92.7 86.8 97.8 -11 4.46 3.6 5.2 49.5 -4.3 1.5E+00 6.9E-01 2.0E-02  
                

HPO-A 506 0 0.0 3.8 3.8 0 6.04 6.7 3.0 0.0 -8.0 4.4E-01 2.3E+00 9.5E+01 * 
HPO-A 506 100 3.7 5.8 7.5 -23 5.16 6.7 5.3 0.2 -6.8 7.8E-01 1.3E+00 6.3E+00 * 

HPO-A 506 500 18.5 18.1 22.3 -19 4.75 6.7 10.7 4.2 -5.4 1.6E+00 6.3E-01 2.4E-01  
HPO-A 506 1000 37.1 33.9 40.9 -17 4.55 6.7 13.6 13.2 -4.9 2.0E+00 4.9E-01 7.6E-02  

HPO-A 506 1500 55.6 53.8 59.4 -9 4.36 6.7 13.2 28.2 -4.6 2.0E+00 5.1E-01 3.6E-02  
HPO-A 506 2000 74.1 71.5 77.9 -8 4.36 6.7 14.0 39.1 -4.4 2.1E+00 4.8E-01 2.6E-02  

HPO-A 506 2500 92.7 85.1 96.5 -12 4.35 6.7 14.4 47.3 -4.3 2.2E+00 4.6E-01 2.1E-02  
HPO-A 506 3000 111.2 102.8 115.0 -11 4.33 6.7 14.5 58.5 -4.2 2.2E+00 4.6E-01 1.7E-02  
HPO-A 506 3500 129.7 121.1 133.5 -9 4.30 6.7 14.6 69.5 -4.2 2.2E+00 4.6E-01 1.4E-02  

HPO-A 506 4000 148.3 139.3 152.1 -8 4.27 6.7 14.3 81.1 -4.1 2.1E+00 4.7E-01 1.2E-02  
                

HPI 521 0 0.0 3.1 3.1 0 5.07 1.7 1.1 0.7 -6.2 6.6E-01 1.5E+00 1.5E+00  
HPI 521 25 0.9 4.2 4.1 3 5.98 1.7 1.0 0.1 -7.3 6.0E-01 1.7E+00 2.0E+01 * 

HPI 521 100 3.7 6.9 6.8 1 7.15 1.7 1.2 0.0 -10.3 7.4E-01 1.4E+00 2.2E+04 * 
HPI 521 250 9.3 11.7 12.4 -6 5.12 1.7 1.4 3.0 -5.5 8.5E-01 1.2E+00 3.3E-01  

HPI 521 500 18.5 21.7 21.7 0 4.63 1.7 1.6 11.7 -4.9 9.3E-01 1.1E+00 8.5E-02  
HPI 521 750 27.8 29.9 30.9 -3 4.51 1.7 1.7 17.7 -4.8 9.9E-01 1.0E+00 5.7E-02  

HPI 521 1000 37.1 41.1 40.2 2 4.35 1.7 1.9 26.3 -4.6 1.1E+00 8.9E-01 3.8E-02  
HPI 521 1250 46.3 22.8 49.5 -54 4.44 1.7 2.5 13.3 -4.9 1.5E+00 6.9E-01 7.5E-02 * 
HPI 521 1500 55.6 30.4 58.7 -48 4.46 1.7 2.4 17.9 -4.7 1.4E+00 7.1E-01 5.6E-02 * 

HPI 521 1750 64.9 53.6 68.0 -21 4.44 1.7 2.8 32.1 -4.5 1.7E+00 6.0E-01 3.1E-02 * 
                

HPO-A 521 0 0.0 0.6 0.6 0 5.31 3.6 0.7 0.0 -10.7 2.0E-01 4.9E+00 5.1E+04 * 
HPO-A 521 25 0.9 0.8 1.5 -46 5.01 3.6 0.8 0.0 -7.7 2.1E-01 4.7E+00 5.6E+01 * 

HPO-A 521 100 3.7 1.3 4.3 -70 4.96 3.6 0.6 0.3 -6.5 1.6E-01 6.3E+00 3.2E+00 * 
HPO-A 521 250 9.3 6.5 9.8 -34 4.90 3.6 3.6 1.4 -5.9 1.0E+00 1.0E+00 7.1E-01 * 

HPO-A 521 500 18.5 16.7 19.1 -13 4.62 3.6 4.4 7.8 -5.1 1.2E+00 8.3E-01 1.3E-01  
HPO-A 521 1000 37.1 33.3 37.6 -12 4.60 3.6 4.5 18.0 -4.7 1.3E+00 8.0E-01 5.6E-02  

HPO-A 521 1500 55.6 27.4 56.2 -51 4.54 3.6 5.1 14.5 -4.8 1.4E+00 7.1E-01 6.9E-02 * 
HPO-A 521 1750 64.9 50.3 65.4 -23 4.62 3.6 5.0 27.2 -4.6 1.4E+00 7.2E-01 3.7E-02 * 
HPO-A 521 2000 74.1 62.0 74.7 -17 4.58 3.6 5.2 34.5 -4.5 1.4E+00 6.9E-01 2.9E-02  

HPO-A 521 2500 92.7 50.7 93.2 -46 4.60 3.6 5.3 27.4 -4.6 1.5E+00 6.8E-01 3.7E-02 * 
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Tabeller med bufferintensitet 
 
 
Tabell M.1 Bufferintensitet (β) subtrahert for vannets autoprotolyse for HPI fraksjonene i 
ulike pH intervall. 
 Birkenes Valkea-

Kotinen 
Hietajärvi Svartberget Skjervatjern 

Årstid Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår 
DOC (mg C) 2.4 1.7 3.3 3.4 2.8 1.6 2.9 5.1 3.6 1.7 
β (µmol/L) 233.6 252.5 203.0 241.0 206.3 235.7 335.0 307.9 203.1 166.3 
β /DOC 95.4 145.9 61.5 70.5 74.5 149.2 115.5 60.3 57.0 98.4 
3.7-4 12 % 12 % 16 % 13 % 16 % 13 % 9 % 10 % 14 % 17 % 
4-5 20 % 16 % 19 % 16 % 18 % 15 % 11 % 15 % 20 % 21 % 
5-6 10% 12 % 7 % 8 % 7 % 5 % 5 % 8 % 9 % 9 % 
6-7 9 % 8 % 6 % 8 % 6 % 5 % 6 % 8 % 9 % 10 % 
7-8 6 % 7 % 5 % 6 % 4 % 5 % 4 % 7 % 7 % 6 % 
8-9 6 % 7 % 4 % 6 % 4 % 5 % 8 % 8 % 5 % 5 % 
9-10 27 % 29 % 31 % 34 % 34 % 40 % 45 % 35 % 26 % 22 % 
10-10.15 9 % 9 % 11 % 10 % 12 % 11 % 12 % 9 % 10 % 9 % 
 
 
Tabell M.2 Bufferintensitet (β) subtrahert for vannets autoprotolyse for HPO-A fraksjonene i 
ulike pH intervall. 
 Birkenes Valkea-

Kotinen 
Hietajärvi Svartberget Skjervatjern 

Årstid Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår 
DOC (mg C) 2.9 1.3 5.2 5.5 3.7 1.9 7.3 10.6 6.7 3.6 
β (µmol/L) 167.3 155.6 215.9 186.7 168.7 136.6 212.9 208.6 315.4 168.5 
β /DOC 58.5 124.5 41.7 33.8 45.8 71.9 29.2 19.7 47.1 46.6 
3.7-4 21 % 18 % 13 % 15 % 16 % 20 % 14 % 15 % 9 % 17 % 
4-5 20 % 21 % 18 % 20 % 21 % 24 % 19 % 23 % 13 % 21 % 
5-6 8 % 7 % 7 % 9 % 8 % 9 % 9 % 12 % 6 % 8 % 
6-7 7 % 7 % 8 % 9 % 9 % 7 % 8 % 10 % 5 % 9 % 
7-8 4 % 5 % 6 % 5 % 4 % 4 % 4 % 6 % 6 % 4 % 
8-9 4 % 4 % 6 % 4 % 4 % 2 % 5 % 4 % 10 % 3 % 
9-10 25 % 28 % 32 % 27 % 28 % 22 % 31 % 22 % 41 % 27 % 
10-10.15 11 % 12 % 10 % 11 % 10 % 12 % 10 % 8 % 9 % 11 % 
 
Tabell M.3 Bufferintensitet (β) subtrahert for vannets autoprotolyse for total prøvene i ulike 
pH intervall. 
 Birkenes Valkea-

Kotinen 
Hietajärvi Svartberget Skjervatjern 

Årstid Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår 
DOC (mg C) 6.1 3.2 9.3 9.5 7.0 3.8 11.0 16.5 10.5 4.8 
β (µmol/L) 235.9 231.5 218.5 233.8 222.1 182.6. 362.6 336.3 222.2 150.0 
β /DOC 38.5 72.8 23.6 24.6 31.9 48.1 33.1 20.3 21.2 31.2 
3.7-4 12 % 14 % 14 % 16 % 14 % 15 % 9 % 11 % 15 % 18 % 
4-5 18 % 19 % 19 % 19 % 18 % 19 % 14 % 17 % 21 % 23 % 
5-6 10 % 12 % 9 % 9 % 8 % 8 % 6 % 9 % 9 % 10 % 
6-7 9 % 8 % 9 % 8 % 7 % 6 % 7 % 9 % 10 % 11 % 
7-8 9 % 8 % 5 % 7 % 4 % 4 % 5 % 9 % 8 % 7 % 
8-9 7 % 7 % 5 % 5 % 4 % 4 % 8 % 8 % 5 % 5 % 
9-10 25 % 23 % 28 % 27 % 33 % 31 % 42 % 28 % 23 % 19 % 
10-10.15 8 % 9 % 10 % 9 % 11 % 12 % 11 % 8 % 9 % 9 % 
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Resultater fra Grans plott 
 
 
�Svake syrer korrigert� er korrigert for bidraget fra aluminium. 

Fraksjon DOC Al ICP-AES Bidrag Al Svake syrer Svake syrer 
    Korrigert Korrigert Fe

lt 

Å
rs

tid
 

 mg C L-1 µM µM µekv L-1 µekv (mg C)-1 
HPI 2.4 9.2 37.0 56.4 23.0 
HPO-A 2.9 0.5 1.8 36.7 12.8 H

øs
t 

Total 6.1 12.0 48.1 66.0 10.8 
HPI 1.7 18.8 75.2 47.8 27.6 
HPO-A 1.3 0.0 0.0 33.1 26.5 B

irk
en

es
 

V
år

 

Total 3.2 13.6 54.3 45.5 14.3 
HPI 3.3 0.2 0.9 56.3 17.1 
HPO-A 5.2 3.2 12.8 72.0 13.9 H

øs
t 

Total 9.3 3.4 13.6 69.6 7.5 
HPI 3.4 5.5 22.0 78.3 22.9 
HPO-A 5.5 0.4 1.7 56.5 10.2 

V
al

ke
a-

K
ot

in
en

 

V
år

 

Total 9.5 3.0 11.9 82.2 8.7 
HPI 2.8 0.0 0.0 58.2 21.0 
HPO-A 3.7 0.1 0.3 50.9 13.8 H

øs
t 

Total 7.0 0.0 0.0 78.4 11.3 
HPI 1.6 0.0 0.0 74.8 47.3 
HPO-A 1.9 0.0 0.0 28.9 15.2 H

ie
ta

jä
rv

i 

V
år

 

Total 3.8 0.0 0.0 53.0 14.0 
HPI 2.9 4.9 19.5 147.7 50.9 
HPO-A 7.3 0.6 2.6 80.3 11.0 H

øs
t 

Total 11.0 2.8 11.3 166.3 15.2 
HPI 5.1 12.8 51.1 102.4 20.0 
HPO-A 10.6 0.2 0.7 86.0 8.1 Sv

ar
tb

er
ge

t 

V
år

 

Total 16.5 9.5 37.9 140.0 8.5 
HPI 3.6 8.4 33.7 42.7 12.0 
HPO-A 6.7 6.4 25.5 139.2 20.8 H

øs
t 

Total 10.5 5.7 22.7 60.3 5.7 
HPI 1.7 4.4 17.7 35.2 20.8 
HPO-A 3.6 0.0 0.0 41.1 11.4 Sk

je
rv

at
je

rn
 

V
år

 

Total 4.8 2.8 11.3 38.2 8.0 
 
 


