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Innledning 

 

Løst naturlig organisk materiale(DNOM) har vært et voksende forskningsområde de siste 50 

årene, spesielt siden 70-årene (Perdue & Ritchie 2003). DNOM er en kompleks blanding av 

organisk materiale fra nedbrytningen av planter og dyr. Den komplekse blandingen av 

organisk materiale består for det meste av sammensatte aromatiske ringer og en rekke 

funksjonelle grupper. DNOM påvirker miljøet på mange måter, spesielt i boreale områder 

med vann med lav ionestyrke. Det styrer surheten til vannet, transporterer næringssalter, 

vasker forurensinger ut av jordsmonn til overflatevann, påvirker lysforhold i overflatevann og 

derved temperatur fordeling. Selv om det var få publikasjoner fra forskningen på DNOM før 

70 tallet begynte det å bli ganske sikkert at konsentrasjonene av metallioner var påvirket av 

DNOM. Det var bla. artikler som ble utgitt på 60-70tallet der forholdet mellom jern og farget 

løst organisk materiale(CDOM) ble studert, samt jern og løst organisk materiale(DOM)-

konsentrasjon som viste seg å ha et tilnærmet lineært forhold (Perdue & Ritchie 2003). Etter 

hvert ble det utviklet flere analytiske metoder for å undersøke konsentrasjonsforholdet 

mellom metallioner og DNOM, men en del utfordringer i forhold til disse metodene oppsto: 

Måling av total konsentrasjon av metallet, skille mellom frie og komplekse former av 

metallionet og forurensing av prøver (Gjessing. 1976). Det er generelt akseptert i dag at 

DNOM inneholder mange ulike bindingsseter som metallioner kan binde seg til, hvorav fenol 

og karboksylsyregruppene er blant de viktigste. Disse funksjonelle gruppene har en stor 

kapasitet til å kompleksbinde det trivalente kationet til jern (Fe3+), noe som har blitt 

vitenskapelig bevist i tråd med utvikling av bedre analysemetoder for å fastslå dette.  

 

 

Beskrivelse av prosjektets mål og bakgrunn for prosjektet 

 

Denne oppgaven handler om hvordan kompleksbindingen av Fe3+ til DNOM påvirker de 

optiske egenskapene til DNOM. De siste tiårene har fargen i innsjøer og elver økt kraftig i 

tråd med økning av DNOM (Kritzberg & Ekstrøm 2012). Det har derfor lenge vært klart at 

årsaken til denne fareøkningen, eller «browning», skyldes de optiske egenskapene til DNOM. 

Imidlertid har også jernkonsentrasjonene økt parallelt med økningen i DNOM.  Spørsmålet er 

derfor i hvilken grad denne økningen har ført til endrede optiske egenskaper til DNOM og 
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derved bidratt til økningen i vannfarge. Bedre kunnskap om effekten jern har på de optiske 

egenskapene til DNOM er nødvendig for optimal og riktig tilpasset vannrensing, samt vår 

forståelse av hva det er som styrer mengde og egenskapene til DNOM og vår forståelse av 

effekten endringene vil ha på akvatiske flora og fauna. En annen faktor som også skal 

undersøkes i denne oppgaven er hvordan pH påvirker binding og de optiske egenskapene til 

DNOM. 

 

Teori 

 

Løst naturlig organisk materiale(DNOM)  

DNOM er tilstede i tilnærmet alle naturlige vann og er definert som den delen av naturlig 

organisk materiale (NOM) som går igjennom filtrering med et 0.45μm membranfilter. 

I vann er NOM ofte angitt i mg CL-1 fra total og løst organisk karbon(TOC/DOC). 

TOC er total organisk karbon, definert som mengde organisk karbon før filtrering med 

0.45μm filtrering, mens DOC er mål på organisk mengde karbon etter filtreringen. 

Uttrykkene humussyre (HA) og fulvussyre(FA) er også vanlige å bruke for å beskrive 

fraksjoner av DNOM i ferskvann. Der HA er fraksjon som er uløselig under sure forhold og 

har mørkebrun farge og FA er oppløselig under alle forhold og er gul i fargen. (Figur 1) 

 
Figur 1. molekylstrukturen til HA og FA. 

 

DNOM i ferskvann er en kompleks blanding av delvis re-kombinerte og delvis oksyderte 

nedbrytningsprodukter av biologisk materiale.  Kompleksiteten til DNOM gjør det 
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utfordrende å undersøke dets ulike komponenter individuelt og det kan ofte være nyttig å se 

på det som en populasjon med hver sin egen unike sammensetning mht. molekylær vekt, 

kjemiske og fysiske egenskaper.  Generelt består DNOM av sammensatte aromatiske ringer 

med forgrenete alifatiske kjeder. Festet til dette sitter det mange ulike funksjonelle grupper 

der fenoler og karboksylgruppene er mest vektlagt. De funksjonelle gruppene er årsaken til 

flere karakteristiske trekk ved DNOM. Blant disse er syre-base egenskaper, ladningsbalanse 

og evne til å kompleksbinde metallioner. 

 

Kjemien til jern  

I miljøet eksisterer jern i to oksidasjonstrinn; henholdsvis som det divalente kationet Fe2+ og 

det trivalente kationet Fe3+. Jern er veldig reaktivt i forhold til de andre innskuddsmetallene 

og redoksreaksjoner skjer hurtig med tilgang på oksygen. Når jern er i vannløsning blir det 

gjenstand for økende grad av hydrolyse med økende pH. Jernhydroksidene som dannes har 

svært lav løselighet, spesielt de i treverdig form. Fe(OH)3 har et løselighetsprodukt på 2,79∙10-

39 og har en gul-brun farge, mens Fe(OH)2 har et løselighetsprodukt på 8,0∙10-16 og har ingen 

farge. 

Figur 2. viser stabilitetsdiagram for uorganisk jern i rent vann. 

 

Figur 2. Stabilitetsdigram for Fe 

Lastet ned fra: (http://jan.ucc.nau.edu/~doetqp-p/courses/env440/env440_2/lectures/lec14/lec14.html) 

 

Som en kan se av Figur 2 dannes Fe(OH)3 ved pH lavere enn 4. Løseligheten av 

jernhydroksidionene er derfor sterkt pH-avhengig. De fleste vann har ikke pH lav nok til å 

http://jan.ucc.nau.edu/~doetqp-p/courses/env440/env440_2/lectures/lec14/lec14.html
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hindre utfelling av treverdige jernhydroksider. Under oksiderende forhold befinner jernet seg 

derfor som regel som utfelte treverdige hydroksider. En viktig kjemisk egenskap jernet har er 

even til å lage komplekser med både uorganiske og organiske forbindelser, kolloidale 

(størrelsen varierer i nm-området slik at de er betegnet som løst) og rene, partikulære former 

(det som ikke blir filtrert med 0,5μm porestørrelse). Jern kompleksbindes til funksjonelle 

grupper på DNOM. Dette fører til at løseligheten til treverdig jern øker.  

I figur 3 vises størrelsesorden og ulike former for jernbindinger i vann. 

 

 

Figur 3. Ulike kjemiske former for spesier av jern som kan eksistere løst og i partikulære faser. 

Hentet fra Brueland & Rue(2001) 

 

Ultrafiolett-synlig(UV-VIS) spektroskopi 

Flere optiske instrumenter brukes for å bestemme de fysiokjemiske egenskapene til DNOM, 

blant disse er UV/VIS-spektrofotometeret. 

I et UV/VIS-spektrofotometer måles absorpsjonen av UV-stråler(200-400nm) eller synlig 

lys(400-800nm). Denne absorpsjonen kommer fra eksitering av elektroner mellom orbitaler i 

det organiske materialet. DNOM absorberer sterkt i UV-regionen på grunn av konjugerte 

dobbeltbindinger og udelte elektronpar i de organiske molekyler. 
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Figur 4. Et typisk absorpsjonsspekter av DNOM. 

Typisk for NOM er at absorbansen synker med økende bølgelengde. Delene av molekylet som 

absorberer lys er kalt kromoforer og fluoroforer. Både kromoforer og fluoroforer adsorberer 

lys, men fluoroforer har evnen til å avgi stråling når molekylet faller tilbake til grunntilstand.  

Det som hovedsakelig absorberer mest i UV-spekteret i DNOM, er de aromatiske gruppene. 

På grunn av overlapping i absorbsjonsbåndene til de ulike kromoforene i den komplekse 

blandingen av organiske molekyler i DNOM, gir ikke UV/VIS-spekteret noen veldefinerte 

topper. Derfor har i stedet ulike bølgelengder blitt brukt for å kategorisere NOM.  Spesifikk 

UV-absorbans(SUVA254) er forholdet mellom absorbansen ved 254nm og konsentrasjonen av 

løst organisk karbon (DOC). Den har blitt brukt som mål for aromasiteten til DNOM. Siden 

denne normalt ikke varierer mye benyttes absorbansen ved 254nm ofte som et enkelt mål for 

DNOM konsentrasjonen i vannprøver. Jo lengre kjeder med konjugerte dobbeltbindinger jo 

sterkere er absorbsjonen av lys ved lengre bølgelengder. Forholdet mellom absorbsjonen i det 

synlige området (400nm) og UV området (254) er derfor brukt som et mål på molekylvekt. I 

tillegg er absorbsjonen til DNOM kjent for å øke med økende pH.  

 

Metode 

Til litteratursøket er nettstedene Scifinder, Web of science, og google scholar benyttet.  

Søkeord benyttet er: Iron, Fe, NOM, DNOM, UV-Vis, optical activity, Ferric Iron, pH, colour 

in lakes. Disse er benyttet i ulike sammensetninger og setninger. I tillegg til dette, er en del av 

litteraturen på området funnet via referanser fra andre artikler og noe er blitt tipset om via 

veileder. 
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Resultater og diskusjon 

 

Hvordan påvirker kompleksbinding mellom Fe3+ og DNOM de optiske egenskapene? 

Som beskrevet ovenfor inneholder DNOM kromoforer og fluoroforer (Perdue & Ritchie 

2003) som gir absorbans i UV og VIS-området. Denne absorbansen er spesielt knyttet til 

sammensatte aromatiske ringer med flere konjugerte dobbeltbindinger. De ulike konjugerte 

dobbeltbindingene absorberer lys ved ulik bølgelengde. Mer absorbans svarer til flere 

konjugerte bindinger og tolkes som mer aromatisk DNOM, mens relativt sterkere absorbans i 

den synlige delen av spekteret svarer til lengre kjeder med konjugerte dobbeltbindinger. En 

relativ økning i absorbans ved lengre bølgelengder vil derfor indikere en økning i størrelse av 

DNOM. Problemet her er at kompleksbundet Fe3+ til DNOM påvirker de optiske egenskapene 

uten å endre hverken aromasitet eller størrelse. Vi må derfor få klarhet i hva som skjer med 

absorbansen når jern kompleksbindes til DNOM? 

Et studie som undersøkte denne bindingen ble utgitt i 2005. Formålet var å finne ut hvordan 

jern kompleksbundet til DNOM påvirket absorbansen til UV-stråling (Maloney et al. 2005). 

Resultatene ga tydelige indikasjoner på at kompleksbindingen mellom DNOM og Fe3+ ga en 

tilnærmet lineær økning i absorbans ved 320nm. 

Målingene ble gjort på en dimiktisk innsjø i Pennsylvania. En slik sjø roterer naturlig to 

ganger i året. Om sommeren består innsjøen av et oksygenrikt øvre lag (epilimnion), og et 

oksygenfattig nedre lag (hypolimnion), mens det skjer en sirkulering vår og høst. 

Gjennomsnittlig DOC-konsentrasjon og pH-verdi målt i epilimnion var henholdsvis 4,8mg 

C/L og 5,8-6,4.  Tre forsøk ble utført:  

 

1. Prøver ble tatt om sommeren fra 2m og 11m dybde. Prøvene ble tilsatt oksygen og 

absorbansen ved 320nm ble målt over tid.  Figur 5 viser at i den anoksiske prøven 

fra 11m dyp skjer det en drastisk økning i absorbans og konsentrasjon av løst 

oksygen (DO) i løpet av den første timen. I den allerede oksygenmettede prøven 

tatt ved 2m dyp, skjer det derimot veldig liten endring. I den oksygenfattige prøven 

er den mer løselige, reduserte formen for jern (Fe2+) i utgangspunktet mest 

dominerende. Siden Fe2+ oksideres raskt til Fe3+ i oksygenrike omgivelser tyder 

dette forsøket på at Fe3+ spiller en rolle på økningen i absorbans.  

Figur 3 viser DO og absorbans over tid for de to prøvene. 
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Figur 5. 𝑎𝑑,320 og løst oksygen gjennom lufting av 2- og 11m vannprøver tatt 16.Oktober 1999. 

Den opprinnelige anoksiske 11-m prøven øker tydelig i 𝑎,320 på 1 time, mens den opprinnelige 

oksygenerte 2-m prøven ikke gjorde det. Figuren er hentet fra- Maloney et al. (2005) 

 

2. Prøver ble tatt om vinteren fra 1m under isen. Oksygenet ble fjernet og tilsatt igjen 

sammen med tilsetting av jernløsninger med kjent konsentrasjon (0.01, 0.1, 1.0 og 

10mg Fe/L). Absorbansen ble så målt over tid mens løsningene kom til likevekt 

med atmosfæren. Resultatene fra dette forsøket viste at absorbansen økte med 

økende konsentrasjon tilsatt jernløsning ettersom oksygennivået steg (Figur 6). 

Absorbansen økte med økende jernkonsentrasjon helt til 1 mg/L. Dette viser at den 

oksiderte formen for jern (Fe3+) som dannes under tilsetting av oksygen har stor 

påvirkning på absorbansen ved 320nm opp til en viss konsentrasjon.  

 

                
Figur 6. Absorbansen økte ved reoksygenering av anoksisk vann tilsatt Fe. Oksygenert 

overflatevannlav i jernkonsentrasjon, ble i utgangspunktet renset for å finne oksygen. To sett av 

absorbanseklasser ble vist ved poc hoc Tukey’s analyse, kontrollen, 0.01mg/L og 0.1mg/L Fe 

(Representert ved kontroll og 0.1mg/L) løsninger og 1.0, 2.0, 4.0 og 10.0 (Representert ved 1.0 og 

10mg/L).  Figuren er hentet fra Maloney et al. (2005) 

 

Det ble også gjort en test for å undersøke om det var konsentrasjonen av DOC (som her er 

brukt som et mål for DNOM) eller total Fe som var mest dominerende i å bestemme prøvens 
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absorbans. Figur 7 a) og b) viser at Fe var sterkt korrelert med absorbansen med en 𝑅2på 0,99 

ved 320nm. Figur 6 viser at DNOM også spiller en sentral rolle på absorbsjonen ved 320nm 

når jernkonsentrasjonen er mindre enn 0.1mg/L, men er mest kontrollert av Fe når den mer 

enn 0.1mg/L 

 

 

                           

Figur 7. (a) Korrelasjon mellom total Fe og karbonspesifikk 𝑎,320viste fra de 34 prøvene analysert. Total Fe og 

karbonspesifikk 𝑎𝑑,320viste høy korrelasjon R2=0.99 etter den kvadratiske likning, 𝑎𝑑,320/DOC=1.66+4.01([Fe])-

0.45([Fe])2. (b) Total Fe var mer korrelert med 𝑎𝑑,320enn DOC. Figurene er hentet fra- Maloney et al. (2005) 

 

Ut fra resultatene er det tydelig at Fe3+ spiller en viktig rolle på absorbsjonen av UV-stråling. 

UV-absorbsjonen økte når jern-konsentrasjonen økte selv om DNOM-konsentrasjonen var 

stabil. Det er også tydelig at Fe3+-kompleksene absorberer fotoner og øker absorbsjonen i 

innsjøer i motsetning til Fe2+. 

 

I Sverige ble innholdet av jern i ferskvann undersøkt som en forklaringsfaktor til den kraftige 

økningen av farge (browning) (Kritzberg & Ekstrøm 2012). De undersøkte data fra 

vannprøver ble tatt gjennom 38 år fra opptil 30 forskjellige innsjøer. Resultatene viser tydelig 

at Fe3+-kompleksert til DNOM har stor innvirkning på endring i absorbansen også i den 

synlige delen av spekteret, der målingene ble gjort ved 420nm. Forsøket besto også av 

tilsetting av kjente jernkonsentrasjonsløsninger til prøvene fra innsjøene. Dette ble gjort for å 

undersøke hvilken effekt det hadde på absorbansen. Resultatet fra studiene av 

overvåkningsdataene viste at økningen i farge over de 38 årene ikke kunne forklares av 

DNOM alene. Farge fra det organiske materiale og farge fra Fe3+-DNOM komplekset viste 

seg å være uavhengig av hverandre.  Studier av data fra alle de ulike innsjøene viste at 

jerninnholdet forklarte 9-75 % av variasjonen i vannfargen. Siden jern har stor påvirkning på 
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fargen i vannet er det ikke overaskende at data fra 27 av elvene over 38 år viste en økning i 

jernkonsentrasjon som varierer fra 0.5 -12.3% i året. 

Figur 8 viser øking i absorbans fra tilsetting av kjente jernkonsentrasjoner og Tabell 1 viser 

dataene i forbindelse med dette. Grafen viser at absorbansen øker lineært med økende 

jernkonsentrasjon. 

 

Figur 8. Det teoretiske bidraget av Fe til Abs420. A viser effekten av Fe-tilsetting på vannfarge målt med 

Abs420 i vann fra Lake Lindhultsgol(▲), River Lagan(♦), Lake Holmeshultasjon(■) og River Motala Strom(●).  

Alle regresjoner er betydningsfulle (p<0.001). Stigningstallet og r2 av regresjonslikningen og vannkjemien til de 

ulike vannene er vist i tabell 1.  Figuren er hentet fra-Kritzberg & Ekstrøm (2012) 

 

 

Tabell 1. Kjemien til vannene brukt for Fe-tilsettingseksperimentet og regresjonslikningen med r2-verdier for 

økning i absorbans som respons til Fe-tilsettingen for de respektive vannene. Tabellen er hentet fra-Kritzberg & Ekstrøm 

(2012) 

 

 

 

 

I en studie av Kutser et al. (2014) var målet å finne ut om den varierende jernkonsentrasjonen 

påvirket muligheten til å måle CDOM som et mål for DOC med ulike fjernmålings-apparater. 

Ut fra noen litt varierende resultater konkluderes det med at mengden kolloidalt jern har en 
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stor påvirkning på fargen i innsjøer.  Ved pH > 7.5 forekommer jern som oftest som 

partikulært jern og det oppstår lite forstyrrelser i apparatene, mens i områder der pH er 

mellom 5.5 og 7.0 kan det bli en viss påvirkningsgrad pga. den relative fordelingen mellom 

partikulært jern og kolloidalt jern. 

 

Hvordan påvirker pH de optiske egenskapene til DNOM? 

I boken til Egil T. Gjessing, skrevet i 1976 (Gjessing, 1976), er det tydelig at valget av metode 

for å bestemme farge kommer an på formålet med målingen. Denne parameteren er det i 

praksis vanskelig å måle med samme nøyaktighet som andre kjemiske parametere. En av 

grunnene til dette er at pH påvirker absorbansen. Ser en bort fra effekten til partiklene i 

prøvene, er at det klart at fargen endrer seg med pH. Under gis et sammendrag av artikler som 

tar for seg hva endring i pH gjør med jern i humusvann og hvordan dette evt. påvirker de 

optiske egenskaper som bestemmer blant annet fargen til DNOM. 

 

I et forsøk utført med ultramembranfiltrering (Tryland & Gjessing 1975) var målet å 

undersøke sammenhengen mellom jern og DNOM ved ulik pH. Denne metoden er god til å 

skille mellom organiske og uorganiske molekyler basert på at organiske molekyler har større 

størrelse slik at de ikke passerer membranen. Forsøket ble utført med og uten EDTA. EDTA er 

en vannløselig syre med evne til å binde kationer (Chelaterende evne). 

Resultatene viser at de optiske egenskapene til jern i humus-vann er pH-avhengige. 

 
Figur 9. Prosentandelen av ultrafiltrert (UM-10) jern fra konsentrert humusvann. I) konsentrert humusprøve uten 

EDTA. II) Konsentrert humusprøve med en 0.002 molar løsning EDTA. Figuren er hentet fra Tryland & Gjessing (1975). 
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(y-aksen: Per cent filtered Iron, x-aksen: pH) 

 

Ut fra grafen i Figur 9 er det klart at uten EDTA tilstede (I) har Fe3+ en avtagende filtrerbarhet 

med økende pH fram til pH 6 der bortimot alt jern er filtret vekk. Med andre ord avtar 

filtrerbarheten til jern kraftig når pH øker til 6. Forfatterne mener at grunnen til dette er at det 

er sterkere assosiasjoner mellom jern og DNOM ved høyere pH. Fra pH 6 og oppover er det 

svært liten løselighet og hypotesen er at ved høyere pH er jern i humus-vann assosiert med 

både humiske substanser og hydroksylioner. Den økende filtrerbarhet pH < 6 blir forklart ved 

at jern dissosierer fra humus ved lav pH.  

Som kan sees ut fra Figur 9 er filtrerbarheten til jern tilsatt EDTA en annen sak. Spesielt øker 

filtrerbarheten mellom pH 4 og 10. Filtrerbarheten er høyest mellom pH på 5-7 og det er 

antatt at rundt 2/3 av jernet bundet til humus blir chelatert av EDTA i dette pH intervallet. 

 

Gjessing (1971) dokumenterte også at DNOM virker som en syre-base indikator der fargen 

øker med økende pH. I et annet forsøk ble Gel filtrering og membrandialyse brukt for å 

studere forandringen i sammensetningen av humus ved pH endring: 

 

Figur 10. Forandring i farge ved forandring i pH. Figuren er hentet fra Gjessing (1971). 

 

Resultater fra Gel filtrering med Sephadex G-25: 

Figur 11 viser at ekskludert fraksjon (dvs. det som er organisk bundet) var høyest i både 

prosent UV, Fe og C ved pH 3.7 og 10.5, mens sank dess lavere pHen ble. Dette kan tyde på 

større molekyler ved disse pH-verdiene og at jernet eventuelt må være bundet til karbonet 

eller utfelt siden den ikke gikk igjennom gelen, men ble ekskludert. Det relative UV-signalet 

ved 254nm var også høyest ved høy pH i det ekskluderte volumet, noe som kanskje tyder på 
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høyere konsentrasjon av TOC og Fe. Hvis en ser på Figur 12 er ekskludert fraksjon i % plottet 

mot pH. Kurven likner kurven i Figur 10 som var farge plottet mot pH.  

Fra Figur 11 er det tydelig at konsentrasjon jern blir nesten fullstendig gjenopprettet, noe som 

kanskje tyder på at jernet finnes løst knyttet til DNOM, og ikke i partikulær form. 

 

 

 

 

Figur 11. Separasjon av en alkalisk (pH 12.1), en sur (pH 1.7) og en «naturlig» (pH 3.7) humusprøve 

(konsentrert 200 ganger) med Sephadex G-25. Kolonnelengde/volum:30cm/65mL. Figuren er hentet fra Gjessing (1971) 
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Figur 12. Området ekskludert fraksjon (Sephadex G-25) som prosent av totalt areal (E254mu) plottet mot pH. 

Figuren er hentet fra Gjessing. (1971) 

 

Resultatene vist i Figur 12 indikerer at humus-størrelsen øker med økende pH. 

 

I et studie utført av Neubauer et. al. (2013) blir Fe-DNOM kompleksbindingen undersøkt i 

forhold til pH. De identifiserte to jernkilder: Jern assosiert med DNOM som dominerer mest 

ved pH<4, og jern(okso)hydroksider som dannes når pH blir større enn 4. Størrelsen til 

jern(okso)hydroksid-aggregatene i vannstrømmen økte med økende pH og avtagende DOC. 

På grunn av deres store størrelse er de utsatt for å aggregere videre. Det blir påpekt at Fe-

DNOM kompleksering også skjer ved nøytral pH der Fe3+ ionene er stabile nok til å unngå 

utfelling av jern(okso)hydroksid. En faktor her er også DNOM-konsentrasjon. De fant ut at 

ved en økning i konsentrasjonen vil det bli en økning av Fe-DNOM kompleksering og 

dannelse av jern(okso)hydroksid vil bli ubetydelig. Det blir målt at mengden DNOM-bundet 

Fe avtok med økende pH, som igjen minker DNOM-konsentrasjonen. Det ble påpekt at pH-

avhengigheten funnet i dette studiet var i samsvar med resultater fra ferskvannsprøver i UK, 

der mengden organisk kompleksert Fe3+ sank fra nesten 100 % ved pH 4 til 10% ved pH 7.  I 

Figur 13 vises det resultater fra denne forskningen der en ser at andelen Fe-DNOM 

komplekser avtar veldig med pH. 
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Figur 13. Prosent Fe>0.2μm, i størrelsesområdet mellom 1000 g/mol og 0.2um, assosiert med NOM (kalkulert 

fra FlowFFF-analyse), og passerer gjennom 1000g/mol membraner, alt plottet som funksjon av pH. Prosent Fe-

NOM er kalkulert fra kjemisk likevekt laget ved 10o og 25oC er plottet som hvite linjer. Dammen av Fe i 

størrelsesområde mellom 1000 g/mol og 0.2 μm eksisterer som både Fe-NOM og jern(okso)hydroksider. Figuren 

er hentet fra Neubauer et al. (2013). 

Figur 14 viser resultater fra mange ulike forskningsartikler samlet i en graf der mmol Fe/per 

gram DNOM er plottet mot pH. Her sees en generell avtagende trend i tettheten av Fe på 

DNOM med økende pH. 

 

              

Figur 14. Fe-verdier fra dette studiet i kontrast til Fe-verdier av ferskvannsprøver fra publisert litteratur. Figuren er 

hentet fra Neubauer et al. (2013). 

 

Flere har undersøkt påvirkningen av pH på jern i humusvann, og det er noen klare trender i 

resultatene. Tilstedeværelsen av kolloidalt jern og partikulært jern er sterkt avhengig av pH. 
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Ved pH>7.5 er jern for det meste i partikulær form, mens ved en pH mellom 5,5 og 7 er både 

partikulært og kolloidalt jern tilstede (Kutser et al. 2013). Tilsvarende var også funnet av 

Schenkeveld et al. (2013) der resultatene viste at ved pH 4 var det meste jernet assosiert med 

DNOM, mens ved pH>7 var jernet assosiert med både DNOM og jern(okso)hydroksid. 

En vet at ved en pH økning fra 4 til 9 felles jern(okso)hydroksid ut. Ved en reversering tilbake 

til pH 4 aggregerer og koagulerer en del av jern(okso)hydroksidionene. Dette tyder på at 

størrelsen til jernmolekylene også er pH avhengig. Jern stimulerer også dannelsen av DNOM 

med høy molekylvekt, noe som gir effekt på absorpsjon i UV/VIS området. 

 

Hvorfor øker jernkonsentrasjonen og hvor kommer jernet fra? 

Det er spesielt i Norden det har blitt dokumentert en kraftig økning i DNOM, jern og farge. 

Det er derfor viktig å poengtere at det er en rekke faktorer som virker inn når det kommer til 

jernmobilisering, blant annet hva slags miljø det er snakk om. 

Økning i jernkonsentrasjon har tidligere vært knyttet tett opp mot mengde og kvalitet av 

DNOM ved at den kompleksbinder løst uorganisk Fe3+ og dermed øker løseligheten til jern.  

Men ifølge dataene samlet fra innsjøene i Sverige (Kutser 2012) viser det seg at økningen i 

DNOM alene ikke kan være grunnen til den sterke økningen i jernkonsentrasjon. En faktor 

som stiller sentralt er derimot om redoksbetingelsene i naturen kan ha en innvirkning på 

økningen i jernkonsentrasjon.  

Redoksbetingelsene har en sterk innflytelse på mobiliteten av jern. Grensen mellom 

oksygenrik og oksygenfattige forhold (i jordsmonn) er viktige og knyttet til forandring i 

grunnvannsnivå og temperatur. Som tidligere forklart (Maloney et al. 2005) er Fe2+ mest 

dominerende i oksygenfattig vann. Ved tilgang på oksygen oppnås høyt redoks-potensial, som 

favoriserer oksidasjonen av Fe2+ til Fe3+. Siden løseligheten ved en gitt pH er større for Fe2+ 

enn for Fe3+ vil en økning i reduserende forhold gi en øket løselighet og derved mobilitet til 

jern. En mulig grunn til økende jernkonsentrasjon kan derfor komme fra økende nedbør som 

fører til økende omfang av oksygenfattige kilder. Blant annet økende grad av vannsyk 

oksygenfattig jord og økning i grunnvannsnivå av oksygenfattig vann på grunn av intens 

jordbruk, nedhugging av store skogområder og faktorer som kommer med utbygging. 

 

Diskusjon og konklusjon 
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Etter å ha jobbet med stoffet viser visse trender seg innenfor problemstillingen.  

Det er helt klart at Fe3+ påvirker absorbansen til DNOM med en økning sett fra 

addisjonsforsøk. Men om det er Fe3+ eller kompleksbindingen mellom Fe3+ og DNOM som 

øker absorbansen kan ikke fastslås med fullstendig sikkerhet. 

Det virker også som DNOM øker løseligheten til Fe3+ ved kompleksbinding i pH-området 

omtrentlig mellom pH 3 og 7 ettersom pH høyere enn dette ser ut til å favorisere utfelling av 

partikulært jern. Når det kommer til trenden av absorbans plottet mot pH, er ikke forståelsen 

for dette klar nok for å kunne begrunnes. Logisk sett ville kanskje den relative absorbansen 

være størst der Fe-NOM komplekseringen er størst. Ut ifra kildene ser det derimot ikke ut 

som det er den største mengden Fe-NOM kompleksering med økende pH. Kanskje har 

økningen i farge med økende pH noe å gjøre med større mengder substanser med høyere 

molekylvekt noe som har ut fra litteraturen vist seg å kunne gi skift i den synlige delen av 

spekteret. 
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Neubauer, E., Köhler, S.J., Kammer, F., Laudon, H., Hofmann, T. (2013) Effect of pH and 



18 

 

Streamorder on Iron and Arsenic Spectation in Boreal Catchments. Environmental Science 

and Technology, 47, 7120-7128  

 

Gjessing, Egil T. 1964 Ferrous iron in Water. Limnol. Oceanogr. 9 (2) 272-274  

 

Gjessing, Egil T. 1976 Physics and chemical characteristics of aquatic humus Oslo: 

Norwegian institute of water research  

 

Christiansen, M. 2004. The effect of dissolved organic carbon(DOC) consentration and 

storage on physio-chemical properties of dissolved natural organic matter(DNOM). 

University of Oslo: department of chemistry 

 

Perdue, E.M. and Ritchie, J.D. 2003. Dissolved Organic Matter in Freshwaters. Georgia 

Institute of technology. pp. 273 – 318 

 

Peiffer, S., DAY, K. and Macalady, D.L. 1999. The interaction of natural organic matter with 

iron in a wetland (Tennessee park, colorado) recieving acid mine drainage. Aquatic 

Geochemistry 5: 207–223,  

 

Neubauer, E., Schenkeveld, W.D.C, Plathe, K.L., Rentenberger, C., Kammer, F., Kraemer, 

S.M., Hofmann, T. (2013) The influence of pH on iron speciation in podzol extracts: Iron 

complexes with natural organic matter, and iron mineral nanoparticles. Science of the Total 

Environment 461–462 108–116 

 

Bruland, K. W., and E. L. Rue, (2001) Iron: Analytical methods for the determination of 

concentrations and speciation, The Biogeochemistry of Iron in Seawater, kap. 6, pp. 255–

289, New York. 

 

 

 


	Forside Kamilla
	IngridkamillasolandKJM3010

	Text1: Hvordan påvirker Jern og pH de optiske egenskaper til DNOM?
	Text2: Ingrid Kamilla Tjøstland Søland  Veileder: Rolf David Vogt 
	Text3: Desember, 2014                              KJM3010 Prosjektoppgave


