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Forord 

Denne rapport er udarbejdet af Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske 

Miljømålinger som et led i referencelaboratoriets bistand til Naturstyrelsens arbejde med krav til 

analysekvalitet. 

Rapporten er en opfølgning på et arbejde fra 2011, hvor fire metoder til bestemmelse af metaller i faste 

matricer blev sammenlignet. Dette arbejde resulterede i, at der i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til 

miljømålinger blev beskrevet krav til metode for ekstraktion (oplukning) af metaller fra marine 

sedimenter. Siden denne sammenligning er en ny metode til bestemmelse af metaller i jord under 

udarbejdelse. Metode kunne tænkes at være egnet, og nærværende rapport supplerer vurderingen fra 2011 

med denne metode. 
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Sammenfatning 

De gældende krav til analysemetode for metaller i marine sedimenter er beskrevet i Miljøministeriets 

bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, med specifikation af betingelserne i et metodedatablad: 

M021, Metaller i jord, slam og sediment. Metodedatabladet henviser til en metode beskrevet i 1995 af D.H. 

Loring og R.T.T. Rantala. Metoden er velfungerende, men det er ønskeligt at erstatte den med en 

standardiseret metode. Nærværende rapport vurderer en standardmetode: ISO/DIS 14869-3 som mulig 

afløser for den nu krævede metode. ISO/DIS 14869-3 er under udgivelse. 

ISO/DIS 14869-3 er vurderet ud fra de samme kriterier, der blev anvendt da metoden beskrevet af Loring 

& Rantala blev udvalgt: 

1. Metoden skal være en anerkendt standardmetode. 

2. Der skal opnås en total destruktion for alle typer marint sediment. 

3. Metoden skal være ”ufleksibel”, forstået sådan at der ikke skal være mulighed for at variere 

oplukningsbetingelserne indenfor standardens rammer.  

ISO/DIS 14869-3 opfylder kriterium 1 og 3 umiddelbart. Metoden er en total-oplukningsmetode med brug 

af flussyre. Det angives i metoden, at visse refraktære forbindelser som f.eks. SiO2 og Al2O3 ikke altid 

oplukkes fuldstændigt. Det kan derfor ikke med sikkerhed konkluderes at kriterium 2 er opfyldt.  

Den gældende metode beskrevet af Loring & Rantala opfylder kriterium 2 og 3, men ikke kriterium 1. 

Grundet usikkerhed om opfyldelse af kriterium 2 for ISO/DIS 14869-3 kan det på det foreliggende 

grundlag ikke anbefales at erstatte gældende metode (Loring & Rantala) med ISO/DIS 14869-3. 

 

 



   

8 Metaller i marine sedimenter. Metode til totaloplukning 

 

 

Summary 

 

 

 

 

 

 

 

[ 

Current requirements concerning method of analysis for metals in marine sediments are described in 

Ministry of Environment’s regulation on quality requirements for environmental measurements with 

additional specifications in method sheet: M021, Metals in soil, sludge and sediment (in Danish). The 

method required in the method sheet in by D.H. Loring and R.T.T. Rantala. The method was published in 

1995. The method work well but it is desirable to use a method from an international standardization body. 

The present report evaluates ISO/DIS 14869-3 as a possible substitute.  

ISO/DIS 14869-3 is evaluated according to criteria that were also used when the method described by 

Loring & Rantala was selected: 

1. The method should be from an international standardization body. 

2. Total dissolution of metals should be achieved for all types of marine sediments. 

3. The method should not be “flexible”, i.e. there should be no option for variation of digestion 

conditions within the scope of the method. 

Criteria no. 1 and 3 are fulfilled by ISO/DIS 14869-3. The method is described as a total digestion method, 

using hydrofluoric acid. However, in the method scope it is mentioned that some refractory compounds 

such as SiO2 and Al2O3 are not always totally digested. It is therefore not certain that criterion no. 2 is 

fulfilled. 

The present method described by Loring & Rantala fulfills criteria 2 and 3 but not criterion no. 1. 

Due to the uncertainty concerning ISO/DIS 14869-3’ fulfillment of criterion no 2 it is not recommended to 

replace the present method (Loring & Rantala) by ISO/DIS 14869-3. 
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1. Indledning 

Overvågningen af det marine miljø omkring Danmark er koordineret af Det Marine Fagdatacenter på 

DMU. Overvågningsprogrammet for miljøfarlige stoffer i marint sediment er beskrevet i NOVANA 2011-

2015, Teknisk anvisning for marin overvågning, 5.4 Miljøfarlige stoffer i sediment /1/.  

I Teknisk anvisning /1/ står bl.a.: ”Metalindholdet i hele prøven skal her bestemmes. Der skal derfor 

bruges en syreoplukningsmetode eller en ikke destruktiv metode, der sikrer dette. Ved syreoplukning skal 

der derfor bruges en syreblanding, der indeholder flussyre, typisk kongevand-flussyre” 

I notatet Metaller i marine sedimenter, metode til totalbestemmelse /2/ foretog Referencelaboratoriet i 

2011 en screening af muligt egnede metoder til oplukning af marint sediment. I screeningen indgik 4 

metoder;  

1) Loring & Rantala /3/ 

2) DS/EN13656 /4/ 

3) EPA 3052 /5/ 

4) ISO 14869-1 /6/ 

Konklusionen i notatet var, at metoden Loring & Rantala var den bedst egnede metode, og på denne 

baggrund blev en modificeret udgave af denne metode inkluderet i Metodedatablad M021 Metaller i jord, 

slam og sediment /7/, til oplukning af marint sediment.   

I 2015 er imidlertid udgivet en ny metode i draft version, som evt. kunne være egnet til oplukning af marint 

sediment; ISO/DIS 14869-3 Soil Quality. Dissolution with hydrofluoric, hydrochloric and nitric acids 

using pressurised microwave technique /8/. 

Formålet med nærværende notat er at vurdere hvorvidt denne metode er velegnet til oplukning af marint 

sediment, og om det i så fald skal anbefales at lade denne metode erstatte metoden Loring & Rantala til 

oplukning af marint sediment.  En fordel ved dette vil være, at ISO/DIS 14869-3 er en international 

standardmetode, i modsætning til  Loring & Rantala. 

Nærværende notat kan med fordel læses i sammenhæng med notatet Metaller i marine sedimenter, 

metode til totalbestemmelse /2/ (herefter kaldet notat 2011), idet baggrund og vurderingskriterier er de 

samme. 
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2. Kriterier for sammenligning 
af metoder 

I tabel 1 herunder ses en oversigt over metoder som kunne være egnede til totalbestemmelse af metaller i 

marint sediment. Metode 1, 2, 3 og 4 går igen fra en tilsvarende tabel i notat 2011, og metode 5 er den 

metode, som inkluderes i sammenligningen i nærværende notat; ISO/DIS 14869-3.  

Tabel 1 Screening af metoder som evt. kan være egnede til oplukning af marine sedimenter til total-bestemmelse af metaller 

Nr. Standardiserings-
organ / kilde 

Nummer Titel 

1 Dansk Standard / 
European Standard 

DS/EN13656 Characterization of waste – microwave 
assisted digestion with hydrofluoric (HF), 
nitric (HNO3), and hydrochloric (HCL) 
acid mixture for subsequent determination 
of elements 

2 Environmental 
Protection Agency 
(US) 

EPA 3052 Microwave assisted acid digestion of 
siliceous and organically based matrices 

3 the International 
Organization for 
Standardization 

ISO 14869-1 Soil Quality – dissolution for the 
determination of total element content - 
Part 1: Dissolution with hydrofluoric and 
perchloric acid 

4 Loring, D. H. & 
Rantala, R.T.T 1992: 
Earth Science 
Reviews 32: 235 – 
283. 

- Manual for the geochemical analysis of 
marine sediments and suspended 
particulate matter, afsnit 6.0 Total 
decomposition of sediments 

5 the International 
Organization for 
Standardization 

ISO/DIS 14869-3 Soil Quality – dissolution for the 
determination of total element content - 
Part 3: Dissolution with hydrofluoric, 
hydrochloric and nitric using pressurised 
microwave technique 

 

I notat 2011 blev opstillet nedenstående kriterier for vurdering af hvorvidt en metode var egnet til 

totalbestemmelse af metaller i marint sediment. Disse vurderingskriterier anvendes også i nærværende 

notat:  

1. Metoden skal være en anerkendt standardmetode 

2. Der skal opnås en total destruktion for alle typer marint sediment. 

3. Metoden skal være ”ufleksibel”, forstået sådan at der ikke skal være mulighed for at variere 

oplukningsbetingelserne indenfor standardens rammer.  
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3. Gennemgang og vurdering af 
metoder 

3.1 Gennemgang af metode 5; ISO/DIS 14869-3 

En gennemgang af ISO/DIS 14869-3  ses nedenfor. For gennemgang af de øvrige metoder nævnt i tabel 1 

ovenfor henvises til notat 2011.   

Formål 

Metodens formål er at oplukke jord til metalanalyse /3/. Metoden kan anvendes til alle typer af jord og 

jord-bestanddele. Prøver oplukkes i mikrobølgeovn (MW-ovn), og der anvendes en blanding af 

salpetersyre, saltsyre og flussyre (HNO3, HCL og HF). Metoden beskrives som en totalanalyse.  

Procedure 

Der afvejes 0,2 - 0,5 g prøve i indsats til MW-ovn. 6 ml HCL, 2 ml HNO3 og 2 ml HF tilsættes. Oplukning 

sker ifølge fastlagt program. Efter afkøling tilsættes borsyre til komplexbinding af flourid, og der opvarmes 

igen i MW-ovn.  Der fyldes op til kendt volumen hvorefter prøven er klar til analyse.  

Fordele 

Standardiseret metode.  

Ulemper 

Det angives at refraktære forbindelser som f.eks. SiO2 og Al2O3 ikke altid oplukkes fuldstændigt. 

Syreblandingen er valgt som bedste kompromis for en række forskellige jord-typer. Mængden af HNO3 

angives at være tilstrækkelig til at oxidere 0,25 g organisk materiale.  

3.2 Sammenligning af metode 5 og metode 4 

Metode 4; Loring & Rantala er den metode der i dag anbefales på metodeblad 21 /7/. I denne metode 

afvejes 0,1 – 0,2 g prøve, og der tilsættes 0,75 ml HCl, 0,25 ml HNO3 og 6 ml HF. Efter oplukning i MW-

ovn kompleksbindes F- med borsyre.  Det relative forhold mellem HNO3 og HCl er det samme i de to 

metoder, nemlig 3 dele HCl til 1 del HNO3, dvs. den klassiske opskrift på kongevand. Men metode 5 

anvender otte gange så meget kongevand som metode 4. Til gengæld anvender metode 4 tre gange så 

meget HF som metode 5, og tilsvarende tre gange så meget borsyre til kompleksbinding af flourid. 

Derudover er der forskel i programmet til mikrobølgeovnen, idet programmet angivet i metode 5 er 

tidssvarende (effektstyret), mens programmet angivet i metode 4 må betragtes som forældet (jævnfør 

notat 2011). En vurdering af disse syremængder findes i afsnit 3.4.   

3.3 Sammenligning af metode 5 og metode 1 

En sammenligning af metode 5 og metode 4 viser at der anvendes præcis samme syreblanding til 

oplukning i de to metoder, nemlig 6 ml HCl, 2 ml HNO3 og 2 ml HF.  I metode 1 sker oplukning i 

mikrobølgeovn ifølge fastlagt effektprogram, mens det i metode 5 sker ifølge fastlagt temperaturprogram. 

Denne forskel vurderes primært at være historisk betinget, idet effektstyring var dominerende da metode 1 

blev udgivet (2002-2003), mens temperaturstyring er dominerende i dag, hvor DIS udgaven af metode 5 

foreligger. Anvendelsesområdet for metode 1 er affald, mens anvendelsesområdet for metode 5 er alle typer 

af jord og jord-bestanddele. 
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3.4 Vurdering af syreblandinger i forhold til matrice 

Metoderne 1, 4 og 5 anvender alle HNO3, HCl og HF, men i forskellige blandingsforhold.  I metode 1 og 5 

anvendes en relativt stor mængde kongevand (1 del HNO3 til 3 dele HCl), mens der i metode 4 anvendes 

en relativt lille mængde kongevand. Omvendt anvendes i metode 1 og 5 en relativt lille mængde HF, mens 

der i metode 4 anvendes en relativt stor mængde HF. 

Det er kendt (se f.eks. /3/) at -  

1. den primære funktion af HNO3 er at oxidere organisk stof  

2. den primære funktion af HCl er at kompleksbinde kationer, derved hjælpe med at opløse 

kationer 

3. den primære funktion af HF er at opløse aluminiumsilikater, som ikke opløses i HNO3 og HCl, 

samt blandinger af disse, og desuden at opløse metaller som Sn, Ag, Ti, Sb m.fl. 

I metode 5 nævnes at mængden af HNO3 er stor nok til at opløse 0,25 g carbon. Det er imidlertid kendt at 

marine sedimenter ofte består primært af Al-Si silikater, og kun en mindre mængde organisk stof (/10/ og 

/3/). Da det desuden nævnes specifikt i metode 5 at SiO2 og Al2O3 ikke altid oplukkes fuldstændigt, må der 

stilles spørgsmålstegn ved, om mængden af HF i metoden er tilstrækkelig til at sikre fuldstændig oplukning 

af marine sedimenter med højt indhold Al-Si silikater. 
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4. Betydning af metodevalg ved 
QUASIMEME 
præstationsprøvninger 

Den dominerende udbyder af præstationsprøvninger for det marine miljø i Europa er Quasimeme. I notat 

2011 /2/ er undersøgt hvilke destruktionsmetoder der bruges til oplukning i Quasimeme præstations-

prøvninger for marint sediment, samt hvilken betydning oplukningsmetoden har for resultaterne.  

Følgende konklusioner blev draget i notat 2011:  

1. Anvendelse af HF har meget stor betydning i forhold til at opnå total destruktion af marine 

sedimenter.  

2. Blandt deltagerne i Quasimeme præstationsprøvninger er der tilsyneladende kun delvis 

enighed/konsensus vedr. metodevalg for destruktion, idet 43 % af de deltagende laboratorier har 

anvendt en metode, hvor der ikke indgår HF. Dette bekræfter, at der er behov for standardisering på 

området. 

Der kunne imidlertid ikke drages nogen konklusion mht. hvor stor en mængde HF der skulle anvendes til 

at sikre fuldstændig oplukning af en prøve der primært består af Al-Si silikat, da den nødvendige 

information ikke var tilgængelig i rapporterne fra Quasimeme. 
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5. Diskussion 

I nærværende notat anvendes de samme vurderingskriterier som i notat 2011:  

1. Metoden skal være en anerkendt standardmetode 

2. Der skal opnås en total destruktion for alle typer marint sediment. 

3. Metoden skal være ”ufleksibel”, forstået sådan at der ikke skal være mulighed for at variere 

oplukningsbetingelserne indenfor standardens rammer.  

I notat 2011 blev en modificeret udgave af metode 4; Loring & Rantala /3/ valgt, til trods for at den ikke 

var en anerkendt standardmetode (kriterium 1).  

Metode 2 og 3 blev fravalgt, da de ikke opfyldt kriterium 3. 

Metode 1; DS/EN 13656 blev fravalgt da den ikke er beregnet til jord/sediment, men ”affald” generelt, og 

fordi mængden af HF er relativt lille, sammenlignet med de tre andre metoder.  

Ved sammenligning af metode 5; ISO/DIS 14869-3 og metode 1; DS/EN13656 bemærkes at der anvendes 

præcis samme syreblanding og prøvemængde i de to metoder. Den primære forskel ligger i 

anvendelseområdet, idet metode 1 er beregnet til affald, mens metode 5 er beregnet til jord og jord-

bestanddele. Derudover ses en forskel i programmet til styring af mikrobølgeovnen, idet metode 5 

anvender et temperaturstyret program, mens metode 1 anvender et effektstyret program. Denne forskel 

vurderes dog primært at have historiske årsager, idet temperaturstyring af mikrobølgeovne endnu ikke var 

almindeligt omkring udgivelsesåret for DS/EN13656 (2002-2003). 

Det vurderes, at marint sediment umiddelbart falder indenfor anvendelsesområdet for ISO/DIS 14869-3, 

og dermed er en af begrundelserne for at fravælge den stort set identiske DS/EN 13656 bortfaldet. Desuden 

er kriterium 1 opfyldt, idet metoden udgives som ISO metode. Da metoden ikke giver mulighed for at 

variere syresammensætningen er også kriterium 3 opfyldt.  

I vurderingen af om kriterium 2 er opfyldt indgår følgende:  

a) Der anvendes HF 

b) Metodens formål er en totalbestemmelse af en række metaller, herunder de miljøfarlige metaller 

som indgår i overvågningen; As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Li, Ni og Zn.   

c) Metoden anvender væsentligt mindre HF end gældende metode (metode 4), og det angives i 

metoden at refraktære forbindelser som f.eks. SiO2  og Al2O3 ikke altid oplukkes fuldstændigt.   

 

Grundet c) kan det ikke med sikkerhed konkluderes at metoden vil sikre fuldstændig oplukning af marint 

sediment med højt indhold af SiO2 og Al2O3. Det kan derfor ikke med sikkerhed konkluderes at kriterium 2 

er opfyldt. 
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6. Konklusion 

Formålet med nærværende notat er at vurdere hvorvidt metoden ISO/DIS 14869-3 Dissolution with 

hydrofluoric, hydrochloric and nitric acids using pressurised microwave technique /8/ er velegnet til 

oplukning af marint sediment, og om det i så fald skal anbefales at lade denne metode erstatte metoden 

Loring & Rantala til oplukning af marint sediment på metodedatablad M021.  En fordel ved dette vil være, 

at ISO/DIS 14869-3 er en international standardmetode, i modsætning til  Loring & Rantala. 

Der er opstillet følgende tre succeskriterier for vurdering af metoden: 

1. Metoden skal være en anerkendt standardmetode 

2. Der skal opnås en total destruktion for alle typer marint sediment. 

3. Metoden skal være ”ufleksibel”, forstået sådan at der ikke skal være mulighed for at variere 

oplukningsbetingelserne indenfor standardens rammer.  

På basis af en gennemgang af metoden, sammenholdt med de metoder der indgik i screeningen i notat 

2011 kan konkluderes, at ISO/DIS 14869-3 måske er egnet til oplukning af marint sediment, idet kriterium 

1 og 3 er opfyldt, mens kriterium 2 måske er opfyldt.  Tvivlen går her på om der i metoden anvendes nok 

HF til at sikre fuldstændig oplukning af marint sediment med højt indhold af SiO2 og Al2O3. Selvom den 

gældende metode heller ikke opfylder alle tre ovenstående tre kriterier (idet kriterium 1 ikke er opfyldt), 

kan det på det foreliggende grundlag ikke anbefales at erstatte gældende metode (metode 4; Loring & 

Rantala) med metode 5; ISO/DIS 14869-3.   
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Denne rapport er udarbejdet af Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske 

Miljømålinger som et led i referencelaboratoriets bistand til Naturstyrelsens arbejde med krav til 

analysekvalitet. 

De gældende krav til analysemetode for metaller i marine sedimenter er beskrevet i Miljøministeriets 

bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, med specifikation af betingelserne i et 

metodedatablad: M021, Metaller i jord, slam og sediment. Metodedatabladet henviser til en metode 

beskrevet i 1995 af D.H. Loring og R.T.T. Rantala. Metoden er velfungerende, men det er ønskeligt at 

erstatte den med en standardiseret metode. Nærværende rapport sammenligner en standardmetode: 

ISO/DIS 14869-3 med den nu krævede  metode. Det konkluderes, at ISO/DIS 14869-3 ikke kan 

anbefales på nuværende tidspunkt da metoden foreskriver en mindre tilsætning af flussyre end metoden 

beskrevet af Loring & Rantala. Af denne grund er det uvist, om de to metoder vil give sammenlignelige 

resultater.  

 


