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Kontaminasjon i felt
• Tau

• Flyteholdere

• Strips

• Plastflaske

• Klær

• Mikroplast fra luft

• Mikroplast i prøve beholder

• Mikroplast i vannet fra labben
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Felt blank

Feltblanker redder dagen

Prøve
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Hvordan redusere kontaminering
Rutiner
• 100 % bomull labfrakk
• Bomull scrubs 
• Klesrulle
• Rent arbeids område
• Lav aktivitet I rommet
• Høyt ventilert område
• Filtrert RO vann og løsninger
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Kontaminasjons kontroll
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Partikler funnet I lab-blank
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Flere mennesker i laben = mer 
kontaminasjon i blankene
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Prøveopparbeiding - Vann  

21.12.2022Sverre Hjelset

Nedbrytning av organisk materiale Filtrering

Dette er et forenklet eksempel på prøveopparbeiding av manta prøver 
Minste deteksjons grense: 200 µm

Prøvetaking Skylling av prøvebeholder



Analyse - FTIR
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Dette er et forenklet eksempel på mikroplast analyse ved hjelp av FTIR
Minste deteksjons grense er avhengig av instrumentets spesifikasjoner



Prøvopparbeiding - sediment

Dette er et forenklet eksempel på prøveopparbeiding av sediment

I dette eksempelet er minste deteksjons grense: 53 µm21.12.2022Forfatternavn 13



Ref: Deng 2022 – Ikke kopier bilder – Mannuskript er levert 21.12.2022Forfatternavn 14



Andre analysemetoder
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Pyrolyse Skanning FTIR



Prøv
e 

#1

Objektglass

Prøvene - sett fra siden

Magnet

Objektglass

Sølvfilter
- med partikler

Skive
(med åpning)

Magnet: Ø ~ 20 mm
Sølvfilter: 3 µm maskevidde; Ø 13 mm 
Skive: Ø ~ 20 mm (ytre diameter), Ø ~ 10.5 mm (indre åpning)

µFTIR imaging

Resultater - kvantitative

Pyrolyse GC/MS

Pyrolysekopp

«Unicorn» metoden – partikkel fraksjonen mellom 50 og 250 µm

Resultater - kvalitative

Resultater - kvantitative

• Antall partikler per filter (per 
prøve)

→ Antall mikroplast per gram 
tørrvekt/m3 osv.

• Masse av ulike polymerer per filter 
(per prøve) 

→ µg polymer per gram musling 
(tørrvekt) eller µg polymer per liter 
vannprøve

Unicorn-metoden gjør at man får både 
(plast)partikkelbasert informasjon per prøve OG 

(plast)masse informasjon per prøve fra samme prøve.

Prøv
e 

#2

Prøv
e 

#3

• Type polymer (23 grupper; PE, PP)
• 8 farge-kategorier (EMODnet15 )
• Form (fragment, fiber ..)

Resultater - kvalitative

• Deteksjon av ulike polymerer
med masse over LOD og LOQ

→ Deteksjon av PE, PP osv. 

FTIR 
skanning 

bilde

FTIR spekter per 
partikkel



Gjenfinnings test
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EUROQCHARM

• 98 registrerte laboratorier

• 68  ga resultater

Interlaboratorie studie om mikroplastanalyse I ulike miljøer



Resultater EuroQcharm
Store variasjoner I metoder

Tabletter RSD 76-96%

Sand > 100%

Sediment 51-130 %

For få masse baserte analyser

Veldig mange ulike metoder for polymerkartlegging
Veldig mange ulike kjemikalier brukt ved prøveopparbeiding
Veldig mange ulik filtre brukt før analyse
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