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SensAqua AS er et norsk selskap som leverer utstyr for automatisk fjernovervåking av 
tungmetaller. Det fines ingen andre akseptable alternative metoder for å gjøre dette hvis man 
ikke skal reise ut å hente inn vannprøver som deretter analyseres på et laboratorium. Denne 
nye metoden er et resultat fra forskning ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) i Trondheim. Metoden har gjennomgått omfattende uttestinger i felt og er patentert 

internasjonalt. 
 

Øyvind Mikkelsen and Knut Schrøder er to professorer 
ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet som arbeider innen fagområdet analytisk kjemi. 
Deres forskning er konsentrert om utvikling av metoder 
til bruk innen miljøovervåking. Spesielt arbeides det 
med metodeutvikling som åpner for fjernstyrt og auto-
matisk overvåking som lar seg gjennomføre uten behov 
for hyppig tilsyn på stedet. 
 
Det er pr i dag begrensede muligheter for å kunne foreta 
automatisk overvåking av vann og avløp. Tilgjengelige 
brukbare metoder er begrenset til kun å bestemme pa-
rametere som enkelt lar seg måle, som elektrisk led-
ningsevne, pH-verdier, turbiditet og temperatur. Hvis 
det hadde vært teknisk mulig, ville det klart by på store 
fordeler å kunne inkludere en rekke andre måleparame-
tere. Dette er ikke bare på grunn av ønsket om å spare 
penger, men også fordi forbedrede målemetoder vil 
gjøre det mulig å reagere umiddelbart som måtte skyl-
des feil eller ulovlig miljøaktivitet.. Dessuten ville det 
da være mulig å legge slike miljødata direkte inn på 
Internett og dermed direkte og umiddelbart tilgjengelig 
for publikum. 
 
Kvalitetsikring av resultatene fra slike automatiske 
målinger er her helt vesentlig. Dette kan gjøres ved 
hyppig å ta med seg vannprøver til akkrediterte labora-
torier for kontroll- og sammenligning. Rent praktisk kan 
dette løses ved å kombinere slik prøvetaking med det 
nødvendige periodiske vedlikeholdet. 
 
Grunnen til at det er meget begrenset hvilke kjemiske 
komponenter som kan fjernovervåkes ligger I kravene 
om langtidsstabilitet av målesystemet uten behov for å 
være fysisk til stede. Dessuten må det være tilstrekkelig 
følsomt til å kunne måle de lave konsentrasjonene det 
her er tale om. Dessuten er det selvfølgelig et krav om at 
det utstyret som brukes ved målingene ikke selv utgjør 
en risiko for miljøforurensning. Her må man være spesi-
elt restriktiv fordi utstyret vil være ubetjent over lengre 
tid med risiko for skader og hærverk. Heller ikke kan 
utstyret være for kostbart slik at det er mulig med flere 
installasjoner mange steder, der det vil være økt risiko 
for slike skader. 

Fjernovervåking av tungmetaller som kobber, kvikk-
sølv, bly, sink, kadmium, jern, thallium osv. er av særlig 
stor betydning. Av den grunn har det over lengre tid 
vært utført omfattende internasjonal forskning for utvik-
ling av metoder, dette fordi ingen akseptable metoder 
har vært tilgjengelige. 
 
For omlag syv år siden fant vi løsninger som muligens 
kunne brukes for fjernovervåking av viktigere tungme-
taller. Av den grunn satt vi i gang en omfattende meto-
deutvikling. Vi ha nå lykkes med meget tilfredsstillende 
resultater over en lang testperiode, der resultatene er 
kvalitetsikret ved hyppig sammenligning med bruk av 
laboratoriemetoder. Vi har dokumentert disse resultate-
ne i et stort antall internasjonale publikasjoner: 
http://www.nt.ntnu.no/users/knusch/knutpub.htm 
Vi har dessuten presentert metoder og resultater på en 
rekke internasjonale vitenskapelige konferanser og i 
spesialistgrupper. Automatiske stasjoner er opprettet og 
fungerer med overbevisende resultater der vi med hen-
syn på tungmetaller måler kvalitet av drikkevann, avløp, 
vann fra stengt kobbergruve og vaskevann for røyk fra 
avfallsforbrenningsanlegg. Dessuten for kontroll av 
prosessvann og avløp fra metallurgisk industri. Av prak-
tiske grunner er aktiviteten lagt til områder nær Trond-
heim, men flere stasjoner er også plassert andre steder. 
 
Hittil er alle målestasjonene våre ikke-kommersielle, 
som ledd i vår forskning om metodikk og stabilitet, men 
vi er nå i et stadium av utviklingen med kommersiell 
aktivitet, etter at vi nå har oppnådd gode målereferanser. 
 
I og med at det tidligere ikke har vært akseptable meto-
der for slik overvåking har vi derfor patentert våre me-
toder internasjonalt. 
  
Gjennom vårt selskap SensAqua AS (Remote Sensing 
in Aquatic Systems, www.sensaqua.com) på Oppdal og 
med R&D på NTNU i Trondheim, er vi nå inne i en 
kommersiell fase med produksjon, der også Innovasjon 
Norge (www.invanor.no) og næringsmiljøet i Oppdal er 
involvert. Dette åpner for helt nye muligheter for fjern-
overvåking uten å måtte være til stede. Vi henvender oss 
både offentlige som private instanser, spesielt innen 
overvåking av vann, avløp og industri. 
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SensAquas automatiske analysesystem av spormetaller (ATMS) 
 
SensAqua AS utvikler, produserer og markedsfører målesys-
temer som er egnet for fjernstyrt og automatisk å overvåke 
nivået av tungmetaller i vann og avløp og tilsvarende overvå-
king av industrielle prosesser. 
 
Vi tilbyr følgende produkttyper og tjenester: 
 
En ATMS grunnenhet for å male tungmetaller voltammetriske 
ved bruk av våre patenterte faststoffelektroder som er utviklet 
I vår R&D avdeling. Dette er en benkmodell som ikke har 
innbygget noen automatisering. 
 
Komplette automatiske systemer for automatisk fjernovervå-
king av tungmetaller – med presentasjon via Internett og med 
fjernstyring av målingene. 

Komplette feltstasjoner. Om ønskelig kan det også tilbys 
systemer som også har andre Sensorer for også automatisk å 
kunne måle andre parametere som pH, COD, TOC, elektrosk 
ledningsevne og vann-nivå. 
 
Videre tilbys vedlikeholdsprogrammer, opplæring og kurs. 
 
SensAqua AS er som nevnt den eneste leverandøren av utstyr 
som kan benyttes for fjernovervåking av tungmetaller. Kont-
raktører som ønsker å tilby systemer for fjernovervåking og 
inngi anbud på leveranser av slikt utstyr, kan gis forhåndstil-
sagn om å kunne inkludere ATMS - for dermed å kunne tilby 
mer komplette systemer som også måler tungmetaller. Dette 
kan tilbys eksklusivt eller ikke-eksklusivt etter avtale. 

 

Basis ATMS består av to kabinetter:   Fra automatisk overvåking av elv: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Raubekken ved nedlagte Løkken Verk 
 
For å skille den tørre delen av systemet fra delen med vann og rør er ATMS-enheten bygget opp som en tokabinettversjon der kabinett I 
består av en datamaskin av industristandard (Industrial-PC (104) med 6,4” monitor og software) med operativsystemet. Kabinett II 
utgjør det patenterte voltammetriske cellesystemet med sine elektroder, kontrollenhet og interface for å kontrollere eksterne enheter 
som doseringspumpe pump for støtteelektrolytt, for tømming, røresystem etc. Kabinett I kan styre to cellesystemer, dvs. to stk Kabinett 
II. 
 
De viktigste tungmetallene sett ut fra miljøinteresser (kobber, kvikksølv, bly, sink, kadmium, jern, thallium etc.) kan bli overvåket 
kontinuerlig med fjernkontroll. Hvis det er ønskelig kan resultatene gjøres umiddelbart tilgjengelig via Internett. Deteksjonsgrensen 
ligger i lavt ppb (µg/L) nivå, men varierer fra metall til metall. Høyeste målegrense ligger i lavt ppm (mg/L) nivå før det er nødvendig 
med fortynning. Systemet er konstruert for vandige løsninger. For avløpsvann kan det være aktuelt med bruk av et filtersystem. 
 
Tekniske spesifikasjoner for ATMS 
 
Elektrode system:   Patenterte legeringer 

Sølv/Sølvklorid 
Platina 

 
Software:    Windows 2000™ 
 
Dimensjoner:   30 X 40 X 21 cm hver 
Vekt:    2 X 10 kg 
Strømforsyning:   230 V AC, Max 10 A 
Elektrode forbindelse:   3 X kabeløye (6 mm²) 
 
Polarisasjon 
spenningsområde:   ± 5 V  
Sweep Typer: Differensial Pulse/ Stair-

case 

Sweep retning:   Anodisk/katodisk  
Min. sweep trinnhøyde:  5/8 mV 
 
Min Sweep trinn:   10 ms 
 
Målinger 
Input impedans:    > 109 Ω  
Strømområde:   ±2000 nA, 20 µA, 200 µA 
Oppløsning for strømmåling:  14-bit 
Oppløsning Feedback:  14-bit 
 
Kommunikasjon 
Seriell:    Kommunikasjon over 
Modbus i RTU   Mode LAN  
    Data via web service. 


