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Abstract 
Södra Cell Mörrum is one of the five paper pulp plants that are included in Södra Cell, and the 
paper pulp that is produced here is not only sold to Swedish paper mills. Most of the paper 
pulp is exported to different countries in Europe. In the manufacturing process the plant needs 
different kind of process water and there are guideline values for how much copper, iron and 
sodium this water is allowed to contain. Analyzes of this water is in the current situation done 
with an atomic absorption spectrometric instrument (AAS-instrument) with a flame. 

 

Measurements done with flame-AAS of samples that have concentrations near the guideline 
values for copper, iron and sodium, are not reliable. The reason for not being reliable is that 
the quantitation limits of these metals are higher than the limit values. An alternative method 
that should give more reliable values is to analyze with an AAS- instrument with a graphite 
furnace. The purpose of this project was to perform a method validation of the graphite 
furnace of the AAS-instrument in the analysis of Cu, Fe and Na. The focus of the project was 
to find the detection limits for each metal, study the variation and to see if it is possible to 
analyze these water samples with this technique.  

 

The concentrations of the calibration solutions is between 1-10 µg/l for Na, 5-25 µg/l for Cu 
and 2-20 µg/l for Fe.The detection limits for all metals were slightly below 1 µg/l and during 
the present circumstances in the laboratory; it would be difficult to get even lower detection 
limits. There are improvements that can be done to get to the even lower detection limits. The 
results from this work show that the variation in each sampling cup is very small but if you 
look at different sampling cups the variation could be large if the cups are not treated in the 
right way. Further validation analyzes like variation in between days needs to be done. 
It is possible to analyze these low concentrations of copper, iron and sodium in the water 
samples with the AAS- graphite furnace, but it is difficult because there are many factors that 
affect the results. Examples of such factors are the environment where the instrument is 
placed in the laboratory and the human factor. Further analyzes needs to be done to get a 
better view of how these factors affect the result.  
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Sammanfattning 
Södra Cell Mörrum är ett av de fem pappersmassabruk som ingår i Södra Cell, och här 
tillverkas pappersmassa som förutom att det säljs till svenska pappersbruk även exporteras till 
andra pappersbruk i Europa. I tillverkningsprocessen behövs en rad olika processvatten och 
det finns gränsvärden för hur mycket koppar, järn och natrium det får ingå i dessa vatten. I 
dagsläget analyserar man dessa vatten som i dagligt tal kallas pannvatten med en 
atomabsorptionsspektrometer (AAS) som är utrustad med en flamma. 

Tyvärr är det inte tillförlitligt att med flamma mäta så pass låga halter som gränsvärdena för 
koppar, järn och natrium idag ligger på. Anledningen till att de inte är tillförlitliga beror på att 
kvantifieringsgränsen för flamtekniken är högre än vad gränsvärden för metallerna är. En 
alternativ metod som bör ge mer tillförlitliga svar är att mäta med en grafitugn istället. Detta 
examensarbete gick ut på att metodvalidera grafitugnen på AAS-instrumentet vid analys av 
Cu, Fe och Na. Fokusering låg på att ta fram detektionsgränser, undersöka spridningen samt 
att se om det gick att analysera brukets pannvatten med denna metod.  

Haltintervallen för kalibreringslösningarna var 1-10 µg/l för Na, 5-25 µg/l för Cu och 2-20 
µg/l för Fe. Detektionsgränserna för samtliga metaller låg på strax under 1 µg/l och lägre 
halter är svårt att mäta under de förhållanden som idag råder på laboratoriet. Man skulle 
kunna göra förbättringar som gör att man når ännu lägre detektionsgränser. Det som har 
framkommit angående spridningen är att den inte är stor inom varje enskild provkopp, men att 
den kan vara stor mellan olika provkoppar om provkopparna inte hanteras på korrekt sätt. 
Ytterligare undersökningar angående till exempel hur spridningen förändras från dag till dag 
bör genomföras.  

Det som har framkommit under detta arbete är att det är fullt möjligt att med grafitugnen på 
AAS-instrumentet mäta de låga koppar-, järn- och natriumhalterna, men att det är svårt 
eftersom många faktorer påverkar resultatet. Exempel på faktorer som påverkar är miljön vid 
instrumentet på laboratoriet och den mänskliga faktorn. Ytterligare analyser bör göras för att 
få en ännu bättre överblick över hur dessa faktorer påverkar resultatet.  
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1. Inledning  
 

Vid Södra Cell Mörrums analyslaboratorium görs en rad olika analyser, man analyserar till 
exempel olika typer av lut, avloppsvatten och pannvatten. Vissa analyser görs på andra 
laboratorier som till exempel dricksvattenanalyser. De vattenanalyser som går under 
samlingsnamnet pannvatten görs två gånger varje vecka, i regel en gång i början av veckan 
och en gång i slutet. Det är en rad olika typer av vatten som tas på olika ställen i processen på 
bruket, men de flesta av dem fungerar som någon typ av kylvatten i processen. Eftersom detta 
examensarbete är fokuserat på analys av järn, koppar och natrium med 
atomabsorptionsspektrometri sattes fokus endast på dessa analyser (läs mer i 1.2 Syfte). 
Andra analyser som görs på pannvatten är att man kontrollerar halten kisel, fosfat och 
restaluminium med spektrofotometer. Man analyserar även pH, TOC (totalt organiskt kol) och 
hårdheten på vattnet. Färgen på vattnet kontrolleras och man analyserar också hur mycket löst 
syre som finns i vattnet. 

1.1 Södra 
Södra är en ekonomisk förening, vilket innebär att den ägs av sina medlemmar. Antalet 
sydsvenska skogsägare som är medlemmar i Södra är över 50 000 stycken. Inom Södra finns 
det fem olika affärsområden och en av dem är Södra Skog där skogliga tjänster och 
virkesråvaror ingår. Ett annat område är Södra Timber som handhar trävaror och ett tredje 
affärsområde är Gapro som huvudsakligen producerar interiörträprodukter. Södra har också 
ett affärsområde som är fokuserat på elproduktion, nämligen Södra vindkraft AB. Slutligen 
består Södra även av Södra Cell och det är denna del som står för pappersmassatillverkningen. 
Inom Södra Cell ingår förutom pappersmassabruket i Mörrum även fyra andra bruk. Totalt 
finns det tre stycken bruk i Sverige och två stycken belägna i Norge. Det är viktigt att komma 
ihåg att man inom Södra inte tillverkar något färdigt papper utan endast pappersmassa. En del 
av pappersmassan från Södra säljs till papperstillverkare i Sverige, men mycket går även på 
export ut i Europa. På grund av sitt läge exporterar Södra Cell Mörrum en stor del av sin 
pappersmassa ut i Europa, och det levereras oftast med båt, tåg eller kombitransport.1 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 http://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/ 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att metodvalidera metoder för analys av Cu, Fe och Na 
med en atomabsorptionsspektrometer (AAS) med en grafitugn av typen THGA. THGA står 
för transversely heated graphite atomizer. Metoden som ska utvecklas ska användas i syfte att 
mäta koncentrationerna av natrium, koppar och järn i olika typer att vatten som till exempel 
pannvatten, matarvatten och kondensat. Fokuseringen låg på att ta reda på om det 
överhuvudtaget gick att analysera företagets pannvattenprover med grafitugnen på AAS-
instrumentet. Detektionsgräns, spridning och hur ofta man måste byta ut grafitröret var andra 
parametrar som undersöktes i detta arbete. Ytterligare ett syfte var att utbilda 
laboratoriepersonalen och att skriva instruktioner på om hur man använder instrumentet.  

1.3 Problemställning 
Södra Cell i Mörrum vill kunna rapportera hur låga halter natrium, koppar och järn som de har 
i sina olika vatten i deras bruk, idag använder man sig av ett AAS-instrument med flamma. 
Nackdelen med att använda flamma är att det inte går att mäta låga koncentrationer (0-30 
µg/l) och därför har laboratoriet införskaffat ett AAS-instrument som har kombinerad flamma 
och grafitugn. Uppgiften går ut på att genomföra tester och metodvalidera grafitugnen i syfte 
att laboratoriet ska kunna ange de låga halter som förekommer i vissa av brukets olika vatten. 
I dagsläget rapporteras kopparhalter på < 0,01 mg/l, järnhalter på < 0,02 mg/l och 
natriumhalter på < 0,01 mg/l som noll. Målet är alltså att kunna bestämma dessa halter på ett 
exakt sätt med hjälp av grafitugnen på AAS-instrumentet.  

1.4 Avgränsningar 
Vid metodvalidering ingår många olika moment och därför kan en fullständig 
metodvalidering ta upp till ett helt år att genomföra. Eftersom detta examensarbete är på 15 
högskolepoäng (10 veckor) valdes det att fokusera på de moment som Södra Cell anser vara 
viktigast (se 1.2 Syfte). I detta examensarbete varierades varken temperaturer eller tider i 
analyssteget då det skulle ta allt för lång tid att genomföra denna typ av optimering.  
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2. Bakgrundsfakta 

2.1 Metod- och instrumentteori 
 

2.1.1 Atomspektrometri, allmänt  
Det som är gemensamt för alla atomspektrometrimetoder är att provanalyten förångas och 
atomiseras under höga temperaturer (2200 – 8300ºC). För att kunna mäta koncentrationen av 
atomerna efter atomatiseringen använder man sig av antingen absorption eller emission vid 
ämnesspecifika våglängder. Det finns tre olika typer av atomspektrometri. Det finns 
atomemissionsspektrometri, (AES), där man mäter då atomerna går från sina exciterade 
tillstånd till grundtillståndet. En annan typ är atomfluorescensspekrometri som inte är så 
vanlig. Den tredje typen är atomabsorptionsspektrometri, (AAS), och detta är en av de 
vanligaste typerna av atomspektrometri. I AAS mäter man då atomerna går från sitt 
grundtillstånd till olika exciterade tillstånd.2 

2.1.2 Atomabsorptionsspektrometri (AAS) 
Inom AAS har man en strålningskälla, som oftast består av en hålkatodlampa. Inuti 
hålkatodlampan finns samma ämne som man ska analysera, skillnaden är att ämnet här är i 
gasfas. Detta innebär att man måste ha en specifik hålkatodlampa för varje ämne som ska 
analyseras. I de allra flesta nytillverkade AAS-instument finns det möjlighet att använda flera 
lampor samtidigt, vilket gör att analys av flera metaller efter varandra är möjligt.  I AAS 
använder man sig antingen av en flamma eller en grafitugn för att atomisera sin analyt. Mer 
specifikt om atomisering med flamma och grafitugn kan ses i avsnitt 2.1.3 respektive 2.1.4.  

Vid all form av atomspektrometri är det viktigt att ha någon form av bakgrundskorrektion. 
Behovet av bakgrundskorrektion beror på att provmatrisen och flamman/grafitugnen har en 
viss egen absorbans och den vill man få bort för att isolera absorbansen från analyten. 
Bakgrundskorrektion är speciellt viktigt då man använder sig av AAS-grafitugn eftersom 
reströk från pyrolyssteget kan ge en missvisande absorbans. Exempel på olika metoder för 
bakgrundskorrektion är korrektion med hjälp av deuteriumlampa och Zeemankorrektion (läs 
mer om i avsnitt 2.1.4).2 

2.1.3 Atomabsorptionsspektrometri med flamma 
En av de allra vanligaste och den äldsta atomiseringsmetoden inom AAS är atomisering med 
flamma. På de flesta AAS-instrument har man en så kallad förbrännare där provet blandas 
med bränsle och oxidant innan det når flamman. Den allra vanligaste typen av bränsle som 
används är acetylen och de vanligaste oxidanterna är luft eller lustgas. Provblandningen sugs 
in i en pneumatisk nebulizer där det blir till aerosol. För att undvika att för stora droppar följer 
med in i flamman har man olika steg som tar bort dessa. Faktum är att endast cirka 5 % av det 
ursprungliga provet når flamman. 2 

                                                           

2
 Harris, Daniel C (2007), New York 
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2.1.4 Atomabsorptionsspektrometri med grafitugn  

Atomabsorptionsspektroskopi med grafitugn skiljer sig från analys med flamma på flera olika 
sätt. När man genomför analyser med grafitugn använder man sig av ett temperaturprogram 
där varje enskilt steg fyller en viktig funktion. Det allra första steget är ett torksteg och i detta 
steg är det meningen att man ska förånga bort lösningsmedlet.  

Vid det andra steget i temperaturprogrammet genomgår provet en pyrolys och syftet med 
detta pyrolyssteg är att få bort så mycket matris som möjligt. Detta kan beroende på analyt 
ibland vara svårt att uppnå, därför kan man tillsätta en matrismodifierare till sitt prov som gör 
att det är lättare att få bort komponenterna i matrisen. Matrismodifierare kan också användas i 
syfte att stabilisera analyten.  

Det tredje steget är själva atomiseringssteget och det som sker är att provet atomiseras till sitt 
grundtillstånd. Temperaturprogrammet avslutas med att man har ett rengörningssteg där man 

värmer ugnen till cirka 2500o C under ett fåtal sekunder. Under samtliga steg förutom under 
atomiseringssteget genomflödas grafitugnen med antingen argon- eller kvävgas. Anledningen 
till att grafitugnen genomflödas av argon- eller kvävgas är att man vill bli av med flyktigt 
material. Ytterligare funktion som gasen har är att den fungerar som skyddsgas för att undvika 
att kolet i grafitröret oxideras. Skyddsgasen flödar både utanför och inne i själva grafitröret. 
Skälet till att man inte har något gasflöde inne i grafitröret under atomiseringen är för att 
undvika att analyten försvinner ut ur ugnen. 3 

Grafitugnen värms upp med hjälp av elektricitet och i varje ände av ugnen sitter det fönster 
där ljuset från hålkatodlampan kan passera. Inuti vissa typer av grafitugnar kan det i botten 
sitta en så kallad L´vov plattform och denna värms upp av värmestrålningen från grafitrörets 
insida.  

Ofta använder man sig av någon form av korrektion för bakgrundsabsorbansen och det finns 
olika typer av tekniker för sådan korrektion. En ganska avancerad bakgrundskorrektor är den 
så kallade Zeemankorrektorn som bland annat är bra på att ta bort molekylärabsorbans. För att 
Zeemankorrektorn ska fungera används elektromagnetisk strålning. På grund av den 
elektromagnetiska strålningen är det viktigt att personer med pacemakers inte befinner sig i 
samma rum där instrumentet står då den genomför analys. 4 

 

 

 

                                                           

3
 “The THGA Graphite Furnace, techniques and recommended conditions”, 1999, Perkin Elmer 

 

4
 Harris, Daniel C (2007), New York 
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Både temperatur och tid i pyrolys- och atomiseringssteget varierar beroende på vilken analyt 
det är som ska analyseras. Resterande temperaturer och tider i tork- och rengörningssteg 
varieras inte lika mycket utan man utgår ofta från vad tillverkaren av instrumentet 
rekommenderar. Vid metodvalidering kan man välja att variera dessa tider och temperaturer 
för att hitta de mest optimala förhållandena vid analys.  

Fördelen med att använda en grafitugn istället för en flamma är att det krävs mindre mängd 
analyt vid analys med grafitugn. Ytterligare en fördel med grafitugn är att den är känsligare än 
flamma. Vid injicering av prov är det viktigt att detta görs på rätt sätt, det vill säga att droppen 
får kontakt med botten av grafitugnen och att den stannar på en liten yta och inte flyter ut för 
mycket. Det krävs alltså mer skicklighet av den som handhar instrumentet då man använder 
sig av grafitugn, men man kan också använda sig av en automatisk provväxlare. 4 

 

  

 

 

 

Bild 1: En enkel principskiss över en hur ett AAS-grafitugnssystem ser ut.  

 

2.1.5 Olika typer av grafitugnar  
Det finns olika typer av grafitugnar, och den första som utvecklades var en HGA vilket står 
för Heated Graphite Atomizer och den brukar ibland kallas för Massmannugnen. Nackdelen 
med denna ugn är att den inte har en jämn temperaturfördelning, utan ändarna av ugnen är 
något kallare än mitten. Detta beror på att ändarna är i kontakt med vattenkylda cylindrar och 
detta i sin tur leder till att bland annat matris kan kondensera vid de kallare ändarna av ugnen. 
Man har under flera år utvecklat och kommit på andra alternativ till HGA och en av dessa 
förbättrade typer av ugnar är THGA som står för Transverse Heated Graphite Atomizer. Med 
hjälp av THGA:n har man kunnat få en jämn temperaturfördelning över hela ugnen vilket är 
önskvärt. Jämn temperaturfördelning är särskilt viktigt för att kunna få så bra atomisering som 
möjligt. 5 

 

 

                                                           

5
 Kursmaterial, atomabsorptionspektrometri med flamma och grafitugn, PerkinElmer 
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2.2 Metodvalidering 
Anledningen till att man validerar något är för att man med säkerhet vill kunna veta om något 
är lämpligt för sitt ändamål. Vid metodvalidering vill man få reda på om metoden är lämplig 
för sitt ändamål. När man har validerat en metod måste man även verifiera den, och det 
innebär att man genomför kontroller för att se om det man kommit fram till verkligen fungerar 
i praktiken. Oftast ingår verifieringen i valideringen när man har med analytisk kemi att göra. 
På grund av att det finns otroligt många analysmetoder finns det ingen enkel checklista som 
man kan gå efter då man ska validera en metod. Den/de som ska genomföra 
metodvalideringen måste tillsammans med laboratoriet komma överens om vilka parametrar 
som ska ingå i metodvalidering för den specifika analysmetoden. Det finns dock vissa 
parametrar som brukar finnas med i de flesta metodvalideringar. Nedan följer några exempel: 

• Mätområde   

• Specificitet 

• Känslighet 

• Detektionsgräns 

• Noggrannhet (riktighet och precision) 

• Stabilitet 

• Robusthet 

• Kvantifieringsgräns (bestämbarhetsgräns) 

• Linearitet m.fl 

Det finns en hel del frågor som kan vara mycket bra att ställa sig själv när man ska ta reda 
vilka parametrar man ska ha med i sin metodvalidering. Vad är det för svar man vill ha, är det 
kvalitativt eller kvantitativt? Vilken analyt har man och vad är det aktuella mätområdet? Vad 
har man för matris och finns det några matriskomponenter som kan interferera med analyten? 
Hur noggrant måste analysresultatet vara? Vilka begränsningar angående analystid, kostnader, 
personalkompetens och analysmiljö finns? Vilka detektions- och kvantifieringsgränser kan 
vara rimliga? Dessa frågor med flera är frågor som man eventuellt måste besvara med hjälp av 
en metodvalidering beroende på vad beställaren, ofta laboratoriet, vill uppnå.6 

 

 

                                                           

6
 Lundgren B, Nilsson A, Stensiö K-E, (2000), Borås 
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3. Laborativt arbete 

3.1 Utrustning 
Instrumentet som används i detta examensarbete är en PerkinElmer AAnalyst 800. Det är ett 
helautomatiskt kombinationsinstrument med THGA grafitugn och flamma. THGA-ugnen är 
utrustad med en L´vov plattform, en longitudinell Zeemankorrektor och automatisk 
provväxlare. Man använder sig av kvävgas som spolgas. Tillhörande programvara till 
instrumentet är AA WinLab32.  En spädningsautomat av märket Hamilton vid namn Microlab 
användes vid spädning av matrismodifierare. Övrig laborationsutrustning som till exempel 
mätkolvar, vollpipetter, och bägare fanns att tillgå på laboratoriet.  

3.2 Saltsyror av olika renhetsgrader 
I detta arbete används saltsyror som har olika renhetsgrader (samtliga inköpta på Merck-
Chemicals). Vid all typ av syradiskning används en 37 % -ig saltsyra av pro analysis kvalité 
(förkortas p.a). Denna saltsyra innehåller enligt dess analyscertifikat ≤ 0,010 mg/l koppar, ≤ 
0,100 mg/l järn och ≤ 0,300 mg/l natrium. En renare saltsyra på 30 % som kallas suprapur 
användes också, men denna syra användes som tillsats till kalibrerings-, blank-, och 
provlösningar. Den suprapura saltsyran fanns inte att tillgå på laboratoriet vid start av detta 
arbete utan beställdes och började användas så fort den anlänt till laboratoriet. Innan den 
suprapura saltsyran började användas, använde man saltsyran av p.a kvalité. Enligt den 
suprapura syrans analyscertifikat innehåller den ≤ 1,0 µg/l koppar, ≤ 5,0 µg/l järn och ≤ 10,0 
µg/l natrium. 7 

3.3 Planering och beredning av lösningar 
Det allra första som planerades var att testa instrumentet med några kalibreringsmetoder som 
laboratoriet tidigare hade testat för koppar (Cu), järn (Fe), och natrium (Na). Man hade satt 
upp vad man trodde skulle vara lämpliga kalibreringsintervall för de olika metallerna, och 
man kom fram till dessa intervall dels genom att ta hänsyn till var gränsvärden låg och dels 
genom erfarenhet om vad pannvattenproverna normalt brukar ha för halter. För koppar hade 
man valt intervallet 5-25 µg/l, för järn 2-20 µg/l och för natrium hade man valt 1-10 µg/l. Fem 
olika kalibreringslösningar inom de givna intervallen valdes för samtliga metaller. (Se tabell 
1)  
 
 
 
 
 

                                                           

7
 http://www.merck-chemicals.se/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Merck-SE-Site/en_US/-/SEK/ViewSearch-

ParametricSearchIndexQuery;sid=0Vmwve7D7wK2vaScx1ul6kYDAlo1oibXFnZ4qSnsAlo1oj3AVEZjvmvc 
Hämtat: 2009-06-15 Tid: 15.48 
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Innan den första analysen kunde påbörjas tillverkades stamlösningar som späddes till 
standardlösningar. Det fanns inköpta stamlösningar att tillgå och de hade en koncentration på 

1000 mg/l vilket är 1 000 000 µg/l. Kopparstamlösningen bestod av 23)(NOCu och den var 

löst i 0,5 mol/l 3HNO . Järnstamlösningen bestod av 33)(NOFe och även den var löst i 0,5 

mol/l 3HNO . Anledningen till att man löser både järn och koppar i 3HNO , salpetersyra, beror 

på att man inte vill att metalljonerna ska fastna på insidan av behållaren. I 
natriumstamlösningen har man inte någon syra tillsatt, då detta inte är något problem.  

Tabell 1 – Kalibreringslösningarnas intervall för de olika metallerna 

Koppar - Cu Järn - Fe Natrium - Na 
5 µg/l 2 µg/l 1 µg/l 

10 µg/l 6 µg/l 3 µg/l 
15 µg/l 10 µg/l 5 µg/l 
20 µg/l 15 µg/l 8 µg/l 
25 µg/l 20 µg/l 10 µg/l 

 

3.4 Förberedande moment innan analys 
För att få lösningar i de haltnivåer som var aktuella för kalibreringslösningarna var man först 
tvungen att späda de inköpta stamlösningarna. Först gjordes en spädning från 1 000 000 µg/l 
till 10 000 µg/l, och sedan ytterligare en till 100 µg/l. Dessa spädningar gjordes för samtliga 
metaller och därefter tillverkades en kalibreringslösning för järn som hade koncentrationen 20 
µg/l, en annan kalibreringslösning för koppar som hade koncentrationen 25 µg/l och 
ytterligare en för natrium som hade koncentrationen 10 µg/l. (tillvägagångssättet kan ses i 
bilaga 2) 
Alla spädningar gjordes med vollpipett, mätkolv och milli-Q-vatten. Milli-Q-vatten är 
totalavsaltat vatten som har genomgått ett jonbytarfilter. Samtliga kärl diskades med utspädd 
(1:1) saltsyra av p.a kvalité och sköljdes därefter med milli-Q-vatten.  
Kalibreringslösningarna späddes i instrumentets automatiska provväxlare. Detta innebar att 
man satte in den kalibreringslösning som man tillverkat av en viss metall (högst koncentration 
av alla kalibreringslösningarna) i en provkopp och milli-Q-vatten i en annan provkopp och 
sedan har man programmerat in hur mycket provväxlaren ska ta från koppen med 
kalibreringslösning respektive koppen med milli-Q-vatten. (en bild av hur provväxlaren ser ut 
kan ses i bild 2) Vid varje injektion injicerar provväxlaren totalt 20 µl provlösning och man 
mäter arean av absorbanstoppen för att få fram koncentrationen. 
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När man analyserar koppar och järn måste man 
använda sig av matrismodifierare. Vid analys av 

koppar använder man 0,005 mg 23)(NOPd  och 

0,003 mg 23)(NOMg som matrismodifierare 

(läs mer i avsnitt 2.1.4). Då man analyserar järn 

använder man 0,015 mg 23)(NOMg . 

Matrismodifierare fanns inköpta och späddes 
till lämpliga koncentrationer med en 
spädningsautomat. Information om bland annat 
valda våglängder, mängd matrismodifierare och 
temperaturprogram för de enskilda metallerna  Bild 2: Automatiska provväxlaren på AAS- 

kan ses i bilaga 1.       Instrumentet, Foto: Stefan Nilsson 

Temperaturerna och tiderna i temperaturprogrammen  

är hämtat ur de rekommenderade förhållandena som PerkinElmer anger i medföljande 
manualer till AAnalyst 800.  
 
Efter att alla spädningar av både kalibreringslösningar och matrismodifierare var gjorda, 
tvättades först alla provkoppar noggrant. Först syradiskades samtliga provkoppar med utspädd 
(1:1) saltsyra av p.a kvalité och därefter sköljdes de med milli-Q-vatten. Anledningen till att 
man syradiskar provkopparna innan är för att få bort eventuella metalljoner som kan sitta på 
ytans insida, och sedan sköljer man bort dem med milli-Q-vattnet. Till sist sköljer man även 
provkopparna med själva analyten en gång innan man slutligen häller i sin analyt.  

Innan analysen påbörjades ställdes ugnen i rätt position så att strålen från respektive lampa 
skulle lysa genom grafitugnen på ett optimalt sätt. Det kontrollerades även att provnålen på 
provväxlaren injicerade vid rätt position i grafitugnen, vilket den inte gjorde och därför fick 
den ställas in manuellt. Kontroll av hur långt ner provnålen når i en provkopp gjordes också, 
för att vara säker på att man verkligen analyserar prov och inte bara luft. Denna procedur 
upprepades efter varje gång man bytt teknik från flamma till grafitugn.  
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3.4.1 Testanalys av kalibreringslösningarna   
 
Den allra första analysen som gjordes var en redan befintlig metod för koppar, och man fick 
då fram en linjär kalibreringskurva (se diagram 1) med ett bra R2-värde på 0,9982.  
 

 
Diagram 1: Första kalibreringskurvan av koppar 

 
Efter denna analys gjordes en kalibreringsanalys för järn och även här användes en redan 
befintlig metod. Resultatet av denna analys gav också en linjär kalibreringskurva och R2-
värdet blev denna gång 0,9998. (se diagram 2)  
 

 
Diagram 2: Första kalibreringskurvan av järn 
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Till sist gjordes även en kalibreringsanalys för natrium även denna med en redan befintlig 
metod, och denna kalibreringskurva såg något mindre linjär ut än koppar och järn med ett R2-
värde på 0,9876. Se diagram 3. 
 

 
Diagram 3: Första kalibreringskurvan av natrium 

 
För att kontrollera att det gick att analysera flera olika metaller vid en och samma analys 
kördes alla metallerna efter varandra. Två stycken prover testades också och denna analys gav 
en del värden som var orimliga, men syftet var bara att se att det fungerade och det gjorde det.  

3.5 Analys för bestämning av detektionsgräns 
Efter de inledande analyserna planerades det hur man skulle gå till väga för att kunna ta reda 
på detektionsgränsen för de olika metallerna. Detektionsgräns är den gräns där man i en viss 
analysmetod kan skilja den lägsta koncentrationen av ett ämne från ett blankprov. 8 
PerkinElmer anger detektionsgränser i medföljande manualer som kan ses i tabell 2. Man 
måste ha i åtanke att de värden som PerkinElmer anger kan vara svåra att uppnå under de 
omständigheter som fanns på laboratoriet, eventuellt skulle man behöva renrum för att komma 
ner i så låga halter. Målet var att försöka komma så nära dessa värden som möjligt. 
 
Tabell 2: Detektionsgränserna enligt PerkinElmer 

Cu 0,014 µg/l 
Fe 0,060 µg/l 
Na 0,005 µg/l 

 
 
 

                                                           

8
 http://www.vattenportalen.se/docs/NoggrannhetWFD_rev1.pdf Hämtat: 2009-05-28, 13:06 
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3.5.1 Försök för bestämning av detektionsgräns  
Detektionsgränsen är den lägsta koncentration som man med rimlig säkerhet kan urskilja från 
ett prov som inte innehåller substansen (blankprov). Det finns flera olika tillvägagångssätt för 
att bestämma detektionsgräns, och det finns även olika sätt för att räkna ut detektionsgränsen. 
I detta arbete räknades först standardavvikelsen fram och sedan multiplicerades 
standardavvikelsen med 3 för att få fram detektionsgränsen. Kvantifieringsgränsen fick man 
fram genom att multiplicera standardavvikelsen med 10. (se formler här nedan) 
 
Detektionsgräns = σ (standardavvikelsen) * 3 
Kvantifieringsgräns = σ (standardavvikelsen) * 10 
 
Först påbörjades en metod som gick ut på att man beredde lösningar med en låg 
koncentration. Koncentrationen 1 µg/l valdes för samtliga metaller och en metall i taget 
analyserades. Efter beredning av en natriumlösning med koncentrationen 1 µg/l hälldes provet 
i tio stycken provkoppar som hade syradiskats med utspädd (1:1) saltsyra av p.a kvalité och 
sköljts med både milli-Q-vatten och analyt innan. Varje prov mättes sedan tre gånger och på 
så sätt fick man fram totalt 30 stycken mätresultat. Förutom de tio identiska proverna 
analyserades även en blank bestående av endast milli-Q-vatten. Tyvärr gav denna analys inte 
någon bra information då man behövde analysera kalibreringslösningarna för att få fram 
koncentrationerna för proverna.  
 
En ny analys av natrium förbereddes och genomfördes på samma sätt som tidigare (10 prov, 3 
replikat) men med skillnaden att även kalibreringslösningarna analyserades. Resultatet visade 
väldigt stor spridning mellan de olika provkopparna. Spridningen inom varje provkopp var 
dock inte alls stor. Kalibreringskurvan för natrium såg inte heller bra ut och man kan 
misstänka att syran (som användes vid syradiskningen) eventuellt var kontaminerad. Natrium 
analyserades ytterligare en gång, under exakt samma förhållanden för att se om det gav 
samma resultat. Denna analys misslyckades då det inte gick att få fram någon 
kalibreringskurva över huvud taget. Innan man kunde förkasta denna metod för att hitta 
detektionsgränsen testades ytterligare en metall.  
 
Koppar var den metall som analyserades härnäst, och i den första analysen med 10 prov och 
tre replikat såg kalibreringskurvan bra ut, men spridningen mellan provkopparna var för stor. 
Det skilde mellan 1-3 µg/l.  Det var eventuellt inte tillräckligt att ha tre replikat av varje prov, 
och ett test med koppar med 10 replikat genomfördes för att se om spridningen blev större om 
man analyserade fler replikat. Innan analysen påbörjades var det lite osäkert om man endast 
kunde välja att analysera 10 replikat av proverna och tre replikat av kalibreringslösningarna. 
Analysresultatet avslöjade att det inte gick att ha olika replikat på kalibreringslösningarna och 
proverna, vilket innebar att det blev 10 replikat av samtliga.  
Denna analys misslyckades dock eftersom det inte gick att få fram någon kalibreringskurva 
och denna analys var dessutom väldigt tidskrävande. Det bestämdes att man inte skulle 
genomföra fler analyser med mer än tre replikat och att denna metod för att bestämma 
detektionsgräns inte var någon bra metod för den typen av analys.  
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3.5.2 Annan metod för bestämning av detektionsgräns  
En annan teori för att bestämma detektionsgräns började planeras, vilket resulterade i att man 
skulle analysera blankprover istället för prover med en låg koncentration (1 µg/l). Dessa 
blankprover bestod av endast milli-Q-vatten samt en liten mängd tillsatt utspädd (1:1) saltsyra 
av p.a kvalité (1 ml till 100 ml vatten). Anledningen till tillsatsen av saltsyra beror på att man 
till de olika pannvattenproverna i dagsläget tillsätter syra för att de ska hålla sig stabila. Åtta 
stycken likadana blankprov analyserades och varje prov analyserades tre gånger. Först 
testades koppar och järn där metoderna analyserades efter varandra. Resultatet blev inte så 
bra, spridningen mellan kopparblankproverna var för stor och mycket för stor mellan 
järnblanklösningarna.   
 
Funderingar kring om det spelade någon roll för resultatet om man använde sig av nya 
provkoppar, som aldrig blivit använda, eller om man använde sig av redan använda 
provkoppar började undersökas. Givetvis behandlades de nya och de redan använda (”gamla”) 
provkopparna på samma sätt, med syradiskning, sköljning med milli-Q-vatten och till sist 
sköljning med analyt. Frågan var dock om det ändå kunde spela någon roll för resultatet? I 
hopp om att försöka besvara denna fråga genomfördes ytterligare en analys av koppar och 
järn. Spridningen för kopparblankanalysen blev inte alls lika stor som tidigare och det 
bestämdes att detta var tillräckligt bra resultat. Standardavvikelse, detektionsgräns och 
kvantifieringsgräns för koppar kan ses i tabell 3 och hur dessa är beräknade kan ses under 
rubrik 3.5.1. För resultat av kalibreringsanalys vid godkänd detektionsgränsanalys se diagram 
4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4: Kalibreringskurvan för koppar vid godkän d detektionsgränsanalys 
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Totalt analyserades 8 likadana blankprover (milli-Q-vatten samt 1 ml saltsyra (p.a kvalité), 
varav fem stycken av dessa i nya provkoppar och tre i redan använda provkoppar. Om man 
tittar på resultatet (ses i tabell 3) från denna analys av koppar ser man att de redan använda 
provkopparna gav något lägre koncentration, frågan var om detta endast var en slump eller om 
det är en genomgående trend. Spridningen för järnblankanalyserna var fortfarande för stor och 
även här ser man att de redan använda provkopparna hade något lägre koncentrationer. (se 
mer i tabell 3)  
 
Tabell 3: Detektionsgränsanalys av koppar (Cu) till vänster och järn (Fe) till höger, en jämförelse mellan 
olika provkoppar. Längst ner i den vänstra tabellen syns standardavvikelse, detektionsgräns och 
kvantifieringsgräns för koppar.  

Cu   Blank   Fe   Blank 
Provnr. Kommentar Konc.(µg/l)   Provnr. Kommentar Konc.(µg/l)  

1 ny provkopp 1,2  1 ny provkopp 7,679 
1 ny provkopp 0,598  1 ny provkopp 7,707 
1 ny provkopp 0,339  1 ny provkopp 7,115 
2 ny provkopp 0,347  2 ny provkopp 21,35 
2 ny provkopp 0,32  2 ny provkopp 22,28 
2 ny provkopp 0,279  2 ny provkopp 21,39 
3 ny provkopp 0,15  3 ny provkopp 2,603 
3 ny provkopp 0,198  3 ny provkopp 2,471 
3 ny provkopp 0,203  3 ny provkopp 2,41 
4 ny provkopp 0,15  4 ny provkopp 2,715 
4 ny provkopp 0,171  4 ny provkopp 2,58 
4 ny provkopp 0,211  4 ny provkopp 2,552 
5 ny provkopp 0,251  5 ny provkopp 3,725 
5 ny provkopp 0,16  5 ny provkopp 3,664 
5 ny provkopp 0,031  5 ny provkopp 3,756 
6 "gammal" provkopp 0,13  6 "gammal" provkopp 0,208 
6 "gammal" provkopp 0,068  6 "gammal" provkopp 0,252 
6 "gammal" provkopp 0,09  6 "gammal" provkopp 0,163 
7 "gammal" provkopp 0,264  7 "gammal" provkopp 0,665 
7 "gammal" provkopp 0,214  7 "gammal" provkopp 0,684 
7 "gammal" provkopp 0,165  7 "gammal" provkopp 0,657 
8 "gammal" provkopp 0,303  8 "gammal" provkopp 1,358 
8 "gammal" provkopp 0,355  8 "gammal" provkopp 1,238 
8 "gammal" provkopp 0,287  8 "gammal" provkopp 1,333 
  Medelvärde 0,270     
  Standardavvikelse 0,231     
  Detektionsgräns 0,692     
  Kvantifieringsgräns  2,306     

 
Eftersom standardavvikelse, detektionsgräns och kvantifieringsgräns för koppar nu var 
bestämda, försökte man även få fram tillräckligt bra resultat för järn och natrium. Därför 
analyserades järn och natrium direkt efter varandra, och även här analyserades totalt åtta 
stycken blankprover (fem i nya provkoppar och tre i redan använda provkoppar). Resultatet 
från denna analys skulle avgöra om skillnaden mellan provkopparna var en slump eller en 
trend. 
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Efter att ha gjort dessa två analyser där man analyserat både redan använda (”gamla”) 
provkoppar och nya provkoppar visade det sig att det faktiskt spelade roll, och något oväntat 
var det så att de redan använda provkopparna gav lägre resultat trots att alla provkopparna 
hade blivit behandlade på exakt samma sätt. De redan använda provkopparna har blivit 
diskade fler gånger än de nya, och det skulle eventuellt vara bra om provkopparna fick ligga i 
ett förslutet kärl med milli-Q-vatten eller kanske i saltsyra, som man normalt använder vid 
diskning? Hädanefter användes alltid redan använda (”gamla”) provkoppar, och då de inte 
användes för analys fick de stå i milli-Q-vatten i ett förslutet kärl (en plasthink med lock). 
 
Man kom fram till att vid analys av natrium, att standardavvikelsen och detektionsgränsen var 
tillräckligt låga för vad laboratoriet kräver i sina analyser. (se tabell 4 för resultat) För resultat 
av kalibreringsanalys vid godkänd detektionsgränsanalys se diagram 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 5: Kalibreringskurvan för natrium vid godkä nd detektionsgränsanalys 
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Tabell 4: Detektionsgränsanalys för natrium samt beräkningar av standardavvikelse, detektionsgräns och 
kvantifieringsgräns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vad det gäller järn var spridningen än en gång för stor och man började fundera på om man 
kanske skulle behöva använda en syra (den man tillsätter till samtliga lösningar) som var 
renare än den som används på laboratoriet för tillfället. Undersökning av vilka renhetsgrader 
det fanns på olika syror gjordes och man kom fram till att laboratoriet skulle köpa in en 30 % 
-ig saltsyra av renhetsgraden Suprapur (läs mer om den suprapura saltsyran under rubrik 3.2). 
 
När den suprapura saltsyran hade anlänt till laboratoriet bestämdes det att man skulle 
genomföra en detektionsanalys av järn för att se om det gjorde någon skillnad att använda den 
renare saltsyran. Totalt 8 stycken blankprov analyserades och de bestod av milli-Q-vatten och 
suprapur saltsyra. 100 ml blanklösning tillverkades varav 1 ml av 100 ml var suprapur 
saltsyra. Resultatet av denna analys visade fortfarande alldeles för stor spridning, men det var 
mindre spridning än tidigare analyser med saltsyran av p.a kvalité om man bortser från några 
värden som var mycket höga, (se resultat till vänster i tabell 5). Denna analys genomfördes 
ytterligare en gång med skillnaden att provkopparnas positioner hade ändrats, anledningen till 
detta var att man ville se om spridningen i resultatet berodde på provkopparna eller om det 
berodde på positionerna. Resultatet av detta test (kan ses till höger i tabell 5) visar att 
skillnaden inte verkar bero på positionerna utan på provkopparna. 
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Tabell 5: Detektionsgränsanalys av järn, (Fe), med suprapur saltsyra. Till vänster syns resultatet från den 
första analysen, till höger är resultatet från analysen där provkopparna hade en annan ordning.  

Fe Blank Blank 
Provnr. Konc.(µg/l)  Konc.(µg/l)  

1 1,55 4,02 
1 1,255 3,844 
1 1,291 3,995 
2 1,819 2,379 
2 1,806 2,258 
2 1,795 2,436 
3 6,946 9,456 
3 7,123 8,82 
3 7,345 9,539 
4 0,202 0,93 
4 0,066 0,763 
4 0,281 0,645 
5 0,511 1,038 
5 0,421 1,151 
5 0,479 1,106 
6 0,146 0,682 
6 0,171 0,677 
6 0,218 0,721 
7 26,22 24,79 
7 26,28 25,7 
7 26,23 25,44 
8 14,02 14,76 
8 14,42 14,61 
8 14,16 15,2 

 
Problemet med att komma ner i låga halter med järn kunde kanske bero på att den diskbänk, 
där arbetet med tillberedning av lösningar och syradiskning sker är av rostfritt stål. Detta gör 
att det finns en överhängande kontamineringsrisk. Det är dessutom inte bra att hantera och 
hälla ut syra vid en sådan diskbänk eftersom detta förkortar livslängden på diskbänken. 
Laboratoriet har planer på att byta ut den rostfria diskbänken i stål mot en i plast, vilket skulle 
vara bättre. Man skulle eventuellt behöva låta provkopparna stå i saltsyra under en längre 
period under syradiskningssteget. Innan nästkommande detektionsgränsanalys av järn 
genomfördes fick provkopparna stå 20 minuter i utspädd saltsyra (1:1) av p.a kvalité. Detta 
visade sig vara en bra lösning då resultatet blev att man fick mycket mindre spridning mellan 
provkopparna samt att haltnivåerna av järn höll sig på en betydligt lägre nivå. För resultat, se 
tabell 6. För resultat av kalibreringsanalys vid godkänd detektionsgränsanalys se diagram 6. 
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Diagram 6: Kalibreringskurvan för järn vid godkänd detektionsgränsanalys 
 
 
Tabell 6: Lyckad detektionsgränsanalys av järn, provkopparna hade fått stå 20 minuter i utspädd saltsyra 
(1:1, p.a kvalité) i syradiskningssteget. Standardavvikelse, detektionsgräns och kvantifieringsgräns av 
järn syns i tabellen till höger.  
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3.5.3 Slutsats och diskussion 
Slutligen kan denna analysdel sammanfattas med att det var problematiskt att få fram 
detektionsgränsen för främst järn, men det var även problematiskt att få fram 
detektionsgränsen för natrium. Anledningen till att det var problematiskt med järn beror delvis 
på att kontamineringsrisken från den rostfria diskbänken är stor. Ett annat problem var 
renheten på saltsyran av p.a kvalité, som visade sig ha otillräcklig hög renhet för analys med 
AAS-grafitugn och detta var något som inte upptäcktes direkt. Kontamineringsrisken när det 
gäller natrium är också stor eftersom natrium förekommer i luften (i salt som är löst i 
vattenånga). Det fanns ingen separat luftavfuktning i rummet där instrumentet står. All 
utrustning som används vid beredning av lösningar såsom mätkolvar och vollpipetter är av 
glas. I glas finns det natrium vilket gör detta till ytterligare en kontamineringskälla.  

Det ska poängteras att det inte gjordes någon detektionsgränsanalys av koppar där man endast 
använde sig av redan använda (”gamla”) provkoppar, utan detektionsgränsresultatet och 
övriga resultat för koppar (standardavvikelse och kvantifieringsgräns) bygger på resultat från 
både redan använda provkoppar och nya provkoppar. Slutsatsen är att det borde ha gjorts 
ytterligare en detektionsgränsanalys av koppar och då skulle detektionsgränsen kunna bli 
något lägre än nuvarande resultat.  

Det man kan konstatera är att analysen av dessa metaller är mycket känslig och det beror till 
största del på att det är låga halter som man analyserar. En sammanfattning av resultatet av de 
olika detektionsgränsanalyserna (ses i tabell 7). De ligger som väntat betydligt högre än vad 
PerkinElmer själva anger, och detta beror dels på att det inte fanns tid att optimera samtliga 
faktorer som påverkar resultatet. Temperaturer och tider i analyssteget är exempel på faktorer 
som inte varierades och som med stor sannolikhet påverkar resultatet.  

Tabell 7: Detektionsgränsanalysresultat enligt analyser gjorda i detta examensarbete 

Cu 0,692 µg/l 
Fe 0,548 µg/l 
Na 0,960 µg/l 

Om man jämför kalibreringsanalyserna från de godkända detektionsanalyserna med de första 
som gjordes ser man en viss skillnad. (en överskådlig sammanfattning av alla 
kalibreringsanalyser kan ses i bilaga 9, de kolumner som är grönmarkerade, är de 
kalibreringar som gjordes då detektionsgränsen blev godkänd) Koppar var den som man såg 
minst skillnad på, och den som gjordes vid den godkända detektionsanalysen gav något bättre 
linjäritet, med en korrelationskoefficient på 0,9985 till skillnad från den första analysen då 
den var 0,9982. Det verkar som om koppar är den metall som är minst känslig för 
kontaminering om man jämför de tre metallerna.  
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Skillnaden mellan kalibreringsanalyserna av natrium var däremot betydligt större. Den första 
analysen med natrium var inte en tillräckligt linjär analys och hade en korrelationskoefficient 
på 0,9876. Då detektionsgränsen för natrium hittades blev korrelationskoefficienten istället 
betydligt mer linjär, nämligen 0,9985. Natrium är den metall som har de lägsta halterna på 
kalibreringslösningarna vilket gör att den är mest känslig för kontaminering och detta kan 
vara en av anledningarna till att det skiljer så mycket mellan de olika analyserna.  

Något som är lite oväntat är att den första kalibreringsanalysen som gjordes av järn hade 
bättre korrelationskoefficient än den som gjordes vid detektionsgränsanalysen. I den första 
hade man ett värde på 0,9998 och i detektionsgränsanalysen hade man 0,9988. Skälet till detta 
är oklart, men det kan eventuellt bero på att kontamineringsrisken av järn var stor. 
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3.6 Jämförelse mellan grafitugn och flamma 
Eftersom vissa pannvattenprover innehåller mer natrium, koppar och järn än vad som är 
lämpligt att mäta med grafitugn, har man bestämt att fortsätta mäta dem med flamma. I vissa 
fall har man en låg halt av till exempel järn och koppar, men en högre halt natrium. Man kan 
på AAS-instrumentet bestämma sig för att endast mäta halterna för de metaller som man 
förväntar sig ha en låg halt. Man har i dagsläget gränsvärden för pannvattenproverna för 
samtliga metaller och dessa kan ses i tabell 8.  

Tabell 8: Samtliga gränsvärden för de pannvattenprov som man analyserar natrium, järn och koppar på, 
det fanns tyvärr inget gränsvärde för ångackumulatorn, men man analyserar ändå detta prov. 

Provnr. Prov Natrium Järn  Koppar 

1 Pannvatten, Sodapanna 3   < 20 µg/l < 20 µg/l 

2 Mättad ånga, Sodapanna 3 < 5 µg/l     

3 Överhettad ånga, sodapanna 3 < 5 µg/l     

4 Ångkylare öst, sodapanna 3 < 5 µg/l     

5 Ångkylare väst, sodapanna 3 < 5 µg/l     

6 Mättad ånga, ångpanna 3 < 5 µg/l     

7 Överhettad ånga, ångpanna 3 < 5 µg/l     

8 Matarvatten, trycksida < 5 µg/l < 10 µg/l < 3 µg/l 

9 Kondensat efter filter < 5 µg/l < 10 µg/l < 3 µg/l 

10 Kondensat, Pappsal 1 < 5 µg/l < 10 µg/l < 3 µg/l 

11 Kondensat, Pappsal 2 < 5 µg/l < 10 µg/l < 3 µg/l 

12 Kondensat, Fläkttork 2 < 5 µg/l < 10 µg/l < 3 µg/l 

13 Ångackumulator       

 

Förberedelse av analys av totalt 14 stycken pannvattenprov som redan hade analyserats med 
flamma gjordes. Tyvärr hade man inte tillsatt den suprapura saltsyran (då den ännu inte hade 
anlänt till laboratoriet) till dessa pannvattenprov, och därför sågs denna analys mer som ett 
test för att se om det verkligen gick att analysera pannvattenproverna. De provkoppar som 
användes i denna analys hade legat i milli-Q-vatten under minst ett dygn. Anledningen till 
detta var att man tidigare hade kommit fram till att de provkoppar som redan hade blivit 
använda en eller flera gånger gav ett mer riktigt resultat. Samtliga standard- och 
kalibreringslösningar bereddes samma dag och alla kärl inklusive provkärl diskades med en 
utspädd saltsyralösning (1:1) av p.a kvalité, sedan sköljdes de med milli-Q-vatten och med 
provlösning.  

Innan analysen påbörjades gjordes alla de rutinmässiga inställningarna som att ställa ugnen i 
rätt position för hålkatodlampan, kontrollera att provnålen på provväxlaren injicerade vid rätt 
position i grafitugnen och att provnålen suger upp prov tillräckligt långt ner i varje provkopp.  
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3.6.1 Första analysen av pannvattenprover 
Analysen startades på eftermiddagen och det är i programmet, Winlab, möjligt att se till så att 
instrumentet stänger av hålkatodlamporna efter att analysen är klar, vilket gör att man inte 
sliter onödigt mycket på lamporna vid analyser som avslutas först på kvällen. Nästkommande 
morgon upptäcktes det att analysen inte hade fullföljts på grund av att grafitröret var dåligt 
(det hade kommit upp en varningssignal), analysen hade istället avbrutits och 
hålkatodlamporna var fortfarande på. Samtliga lampor släcktes och grafitugnen öppnades upp 
för att undersöka vad som var fel. Det visade sig att grafitröret var trasigt och behövde bytas 
ut omedelbart. (se bild 3).  

 

Bild 3: Trasigt grafitrör, Foto: Stefan Nilsson 

I rekommendationerna från PerkinElmer står det att ett grafitrör kan ha en livslängd på mellan 
50 och ett par 100 injektioner, men att den avgörande faktorn för hur lång livslängden är beror 
på vilka metaller som analyseras. Ytterligare en avgörande faktor som bestämmer livslängden 
på grafitröret är vilken matris man har vid analys. Serviceteknikern för AAS-instrumentet 
kontaktades och man tillfrågade om tips på hur många injektioner som grafitröret kunde tåla 
vid analys av vattenprover med natrium, järn och koppar. Serviceteknikern informerade att det 
var lämpligt att genomföra mellan 600-800 injektioner innan grafitröret skulle behöva bytas 
ut. 

En undersökning gjordes för att se hur många injektioner som hade analyserats på det 
grafitrör som nu var trasigt och antalet injektioner visade sig vara 2012 stycken. 
Serviceteknikern gav en del andra bra tips och dessa sammanfattades och skrevs in i 
manualen för hur man byter grafitrör, och sedan gavs den till personalen på laboratoriet. 
Manualen till hur man byter grafitrör kan ses i bilaga 8. Ett av tipsen var att man skulle 
genomföra två stycken konditioneringar innan man började använda grafitugnen istället för 
en. Ytterligare tips var att man skulle genomföra 15-20 injektioner före man började använda 
det nya röret.  

Både en extra rening och en testkörning som totalt bestod av 21 stycken injektioner 
genomfördes. Därefter var det på nytt dags att genomföra analys av de prover som redan hade 
analyserats med flamma. Denna analys blev mer som en testanalys eftersom proverna nu hade 
stått i provkopparna under minst ett dygn och på grund av att renhetsgraden på saltsyran som 
tillsattes till samtliga prover inte är tillräckligt hög för analyser vid så låga halter. 
Blanklösningen och kalibreringslösningarna byttes ut, vilket innebar att provkopparna 
syradiskades noggrant och därefter hälldes ”ny” lösning i dem. Blanklösningen bereddes 
samma dag som analysen men kalibreringslösningarna hade beretts dagen innan.  
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Resultat av denna analys visade en hel del konstiga värden, vissa värden blev höga och andra 
värden visade sig helt orimligt höga. Se tabell 9 för resultat av denna analys. De värden som 
är rödmarkerade är värden som överstiger gränsvärdena, och / anger att det var för hög 
absorbans och att det låg alldeles för långt utanför kalibreringskurvan för att kunna få fram 
någon koncentration. Man beslutade att pannvattenprovnummer 12, kylvatten löpränna SP3, 
framöver inte skulle analyseras med grafitugn då denna i regel har högre koncentration än vad 
som ligger inom det linjära kalibreringsområdet för grafitugnen. Eftersom detta endast var en 
testanalys och att de pannvattenprov som visade sig ha hög koncentration kan bero på 
tillsatsen av den icke-rena saltsyran förbereddes istället en ny analys.  

Tabell 9: Första jämförelseanalysen mellan grafitugn och flamma (Testanalys), OBS! Ingen tillsats av 
suprarur saltsyra, alla resultat i nedanstående tabell har enheten µg/l. De värden som är rödmarkerade är 
värden som överstiger gränsvärdena, och / anger att det var för hög absorbans 

Provnr:  Typ av vatten 
Natrium - Na Koppar - Cu Järn - Fe 

grafitugn flamma  grafitugn  flamma  grafitugn  flamma  
1 Pannvatten SP3     3,6 7 8,5 8 
2 Mättad ånga SP3 4,4 2         
3 Överhettad ånga SP3 3,6 2         
4 Ångkylare öst SP3 8,2 3         
5 Ångkylare väst SP3 3,3 1         
6 Mättad ånga ÅP3 / 5         
7 Överhettad ånga ÅP3 3,9 9         
8 Matarvatten trycksida 5,1 3 0,07 6 3,5 4 
9 Kondensat e. filter 10 9 5,6 4 28,5 4 

10 Kondensat pappsal 1 / 6 11,6 8 4,4 4 
11 Kondensat pappsal 2 44 9 13,4 10 22 3 
12 Kylvatten löpränna SP3 0,4 1867??     75 457 
13 Ångackumulator / 16         
14 0-prov /   1   16,9   

 

Värt att kommentera i tabell 9 är också att det som anges som 0-prov (provnummer 14) är det 
som normalt används som blankprov vid analys med flamma. Detta prov valdes att ha med 
endast som en extra kontroll, men vid denna analys innehöll 0-provet den icke-rena saltsyran 
vilket kan förklara den höga halten järn, men inte den extremt höga halten natrium som var så 
hög att det inte ens låg inom det linjära kalibreringsintervallet.  

Viktigt att poängtera från denna testanalys är att (om man bortser från de värden som är 
rödmarkerade) vissa av de låga värdena ibland ligger nära varandra och ibland ganska långt 
ifrån varandra om man jämför flamma och grafitugn. Problemet är att jämförelse mellan dessa 
två tekniker vid så här låga halter som 1-30 µg/l är att flamman inte har så pass låg 
kvantifieringsgräns som skulle behövas för att få en rättvis jämförelse. 
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3.6.2 Andra och tredje analyserna av pannvattenprov  
Den andra jämförelseanalysen (se tabell 10) såg tyvärr inte mycket bättre ut än den första 
testanalysen. Man kan dock se att det verkar som att koppar fungerar ganska bra att analysera, 
både i jämförelseanalys 1 och 2.  

Tabell 10: Andra jämförelseanalysen mellan grafitugn och flamma.  OBS! Ingen tillsats av suprarur 
saltsyra, alla resultat i nedanstående tabell har enheten µg/l. De värden som är rödmarkerade är värden 
som överstiger gränsvärdena, och / anger att det var för hög absorbans. 

Provnr:  Typ av vatten 
Natrium - Na Koppar - Cu Järn - Fe 

grafitugn flamma  grafitugn  flamma  grafitugn flamma  
1 Pannvatten SP3     1,8 5 10,6 <0,02 
2 Mättad ånga SP3 2,7 <10         
3 Överhettad ånga SP3 3,9 <10         
4 Ångkylare öst SP3 / <10         
5 Ångkylare väst SP3 2,1 <10         
6 Mättad ånga ÅP3 / <10         
7 Överhettad ånga ÅP3 5,7 <10         
8 Matarvatten trycksida / <10 0,9 4 19,6 <20 
9 Kondensat e. filter 14,2 <10 3,9 7 45,3 <20 
10 Kondensat pappsal 1 / <10 13,2 16 21,4 <20 
11 Kondensat pappsal 2 / <10 13,7 16 43,5 <20 
12 Ångackumulator / 5         
13 0-prov /   0,4   31,6   

 

En tredje jämförelseanalys genomfördes och denna gav inte några kalibreringskurvor för 
varken natrium eller järn och det kan ha varit så att kalibreringslösningarna av natrium och 
järn hade blivit kontaminerade. Till dessa pannvattenprov som analyserades i 
jämförelseanalys tre hade man tillsatt suprapur saltsyra.  
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3.6.3 Fjärde analysen av pannvattenprov 
Det fjärde försöket gav ett resultat som verkar rimligt till skillnad från tidigare analyser. Man 
hade till dessa pannvattenprov tillsatt suprapur saltsyra. Se tabell 11 för resultatet av den 
fjärde jämförelseanalysen. Det som är positivt med denna jämförelseanalys är att om man 
tittar på provnr. 10, kondensat pappsal 1 ser man att värdet från grafitugnen stämmer väldigt 
bra överens med den koncentration som man fick fram med flamman. Att värdet är så pass 
mycket över gränsvärdet är i sig inte positivt utan det positiva är att jämförelse av teknikerna 
på så pass hög koncentration är mer tillförlitlig än en jämförelse vid lägre koncentrationer.  

Tabell 11: Fjärde jämförelseanalysen mellan grafitugn och flamma.  OBS! Suprapur saltsyra tillsatt, alla 
resultat i nedanstående tabell har enheten µg/l. De värden som är rödmarkerade är värden som överstiger 
gränsvärdena. 

Provnr:  Typ av vatten 
Natrium - Na Koppar - Cu Järn - Fe 

grafitugn flamma  grafitugn  flamma  grafitugn  flamma  
1 Pannvatten SP3     1,1 1 8,3 -7 
2 Mättad ånga SP3 1,0 2         
3 Överhettad ånga SP3 1,2 2         
4 Ångkylare öst SP3 1,1 3         
5 Ångkylare väst SP3 0,8 1         
6 Mättad ånga ÅP3 11,7 2         
7 Överhettad ånga ÅP3 3,7 2         
8 Matarvatten trycksida 1,1 1 -0,2 -2 10,1 14 
9 Kondensat e. filter 3,2 3 3,8 5 8,2 -1 

10 Kondensat pappsal 1 0,6 -1 52,6 55 6,5 5 
11 Kondensat pappsal 2 6,5 13 8,4 6 1,2 -6 
12 Ångackumulator 12,1 20         
13 0-prov     -0,05   7,0   

 

4. Avslutande moment och utvärdering 

4.1 Personalutbildning 
Resterade tid av arbetet gick åt till att skriva instruktioner och utbilda laboratoriepersonalen 
på hur man använder instrumentet med grafitugnen. Flera instruktioner skrevs, och de som 
skrevs först var hur man byter mellan de olika teknikerna (då instrumentet är ett 
kombinationsinstrument med både flamma och grafitugn). Dessa instruktioner kan ses i bilaga 
2 och 3. En beskrivning över hur och vilka lösningar som ska beredas innan analys skrevs 
också, denna kan ses i bilaga 4. En lathund över vilka positioner de olika lösningarna har i 
provväxlaren gjordes och denna kan ses i bilaga 5. Innan varje analys måste man göra 
särskilda inställningar av instrumentet och dessa inställningar är sammanfattade i två bilagor, 
nämligen bilaga 6 och 7. Instruktion på hur man byter grafitrör kan ses i bilaga 8. 
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4.2 Utvärdering av samtliga kalibreringsanalyser 
För att kunna se om kalibreringsanalyserna ger någorlunda stabila absorbanser över tid 
gjordes en överblickande lista över alla kalibreringsresultat (kan ses i bilaga 9). Ett av syftena 
med detta examensarbete var att ta reda på hur man kunde få reda på när grafitröret behöver 
bytas ut och då var det en bra idé att göra denna sammanställning. Trots kontakten med 
serviceteknikern på PerkinElmer som angav att det antagligen skulle hålla för mellan 600-800 
injektioner, ville man kunna ta reda på mer exakt när den ska bytas ut. En del trender har 
upptäckts i detta arbete, men det skulle behövas betydligt fler analyser för att med säkerhet 
säga hur absorbanserna förändrar sig med tiden.  

Det som framkommit i detta arbete, om man tittar på den överblickande listan i bilaga 9 är att 
man ser en skillnad på absorbanserna före ett byte av grafitröret och efter bytet. Det man 
också kan se på resultaten är att det verkar som att olika metaller ger olika stora skillnader i 
absorbanser med tiden. Den metall som varierade mest över tid när det gäller absorbanser var 
natrium och förklaringen till detta är att man mäter på ytterst låga nivåer (0-10 µg/l) och att 
natrium förekommer i både glas och luft. Ytterligare anledning till den stora variationen är att 
det finns många faktorer som påverkare resultatet. Eftersom nya lösningar bereds för varje 
analysdag och eftersom instrumentet ställs in på nytt vid varje analysdag finns här en rad 
faktorer som kan gå fel på grund av den mänskliga faktorn. Påverkan av den mänskliga 
faktorn blir större på grund av att det råder arbetsrotation på laboratoriet, vilket betyder att 
man arbetar på en station i ett visst antal veckor, sedan kan det dröja mellan 2- 4 veckor innan 
man arbetar på samma station igen.  
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4.3 Slutsats och diskussion 
De slutsatser som kan dras från detta arbete är att det går att genomföra analyser med AAS-
grafitugn, av Södras pannvattenprover, men att det skulle krävas ännu bättre förhållanden när 
det gäller till exempel AAS-instrumentets placering. Man skulle eventuellt behöva ha separat 
avfuktning i det rum där AAS-instrumentet står för att minimera föroreningsrisken av natrium 
från luften. För att förhindra kontamineringsrisken av järn är det viktigt att man byter ut den 
rostfria diskbänken mot en i plast. En diskbänk i plast är också att föredra då man i dagsläget 
använder syra vid den rostfria diskbänken vilket gör att den inte kan räknas som rostfri och 
som gör att livslängden på den förkortas betydligt.  

Ytterligare en sak som kan förändras till det bättre är att den reningsanläggning för vattnet 
(milliporevattnet) som används borde stå i närmare anslutning till AAS-instrumentet än vad 
den i dagsläget gör. På så sätt kan man minska risken att den luft som finns i övriga delar av 
laboratoriet förorenar milliporevattnet. 

Spridningen har varit svår att undersöka i detta examensarbete, då det skulle behövas mer tid 
till detta. En undersökning av hur spridningen förändras från dag till dag skulle behöva 
genomföras. Det man kan konstatera från detta arbete är att spridningen inom varje provkopp 
är mycket liten, men att spridningen mellan olika provkoppar kan vara stor om provkopparna 
inte rengörs och ej hanteras på rätt sätt.   

Man skulle behöva genomföra flera analyser för att bekräfta eller förkasta de trender som sågs 
i kalibreringsanalyserna, och man skulle också behöva optimera tider och temperaturer i 
analyssteget. Då skulle man kunna nå lägre detektionsgränser och kanske också komma 
närmare sanningen om hur de olika metallerna påverkar grafitrörets åldrande.  
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ParametricSearchIndexQuery;sid=0Vmwve7D7wK2vaScx1ul6kYDAlo1oibXFnZ4qSnsAlo1
oj3AVEZjvmvc Hämtat: 2009-06-15, 15:48 
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Bilaga 1, Temperaturprogram & inställningar av 
AAS-grafitugnen 
 

Tabell 1 & 2: Data som användes vid analys av koppar samt temperaturer och tider under de olika stegen 
vid analys av koppar 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 & 4: Data som användes vid analys av järn samt temperaturer och tider under de olika stegen vid 
analys av järn 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 & 6: Data som användes vid analys av natrium samt temperaturer och tider under de olika 
stegen vid analys av natrium 
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Bilaga 2, Byte från flamma till grafitugn 

Instruktioner för pannvattenanalys av Na, Cu och Fe 
med AAS-grafitugn 

 
1. Flytta först rullbordet åt sidan. Ta sedan loss avlastningsbordet som sitter precis 

under flamdelen och ställ detta åt sidan. Skruva loss skyddsglaset som sitter 
framför flamdelen och lägg det åt sidan. 
 

2. Stäng ner alla fönster (förutom själva Winlab) som eventuellt är uppe. (klicka på 
krysset) Tryck på file längst upp i menyn i Winlab och sedan på change 
technique, klicka på furnace (grafitugn). 
 

3. Först kommer det upp ett meddelande där programmet (Winlab) frågar om man 
verkligen vill byta teknik; klicka på OK . Därefter kommer ett meddelande upp 
som frågar om man vill spara föregående, klicka på NO. Programmet kommer 
nu att byta teknik, detta kan ta en liten stund. Medan man väntar är det lämpligt 
att gå vidare till punkt 4 & 5. 

 
4. Stäng acetylengasventilen både inne i AAS-rummet och på själva gasflaskan. 

(Acetylenventilen i AAS-rummet är den som är i mitten) Glöm inte att vända på 
skylten som hänger på acetylenflaskan som visar om flaskan är öppen eller 
stängd.  

 
5. Vrid kvävgasventilen så att den är på vid analys med grafitugnen. (Det är 

ventilen längst till höger i AAS-rummet) 
 
6. När programmet har bytt teknik kommer ett meddelande som förvarnar om att 

instrumentet nu kommer att flytta ”the atomizer”, k licka på OK. ���� När 
grafitugnen är på plats kan man gå vidare till punkt 7. 

 
7. VIKTIGT!! Låt luftventilen vara på oavsett om man a nalyserar med flamma 

eller grafitugn. Med andra ord; RÖR EJ LUFTVENTILEN ! 
 

8. Vrid provväxlaren på plats framför grafitugnen och skruva fast den. Se till att 
skruva fast skruven tills det tar stopp, provväxlaren får INTE sitta löst. 
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Bilaga 3, Byte från grafitugn till flamma 

Instruktioner för pannvattenanalys av Na, Cu och Fe 
med AAS-grafitugn 

 

1. Skruva loss provväxlaren och vrid den så att den står vid sidan av grafitugnen. 
 
2. Öppna acetylenventilen både i AAS-rummet och på gasflaskan, glöm inte att 

vända på skylten som hänger på acetylenflaskan som visar om flaskan är öppen 
eller stängd.  

 
3. VIKTIGT!! Låt luftventilen vara på oavsett om man a nalyserar med flamma 

eller grafitugn. Med andra ord; RÖR EJ LUFTVENTILEN ! 
 

4. Stäng ner alla eventuella fönster som är uppe, förutom själva Winlab. (klicka på 
krysset) Tryck på file längst upp i menyn i Winlab och sedan på change 
technique, klicka på flame. 
 

5. Först kommer det upp ett meddelande där programmet (Winlab) frågar om man 
verkligen vill byta teknik; klicka på OK. Programme t frågar även om man vill 
spara information från föregående analys, klicka på NO. Programmet kommer 
nu att byta teknik. Detta kan ta en liten stund. 

 
6.  Ett meddelande kommer upp som förvarnar om att instrumentet nu kommer att 

flytta ”the atomizer”, klicka på OK. ���� När flamdelen är på plats kan man gå 
vidare till punkt 7. 

 
7. Stäng kvävgasventilen (ventilen längst till höger i AAS-rummet) 

 
8. Sätt skyddsglaset på plats framför flamdelen, haka på den från höger och skruva 

sedan fast den. Sätt fast avlastningsbordet som ska sitta strax under flamdelen. 
Slangen till slaskdunken ska vara i mitten av avlastningsbordet. Tänk på att 
bordet ska tryckas ända in mot instrumentet. 
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Bilaga 4, Beredning av lösningar, prover m.m 

Instruktioner för pannvattenanalys av Na, Cu och Fe 
med AAS-grafitugn 

Beredning av lösningar, prover och 
matrismodifierare 

 

1. Se till att ALLTID ha handskar på då man håller på med moment 
som rör AAS-grafitugnen, exempel är vid syradiskning eller 
tillverkning av lösningar.  Det är även viktigt att byta handskar ofta. 
Kontamineringsrisken är MYCKET STOR då man hanterar mycket 
låga halter. Använd ENDAST milli-Q-vatten och inget annat vatten 
då man har med grafitugnsanalyser att göra. 
 

2. Innan man hämtar pannvattenproverna ute på bruket ska man 
tillsätta 1 ml saltsyra OBS! suprapur kvalité till varje provflaska (100 
ml flaska). OBS! Denna saltsyra är betydligt dyrare och renare än p.a 
kvalité, därför gäller det att inte slösa med denna. Den suprapura 
saltsyran ska ENDAST användas till proverna och till blanken.  
 

3. Stamlösningar av samtliga metaller ska ha en koncentration på 10 000 µg/l 
och dessa lösningar görs en gång i månaden. Man utgår då från de 
inköpta lösningarna som har en halt på 1 000 mg/l. Skriv datum för 
tillverkning på flaskan. Tillverka dessa lösningar i 500 ml mätkolvar.  Det 
är mycket vikigt att syradiska alla mätkolvar och kärl som man 
använder för att bereda sina stamlösningar med, därefter är det även noga 
att man sköljer kärlen med milli-Q-vatten efter syradiskningen. Man 
använder saltsyra (1:1), p.a kvalité, vid syradiskningen, och det är väldigt 
viktig att denna är ren, och att den endast används till 
grafitugnsanalyser. Använd endast de uppmärkta vollpipetterna, (märkta 
GU = grafitugn) som är syradiskade.  
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4. Beredningen av stamlösningarna – OBS! Tillverkas 1 gång i 
månaden 

Efter syradiskningen (använder saltsyra 1:1 av p.a kvalité) och 
sköljningen, ta 5 ml av den inköpta utgångslösningen som har en halt på 
1000 mg/l, och häll den i 500 ml mätkolven. Fyll upp mätkolven till 
strecket med milli-Q-vatten. 

Standardlösningar och kalibreringslösningar för både Na, Cu och Fe 
tillverkas samma dag som analys ska genomföras. Man utgår då från 
stamlösningarna och bereder lösningarna enligt detta schema: 
 
      Stamlösn.     Standardlösn. Kalibreringslösn.  
Na 10 000 µg/l �   100 µg/l     �           10 µg/l 
Cu 10 000 µg/l �   100 µg/l     �           25 µg/l 
Fe 10 000 µg/l �    100 µg/l     �           20 µg/l 
 

5. Beredning av standardlösningar (100 µg/l) – OBS! Tillverkas 
vid varje ny analysdag! 

Tillverka lösningarna i 500 ml mätkolvar som man först syradiskar 
(använder saltsyra 1:1 av p.a kvalité) och sköljer med milli-Q-vatten. Ta 
sedan 5 ml av stamlösningen som har en halt på 10 000 µg/l och häll det i 
500 ml mätkolven. Kom ihåg att endast använda uppmärkta 
vollpipetter för detta. Skölj även vollpipetterna med den lösning som 
man ska pipettera innan man använder dem. Fyll upp med milli-Q-
vatten upp till strecket på mätkolven.  
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6. Beredning av kalibreringslösningarna - OBS! Tillverkas vid 
varje ny analysdag! 
 
Natrium – Na 10 µg/l:  
Denna lösning tillverkas i en 500 ml mätkolv, och precis som vid 
tillverkning av de andra lösningarna är det viktigt att man syradiskar 
(använder saltsyra 1:1 av p.a kvalité) och sköljer noggrant med milli-
Q-vatten innan man bereder sin lösning. Man behöver endast tillverka 
den kalibreringslösning med högst koncentration, AAS-instrumentet 
späder själv med hjälp av provväxlaren de resterade 
kalibreringslösningarna. 
Ta 50 ml av standardlösningen med halten 100 µg/l och häll det i 500 ml 
mätkolven. Häll i 5 ml suprapur saltsyra i mätkolven. Kom ihåg att 
endast använda uppmärkta vollpipetter för detta. Skölj även 
vollpipetterna med den lösning som man ska pipettera innan man 
använder dem. Fyll sedan upp med milli-Q-vatten upp till strecket på 
mätkolven.  

 
Koppar – Cu 25 µg/l: 
Denna lösning tillverkas i en 100 ml mätkolv, och precis som vid 
tillverkning av de andra lösningarna är det viktigt att man syradiskar 
(använder saltsyra 1:1 av p.a kvalité) och sköljer noggrant med milli-
Q-vatten innan man bereder sin lösning. Man behöver endast tillverka 
den kalibreringslösning med högst koncentration, AAS-instrumentet 
späder själv med hjälp av provväxlaren de resterade 
kalibreringslösningarna. 
Ta 25 ml av standardlösningen med halten 100 µg/l och häll det i 100 ml 
mätkolven. Häll i 1 ml suprapur saltsyra i mätkolven. Kom ihåg att 
endast använda uppmärkta vollpipetter för detta. Skölj även 
vollpipetterna med den lösning som man ska pipettera innan man 
använder dem. Fyll sedan upp med milli-Q-vatten upp till strecket på 
mätkolven.  
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Järn – Fe 20 µg/l: 
Denna lösning tillverkas i en 100 ml mätkolv, och precis som vid 
tillverkning av de andra lösningarna är det viktigt att man syradiskar 
(använder saltsyra 1:1 av p.a kvalité) och sköljer noggrant med milli-
Q-vatten innan man bereder sin lösning. Man behöver endast tillverka 
den kalibreringslösning med högst koncentration, AAS-instrumentet 
späder själv med hjälp av provväxlaren de resterade 
kalibreringslösningarna. 
Ta 20 ml av standardlösningen med halten 100 µg/l och häll det i 100 ml 
mätkolven. Häll i 1 ml suprapur saltsyra i mätkolven. Kom ihåg att 
endast använda uppmärkta vollpipetter för detta. Skölj även 
vollpipetterna med den lösning som man ska pipettera innan man 
använder dem. Fyll sedan upp med milli-Q-vatten upp till strecket på 
mätkolven.  
 

7. Förberedelse av provkoppar 
 
Provkopparna ska stå i milli-Q-vatten i minst 1 dygn innan man använder 
dem. Förvara dem i den uppmärkta plasthinken med lock. När man använt 
dem ser man till att skölja ur dem och sedan kan man återigen lägga dem i 
hinken med milli-Q-vatten. Provkopparna är uppmärkta med siffror och 
detta anger i vilken position de används vid analys.  
 
VIKTIGT! Använd munskydd under detta moment, tänk p å att 
salivstänk kan kontaminera proverna! 
Innan varje analys är det jätteviktigt att man syradiskar 
provkopparna noggrant (använder saltsyra 1:1 av p.a kvalité), 
eftersom slarv kan ha stor negativ inverkan på resultatet.  
Låt provkopparna stå i cirka 20 minuter i saltsyra (1:1), p.a kvalité, 
(TIPS!: Under dessa 20 minuter är det lämpligt att göra de inställningar 
som krävs på instrumentet innan analys kan genomföras) skölj dem 
sedan noggrant; 2 gånger med milli-Q-vatten. Skölj dem även med 
analyten en gång. Häll till sist i analyt och ställ provet på önskad plats i 
provväxlaren.  
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8. Beredning av matrismodifierare 

Vid analys av koppar och järn behövs matrismodifierare, och dessa finns 
inköpta. Det som behövs göras innan analys är att späda dem och då 
använder man spädningsautomaten. (för position i provväxlaren se 
specifik lista) Man använder sig av två inprogrammerade metoder i 
spädningsautomaten.  

Först är det viktigt att syradiska kopparna för matrismodifierarna 
och därefter skölja dem med milli-Q-vatten.  

Matrismodifierare för Järn – Fe  

För att bereda matrismodifieraren vid analyser med järn  använder man 
sig av metoden som heter 2x5ml , vilket gör att man späder  

med en faktor 2.   

  har för järn provkopp nr. 87  

Matrismodifierare för Koppar – Cu  

För att bereda matrismodifierarna vid analyser med koppar använder man 
sig av metoden som heter GU10 .  

  har för koppar provkoppsnummer  86. 

Även vid spädning av Pd använder man sig av metoden GU10.   

Pd har provkoppsnummer 85. 

När man har spätt matrismodifierarna ställer man dem på respektive plats 
i provväxlaren.  
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9.  Innan kalibreringsprovkopparna fylls med lösning ska de syradiskas med 
saltsyra (p.a kvalité), därefter ska de sköljas med milli-Q-vatten och 
slutligen ska de sköljas med kalibreringslösning. Häll sedan upp 
kalibreringslösningarna i sina respektive provkoppar, Natrium har 
provkoppsnummer 82, koppar har provkoppsnummer 83 och järn har 
provkoppsnummer 84. 
 

10. Beredning av blanklösning – OBS! Tillverkas vid varje ny 
analysdag 
 
Blanklösningen ska bestå av 1 ml saltsyra av suprapur kvalité och milli-
Q-vatten. Man tillverkar 100 ml blanklösning. Det är viktigt att man 
sköljer de pipetter och dylikt som man använder vid beredningen av 
blanklösningen med den suprapura syran innan man bereder sin lösning. 
Viktigt att tänka på är också att man måste bereda en ny blanklösning för 
varje analysdag. Syradiska provkopp nummer 81 med saltsyra av p.a 
kvalité, skölj ur med den milli-Q-vatten och skölj till sist med själva 
blankprovet. Häll därefter upp blanklösningen i provkopp nummer 81 och 
ställ denna på rätt plats i provväxlaren.  
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Bilaga 5, Lathund över positionerna i provväxlaren  
 

Natrium   Position 
Kalibreringslösn. Na 10 ug/l 82 

Vattenblank milli-Q 81 
Energi (lampan) 76 ± 2   

   

Koppar   Position 
Kalibreringslösn. Cu 25 ug/l 83 

Vattenblank milli-Q 81 
Matrismod. Pd 85 
Matrismod. Mg(NO3)2 86 

Energi (lampan) 76 ± 2   

   

Järn   Position 
Kalibreringslösn. Fe 20 ug/l 84 

Vattenblank milli-Q 81 
Matrismod. Mg(NO3)2 87 

Energi (lampan) 53 ± 2   
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Bilaga 6, Inställningar på AAS-grafitugn före 
användning 

Instruktioner för pannvattenanalys av Na, Cu och Fe 
med AAS-grafitugn 

 

1. Gå in under Tools i kontrollpanelen och klicka på Diagnostics, klicka på 
fliken furnace. Klicka därefter på Set cycles. Nu kommer en liten ruta 
upp som visar hur många injektioner som instrumentet har gått sedan 
grafitröret och kontakterna byttes ut. Kontrollera och notera hur många 
injektioner som har gjorts på grafitröret, detta står i rutan bredvid  tube 
cycles. Tänk på att detta värde ej bör överstiga 800.  

 
2. Klicka på ikonen Wrkspc (Workspace) som finns nedanför 

verktygsfältet. Öppna grafitugn.frn.  
 
3. Klicka på ikonen Method och välj den metod som ska användas. De 

metoder som används är: Cu 25 µg/l, Fe 20 µg/l och Na 10 ppb. 
Om flera metoder ska analyseras efter varandra välj då den som ska 
analyseras först. För att lägga till fler metoder efter varandra; klicka för 
”Open method in List” i Automated analysis control (ikonen Auto 
nedanför verktygsfältet).  Dubbelklicka i den tomma rutan under den 
valda metoden i kolumnen method �välj ytterligare metod 

 
4. Det är viktigt att man tänder de lampor man ska använda ( Fe, Cu 

och/eller Na) innan man går vidare, för annars kan man inte 
genomföra vissa kommande inställningar.  
 

5. Sänk ner bordet som analysinstrumentet står på, sänk ner det så 
långt det är möjligt.  
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6. Klicka på ikonen Furnace control och sedan på Align Furnace. 
Instrumentet kommer då automatiskt att ställa in sig i rätt position för den 
valda metoden. När instrumentet har hittat rätt position klickar man på 
Nästa. Nu kan man se hur inställningen ser ut med siffror som visar 
grafitugnens position i mm (horisontellt och vertikalt).  Klicka på ikonen 
Adjust  för att justera ännu en gång, detta bör göras för varje gång man 
har bytt teknik från flamma till grafitugn . När instrumentet har hittat 
referenspunkt, klicka på OK. Klicka sedan på Slutför.  

 
7. Klicka på Align tip  under Furnace control, nu kommer en lista med en 

rad valmöjligheter att dyka upp. Här gör man alla inställningar som har 
med provväxlaren att göra. Det man börjar med att göra är att ställa in 
provnålen så att den injicerar prov på rätt ställe i ugnen, detta gör man 
genom att klicka på Align the autosampler tip in the graphite tube, och 
klicka därefter på nästa. Fäll ner den högra lilla spegeln och 
kontrollera att man ser ett ovalt färgat område, (detta speglar insidan 
av ugnen där provet injiceras och analyseras), om man ser något svart i 
det ovala område bör man kontrollera detta. Det kan vara smuts och 
då måste man öppna och rengöra ugnen eller så börjar grafitröret att 
bli dåligt och måste bytas ut (se THGA Graphite Furnace, Users guide för 
instruktioner om rening m.m). Ställ sedan in provnålen så att de går så 
centrerat som möjligt ner i grafitugnen, man justerar provväxlaren med 
två svarta vred och ett stort vitt vred som sitter på själva 
provväxlaren. Tänk på att vara försiktig och ENDAST använda små 
utslag.  

 
• Det svarta vredet på framsidan justerar provnålen: ugn 
 
 
• Det svarta vredet på vänster sida justerar provnålen: ugn 
 

 
• Det stora vita vredet på provväxlaren justerar provnålen upp eller 

ner.      
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Efter att man fått den centrerad håller man koll i spegeln samtidigt 
som man försiktigt vrider på vredet (det stora vita) som flyttar nålen 
neråt, provnålen får inte hamna vare sig för långt upp eller för nära 
botten av grafitugnen. Provnålen ska ställas in så att den hamnar 
ungefär i mitten, cirka 2 mm ovanför botten av det ovalt färgade 
området. Då man har kommit så långt att man är nöjd med sin inställning 
klickar man på Slutför för att spara inställningarna.   
 

8. Klicka återigen på Align tip  under Furnace control och sedan på Check 
autosampler tip alignment in the graphite tube och sedan på nästa för 
att kontrollera att de inställningar man nyss gjort verkligen stämmer. Om 
de inte stämmer helt och hållet kan man justera provnålen ytterligare 
upp/ner och sedan klicka på Slutför . Glöm inte att ta upp den lilla 
spegeln på höger sida.  
 

9. Se till att ha en provkopp fylld med endast milli-Q-vatten i position 1 
i provväxlaren, fyll den upp till strecket högst upp på provkoppen. 
Klicka på Align tip  under Furnace control och sedan på Set the dept of 
the autosampler tip in the sampling cup, (use sample cup ska vara 
markerad) och klicka därefter på nästa.  Nu kan man med hjälp av samma 
vred som man ställde in provnålen i ugnen med, ställa in hur långt ner i 
provkoppen provnålen ska gå. Provnålen ska gå ner så långt att man 
precis ser metallen på nålen, metallen ska alltså vara ovanför 
vattenytan.  När man är klar klickar man på Slutför .  

 
10. Klicka på Flush sampler under Furnace control för att rengöra 

provnålen ordentligt innan analys.  
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Bilaga 7, Före start av analys 

Instruktioner för pannvattenanalys av Na, Cu och Fe 
med AAS-grafitugn 

 

A) I fönstret Automated analysis control (som redan är uppe) klickar man 
på fliken Set up. Här ser man till att ta bort ”avbockningen”  i rutan 
framför Use sample info.  

 

B) I fönstret Automated analysis control, fortfarande under fliken Set up, 
bocka för: Lamps off at end of analysis och skriv in provernas positioner 
för vilken/vilka metaller som ska analyseras för varje prov under 
Locations. 

 

C) Kontrollera att följande lösningar finns på rätt plats i provväxlaren: 

• Blank (position nummer 81) 

• Kalibreringslösningar (position nummer 82, 83 och 84) 

• Matrismodifierare (position nummer 85, 86, 87) 

• Analyt (ex. pannvattenprov, positionsnummer 
1,2,3,…o.s.v) 

 

D) Om man vill spara analysresultatet gör man på följande sätt:  

Klicka på Open bredvid Result Data Set Name i fönstret Automated 
analysis control, (fliken Set up) Här kan man sedan skriva in namn och 
beskrivning av filen. När man är klar klickar man på OK . 
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E) Klicka på fliken Analyze i fönstret Automated analysis control och 
kontrollera att det som står under Sample ID stämmer med den första 
metod man valt. Kontrollera även att samtliga lampor är på under 
ikonen lamps.  

 

F) Om man ska analysera både analyt och kalibreringar klickar man på 
Analyze all i Automated analysis control, under fliken Analyze. Om 
man endast vill analysera kalibreringslösningar, klickar man på 
Calibrate. Man kan även välja att endast analysera analyt/analyterna och 
då klickar man på Analyze sample. Tänk på att då man har bytt teknik 
kan man inte analysera endast prover, utan då måste man kalibrera på 
nytt, det samma gäller om man stängt av instrumentet. 
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Bilaga 8, Byte av grafitrör & tips angående 
grafitugnen 

Hur man byter grafitrör och andra bra tips 
angående grafitugnen 

 

Det är jätteviktigt  att man inte tar på grafitröret med fingrarna  då detta förkortar 
livslängden på röret. Använd ”klädnypan” som speciellt är gjord för att ta ut och sätta in nytt 
grafitrör. 

Hur man öppnar upp ugnen och tar ut grafitröret: 

1. Se till att grafitugnen är kall innan man påbörjar bytet. 
 
2. Skruva loss och flytta försiktigt autosamplern (provväxlaren) så att den står till 

höger om grafitugnen.  
 

3. För att flytta grafitugnen till dess underhållsposition: 
 

a) Gå in på Verktyg (Tools) i menyn och klicka sedan på Diagnostics.  
b) Klicka på Furnace-fliken i nederkanten av Diagnostics-fönstret.  
c) Klicka på Change Contacts.  
d) Ett varningsmeddelande kommer upp, läs igenom detta och klicka på OK.  
e) Vänta tills grafitugnen har ställt in sig i underhållspositionen 

 

4. För att kunna släppa på trycket som håller ugnen stängd måste man: 
 

Klicka på ikonen Furnace Control uppe i verktygsfältet (Svart och röd ikon där det 
står furnace), klicka sedan på Open/Close. 

5. Flytta den del som stödjer upp den främre kontakten. ( vit del som endast går att 
flytta åt vänster) (Se bild i avsnitt 3-11 i THGA Graphite Furnace, Users Guide) 

 

6. Tryck försiktigt ner den främre kontakten (Se bild i avsnitt 3-11 i THGA 
Graphite Furnace, Users Guide) 

 

7. Grafitröret är nu synlig i den bakre kontakten. Använd det speciella verktyget 
(ser ut som en klädnypa) som finns för att ta ut grafitröret. KOM IHÅG! Rör 
INTE grafitröret eller kontakterna med händerna oavsett om man har handskar 
eller ej. 
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Hur man sätter in ett nytt grafitrör och stänger ugnen: 

1. Innan man sätter in ett nytt grafitrör är det vikti gt att man ser till att:  
 

a) Torka av ändarna av grafitröret med lite isopropanol 
b) Injektionshålet i grafitröret pekar uppåt.  
c) Den sidan av tuben där ”taggen” sitter ska peka åt vänster (mot 

hålkatodlamporna) 
 

2. Använd det speciella verktyget (ser ut som en klädnypa) som finns för att 
försiktigt  sätta in det nya grafitröret.  

 

3. Lyft mycket försiktigt  den främre kontakten så att den försluter ugnen. (Se bild i 
avsnitt 3-13 i THGA Graphite Furnace, Users Guide) 

 

4. Flytta tillbaka den del som stödjer den främre kontakten så att den befinner sig 
precis under. (Se bild i avsnitt 3-13 i THGA Graphite Furnace, Users Guide) 

 

5. För att kunna aktivera trycket som stänger ugnen (och håller den stängd): 
 

Klicka på ikonen Furnace Control på kontrollpanelen (Svart och röd ikon där det 
står furnace), klicka sedan på Open/Close. 

 

6.  För att flytta grafitugnen tillbaka till arbetspos ition: 
 

a) Om inte Diagnostics-fönstret är uppe, gå in på Verktyg (Tools) i menyn och 
klicka sedan på Diagnostics.  

b) Klicka på Furnace-fliken i nederkanten av Diagnostics-fönstret.  
c) Klicka på Restore Position.  
d) Ett varningsmeddelande kommer upp, läs igenom detta och klicka på OK.  
e) Grafitugnen kommer nu att ställa in sig i arbetspositionen igen 

 

7. Efter att man bytt ut grafitröret ska man kondition era den 2 gånger. Då gör man 
på följande sätt: 

 

Klicka på ikonen Furnace Control (Svart och röd ikon där det står furnace), 
klicka därefter på Condition Tube. Nu kommer instrumentet att genomföra ett 
speciellt program där flera olika temperatursteg ingår, detta kan ta en liten 
stund. För att konditionera ugnen två gånger, klicka på Condition Tube en gång 
till.  
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8. Gå in under Tools och klicka på Diagnostics, klicka på fliken furnace. Klicka 
därefter på Set cycles. Nu kommer en liten ruta upp som visar hur många 
injektioner som instrumentet har gått sedan grafitröret och kontakterna byttes 
ut. Klicka på Reset bredvid rutan för tube cycles.  

 
9. Det är viktigt att genomföra några inkörningsanalyser för att grafitugnen ska 

fungera så bra som möjligt, cirka 15-20 injektioner är lämpligt. Anledningen till 
detta är bland annat för att spridningen kan vara något stor i början. Tips! 
Analysera blanken och alla kalibreringslösningar av en metall, lämpligen natrium 
(då inga matrismodifierare behövs). Detta ger 6*3=18 injektioner. 

 

 

Om man skulle öppna upp grafitugnen utan att byta ut den måste man konditionera den 
manuellt vid 2500ºC i cirka 5 sekunder. Då gör man på följande sätt: 

 

1. Klicka på ikonen Furnace Control i verktygsfältet (Svart och röd ikon där det 
står furnace), klicka sedan i fältet där det står Cleanout Temp.  och skriv in 
2500ºC. 

 

2. Klicka på Start  för att värma upp ugnen. Tänk på att ugnen värms upp till 
2500ºC och fortsätter att värma tills dess att DU stoppar den.  

 

3. Efter ungefär 5 sekunder klickar man på Start igen och då slutar själva 
upphettningen av ugnen. 

 

 

Livslängden: 

 

Enligt servicetekniker på PerkinElmer håller grafitröret till cirka 600-800 injektioner för 
analyser av laboratoriets olika vattenprover med Na, Fe och Cu.  

För att förlänga livslängden är det att rekommendera att konditionera röret då och då. (på 
samma sätt som man gör vid konditioneringen när man har bytt grafitrör).  
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Bilaga 9, Lista över samtliga kalibreringsanalyser 

 

 


