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Sammanfattning 
Abstract 

The purpose of this thesis was to develop and optimize a method of analysis for combustion of organic chemical 

products, followed by an ion chromatographic quantitative analysis. This was to be achieved with the decomposition 

equipment IKA AOD 1. The aim was to receive a precise and repeatable method that would be able to be applied to 

the process of qualification and technical marking of chemical products at the company, OKG AB in Oskarshamn.  

A complete instruction for the decomposition equipment and the method of analysis was written. 

 

A number of parameters were chosen from the general method of the combustion equipment, which then was tested 

parallel with a simultaneous development of an appropriate ion chromatographic method.  

 

The optimized method of analysis was achieved, among other things, by ventilating the equipment before combustion, 

leaching filters, and through usage of MilliQ-water as the absorption solution. An ion chromatographic method for 

combustion samples was developed. 

 

The resulting method of analysis had a repeatability of approximately 100 % with low spreading. The yield of 

chlorine, bromine and fluorine was about 90 to 110 %, for sulfur the yield was too low, approximately 60 %. Analysis 

and comparison of chemical products gave higher contents of analytes than the obtained results from the external 

chemistry company. Even though there’s room for improvement, the method is found sufficient enough to be used for 

the desired purpose. 

 



Sammanfattning 
 

Syftet med examensarbetet var att utveckla och optimera en analysmetodik för uppslutning av 

organiska kemiska produkter följt av en jonkromatografisk kvantitativ analys. Detta skulle 

åstadkommas med uppslutningsutrustningen IKA AOD 1. Målet var att erhålla en precis och 

repeterbar metod som skulle gå att tillämpa till arbetet med klassificering och teknisk märkning av 

kemiska produkter på företaget, OKG AB i Oskarshamn. Som komplettering till arbetet skulle en 

fullständig handhavandebeskrivning för utrustningen och metoden sammanställas. 

Ett flertal parametrar valdes ut ur den generella metoden för utrustningen, varvid dessa testades 

parallellt med en samtida utveckling av en lämplig jonkromatografisk metod.  

Den optimerade analysmetoden uppnåddes genom att bland annat urlufta utrustningen innan 

förbränning, laka filter, och genom användning av MilliQ-vatten som absorptionsmedel. 

En jonkromatografisk metod för uppslutningsprover togs fram. 

Den framarbetade metoden hade en repeterbarhet på cirka 100 %, med låg spridning. Utbytet för klor, 

brom och fluor låg mellan 90-110 %, medan det för svavel var för lågt, cirka 60 %. Vid analys och 

jämförelser av kemiska produkter var halterna något större än de beräknade från det externa företaget. 

Trots utrymme för förbättringar anses metoden tillräckligt bra för att tillämpas till önskat syfte. 

Abstract 
 

The purpose of this thesis was to develop and optimize a method of analysis for combustion of organic 

chemical products, followed by an ion chromatographic quantitative analysis. This was to be achieved 

with the decomposition equipment IKA AOD 1. The aim was to receive a precise and repeatable 

method that would be able to be applied to the process of qualification and technical marking of 

chemical products at the company, OKG AB in Oskarshamn. A complete instruction for the 

decomposition equipment and the method of analysis was written. 

A number of parameters were chosen from the general method of the combustion equipment, which 

then was tested parallel with a simultaneous development of an appropriate ion chromatographic 

method.  

The optimized method of analysis was achieved, among other things, by ventilating the equipment 

before combustion, leaching filters, and through usage of MilliQ-water as the absorption solution. An 

ion chromatographic method for combustion samples was developed. 

The resulting method of analysis had a repeatability of approximately 100 % with low spreading. The 

yield of chlorine, bromine and fluorine was about 90 to 110 %, for sulfur the yield was too low, 

approximately 60 %. Analysis and comparison of chemical products gave higher contents of analytes 

than the obtained results from the external chemistry company. Even though there’s room for 

improvement, the method is found sufficient enough to be used for the desired purpose. 
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1 Inledning 
 

OKG Aktiebolag ligger på Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn [1]. Företaget äger och driver tre 

kokvattenreaktorer, Oskarhamn 1, 2 och 3, se figur 1. Anläggningen står idag för cirka tio procent av 

Sveriges elproduktion.  

Genom klyvning av uranatomer frigörs värmeenergi som används för att koka vatten och på så sätt 

bilda vattenånga. Vattenånga leds till turbinerna i rörsystem, som i sig använder ångans tryck till att 

driva generatorerna som alstrar elström. Ångan kyls sedan ner med hjälp av kylvatten från Östersjön 

som sedan åter släpps ut i havet. 

 

Figur 1: OKG AB. Från vänster till höger: Oskarshamn 3, 2 och 1. Källa: www.okg.se (12/5 2012) 

På en så stor anläggning som denna förekommer ett stort och varierat användande av kemiska 

produkter i samband med service och underhåll av de olika systemen. Kemiska produkter kan påverka 

närliggande material, miljö och hälsa hos personalen på ett negativt sätt och därför ställs interna och 

externa krav på hanteringen av kemiska produkter för att kunna försäkra en säker reaktormiljö, en 

hälsosam arbetsplats och minimal påverkan på den omgivande miljön. Detta innebär att det inom 

företaget krävs en stor kunskap om kemiska produkter, deras egenskaper, innehåll och potentiella 

riskområden. Detta kräver en bra kommunikation med inköp och användarna, liksom en grundlig 

kemisk analys. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet var att utveckla och optimera en metod för uppslutning och 

jonkromatografisk analys av organiska kemiska produkter, som till exempel lim, olja, rengöringsmedel 

och tejp. Eventuella behov av rening av provet skulle utredas, liksom detektionsgränser och felprocent 

gällande för den optimerade metoden. 

En instruktion för handhavande av uppslutningsinstrumentet med förkrav, säkerhetsrutiner och 

underhållsbeskrivning skulle sammanställas. En utbildning för några utvalda processkemister skulle 

genomföras, liksom en teoretisk redovisning på ett möte för kemiavdelningen på företaget. 

  

http://www.okg.se/
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1.2 Metod 

 

Genom studier av tillverkarens manualer för uppslutningsutrustningen och ämnesrelaterade källor i 

ämnet togs ett generellt metodförfarande fram, varefter optimerbara parametrar av intresse i denna 

valdes ut.  

Optimering av den jonkromatografiska analysen utfördes parallellt med testerna för uppslutningen. 

Till optimeringen användes kontrollstandarder för klor, svavel, brom och fluor, från samma tillverkare, 

IKA, i form av mineraloljor. 

Den optimerade metoden tillämpades därefter på några utvalda kemiska produkter, varvid det erhållna 

resultatet jämfördes med resultat från tidigare analys utfört av ett externt företag. 

 

1.3 Begränsningar 
 

Säkerheten på resultaten bör vara tillräckligt noga för att kunna tillämpa jämförelser med tabellvärden 

för kategorisering och teknisk märkning av de kemiska produkterna (lägst är 100 ppm).  

Jonkromatografens flesta parametrar är låsta, såsom kolonn, eluent och flöde.  

Optimeringen av den jonkromatografiska analysen genomfördes under ledning av handledaren på 

företaget. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Kemiska produkter 

 

För att kunna kontrollera och reglera de kemiska produkter som förekommer på anläggningen finns 

Kemikaliegruppen. Dess syfte är att bedöma de produkter som är nödvändiga för att anläggningarna 

ska kunna drivas på ett säkert och effektivt sätt och samtidigt minimera påverkan på miljö, 

processystem, bränsle och personal.  

De produkter som Kemikaliegruppen godkänner klassificeras och får en teknisk märkning (1-5, G eller 

dispens) efter dess kemiska innehåll, se exempel på gällande gränsvärden i tabell 1, huruvida den är 

komplexbindande, samt med hänsyn av i vilken utsträckning denna ska användas.  

 

Tabell 1: Exempel på kategorisering och teknisk märkning av kemiska produkter efter dess kemiska innehåll. En 

produkt med märkningen 1 får användas i kontakt med alla typer av processystem och processmedier, även på 

insidan av system. En produkt med märkningen 5 får inte användas på kontrollerat område. Märkning G 

(driftkemikalier såsom olja, färg och kemikalier för laboratoriebruk) och märkning (!) (dispens) förekommer 

också. 

 

 

 

 

 

 

 

En kemisk produkt avses här vara alla typer av produkter som kan avge ämnen som påverkar 

egenskaperna hos annat material, till exempel i form av korrosion och eller annan typ av skador. 

Exempel på kemiska produkter är tejp, smörjfett, märkpennor, rengöringsmedel, pulver för 

brandsläckning, lim med mera. 

 

2.2 Anledningen till examensarbetet 
 

I dagsläget när en produkt önskas klassificeras eller omklassas skickas prover av denna till ett externt 

kemiföretag för kvantitativ analys av det kemiska innehållet. Analysresultaten tar lång tid att få och 

kvaliteten på dessa är ofta varierande. Användarna av produkterna vill ofta ha ett snabbt svar och 

därför vill Kemikaliegruppen göra dessa analyser i egen regi. Analysmetodiken önskar tillämpas vid 

mottagningskontroll av kemiska produkter. 

  

 1 2 3 4 5 

Klor 100 ppm   10000 ppm > kat. 4 

Fluor 100 ppm 100 ppm  50000 ppm > kat. 4 

Klor och fluor  1000 ppm 3000 ppm   

Svavel 100 ppm 100 ppm 3000 ppm 10000 ppm  
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2.3 Allmänt om uppslutningsupprustningen IKA AOD 1 

 

2.3.1 Princip 

Uppslutningskärlet är ett slutet system, som under syretryck möjliggör en oxidativ förbränning av 

organiska fasta eller flytande prover. Organisk materia oxideras till koldioxid och vatten via 

förbränning och de flyktiga komponenterna, som innehåller halogener och svavel, fångas upp i en 

absorptionslösning som satts till uppslutningskärlet, och denna provlösning analyseras sedan 

kvantitativt med exempelvis IC [2]. 

Andra analysmetoder som ISE, fotometri och titrering är också möjliga [3]. 

 

2.3.2 Komponenter 

IKA AOD 1 består av ett uppslutningskärl, var i själva förbränningen äger rum, en skyddsanordning, 

en syrefyllningsstation, en urluftningsstation samt en fjärrantändningsenhet, se figur 2. 

 

 

Figur 2: IKA AOD 1 med tillhörande utrustning. Källa: http://www.ika.com/Products-Lab-Eq/Decomposition-

Systems-cph-329/ (14/5 2012) 

 

Uppslutningskärl AOD 1.1 

Uppslutningskärlet är tillverkat av en rostfri stålalloid som har hög resistens gentemot klor och har en 

volym på 0,210 liter. Dess inre ytor, innerväggar samt insatsdel, är behandlade med en patenterad 

katalysatoryta, se figur 3. Denna katalysator ökar utbytet och upptaget av analyter och förkortar även 

förbränningstiden. 

Kärlets insats har en degelplatta med ett stöd för den förbrännbara kapseln (acetobutyrat) i vilken prov 

vägs upp. Kapseln placeras i insatsdelens hållare och i kontakt med antändningstråden. Vid antändning 

via fjärrantändningsenheten skickas en elektrisk signal till elektroden och genom antändningstråden 

kommer det i den oxidativa miljön att initieras en häftig förbränning av kapseln med det invägda 

provet.  

  

http://www.ika.com/Products-Lab-Eq/Decomposition-Systems-cph-329/
http://www.ika.com/Products-Lab-Eq/Decomposition-Systems-cph-329/
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Figur 3: Uppslutningskärl AOD 1.1. Till vänster åskådliggörs kärlets insida med katalysatorytan. Till vänster, 

kärlets insats med placerad provkapsel. 

 

Kärlets syrevalv används för att fylla och tömma autoklaven på syrgas och är av envägstyp, det vill 

säga att när kärlet är fyllt med syre stängs valvet och kärlet kommer inte kunna öppnas förrän den 

tömts igen.  

Kärlet klarar en maximal energiinput på 30 000 Joule, ett värde som det därför bör tas hänsyn till vid 

invägning av provmängder. Kärlet får max fyllas till ett syretryck på 40 bar och ska innan varje 

antändning läckagekontrolleras. 

 

Syrefyllningsstation C 48 

Syrefyllnadsstationen är speciellt tillverkad för uppslutningskärl av denna sort. Instrumentet är utrustat 

med en tryckmätare för observation och kontroll av fyllningen. Stationens syrevalv öppnas bara när ett 

uppslutningskärl är inkopplat och fylls. Till denna används syrgas av kvalitet 3.5 eller bättre. 

Syrgastuben som kopplas till denna utrustning bör vara utrustad med en tryckreducerare för att 

förhindra överfyllning av kärlet. 

 

Urluftningsstation C 7030 

Urluftningsstationen består av en tvättflaska med stöd för denna, ett ventileringshandtag samt en 

nålventil för justering av urluftningsflödet.  Tvättflaskan och dess glasfilter kopplas till nålventilen 

med en dräneringsslang, som i sin tur är kopplad till ventileringshandaget med ett tryckrör. 

Ventileringshandtaget monteras på uppslutningskärlets överdel och öppnar därmed låsvalvet hos 

denna, vilket tillåter tömning av gas, se figur 4. I detta skede kan inte ventileringshandaget tas loss. 

Cirka 1 bar, eller 1 atmosfärstryck, måste uppnås i kärlet för att detta ska vara möjligt. Med hjälp av 

nålventilen justeras ventileringsflödet, med vilken gaserna från förbränningen kommer att blåsas 

igenom glasfiltret och absorptionslösning. Syftet med tvättflaskan är att samla upp gasburna analyter 

samt rena eventuell toxisk gas. 
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Figur 4: Urluftningsstation C7030 sammankopplad med uppslutningskärlet AOD 1.1 efter förbränning av prov. 

 

Skyddsanordning AOD 1.3 

Anordningen tjänar som antändningsstation och skydd under förbränningen.  

 

Fjärrantändningsenhet AOD 1.2 

Enheten är kopplad till skyddsanordningen och antändningsstationen med en fem meters lång kabel, 

vilket tillåter operatören att stå på säkert avstånd under hela uppslutningsprocessen. 
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2.4 Allmänt om jonkromatografi 

 

IC är en högpresterande form av jonbyteskromatografi och är en generell metod för spåranalys med 

mycket hög känslighet. Ett IC-system består av en flytande eluent, högtryckspump, provinjektor, 

förkolonn, separationskolonn, kemisk suppressor, konduktivitetscell och mjukvara för utvärdering av 

insamlade data. 

 

2.4.1 Princip 

Provets joner förs med eluentflödet till separationskolonnen där anjonerna via växelverkan med 

kolonnens fixerade katjoner retarderas olika mycket [4]. Analyterna når sedan suppressorn och där 

byts katjonerna från eluenten, som bundits till analytens anjon, mot vätejoner innan de når detektorn. 

Detektorn mäter sedan konduktiviteten, den elektrostatiska ledningsförmågan, varvid signalen 

utvärderas av en kromatografisk mjukvara. Se figur 5 för principiell skiss över ett IC-system samt dess 

komponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Principiell skiss av ett IC-system. EG står för eluentgenerator, CR-TC står för continuosly regenerated 

trap column vilken tar bort kontaminationer i form av katjoner och anjoner i eluenten. Efter 

separationskolonnen finns SRS som är self-regenererating suppressor. 

Källa: http://www.chromacademy.com/resolver/aug2011/fig8.jpg (19/5 2012) 

 

2.4.2 Komponenter 

 

Separationskolonn 

Provets anjoner interagerar med kolonnens fixerade katjoner och retarderas olika mycket beroende på 

egenskaper som laddning och storlek [4]. Allt eftersom släpper provets anjoner från stationärfasen och 

interagerar med eluentens katjoner. 

 

http://www.chromacademy.com/resolver/aug2011/fig8.jpg


8 
 

Suppressor 

I suppressorn byts de till analyten bundna katjonerna ut mot vätejoner via ett katjonbytesmembran [4]. 

Genom diffusion kommer vätejoner i hög koncentration utanför membranet att vandra in till insidan av 

membranet till en lägre koncentration. För eluentens katjoner gäller det motsatta, och koncentrationen 

katjoner utanför membranet av dessa hålls alltid låg för att upprätthålla diffusion. Eluenten omvandlas 

på så sätt till vatten med en konduktivitet mycket nära 0 och analyter till föreningar med hög 

konduktivitet. Suppressorns funktion är med andra ord att den minskar bakgrundskonduktiviteten 

samtidigt som den ökar känsligheten för provets analyter. 

Tack vare suppressorns förmåga att omvandla eluenten till vatten kan gradientanalys göras för att 

eluera ut kraftigt retarderade produkter. 

 

Konduktivitetsdetekor 

I konduktivitetsdetektorn passerar eluatet en flödescell med två elektroder över vilka en pålagd 

spänning förekommer. Då provets joner når flödescellen kommer lösningens elektrostatiska 

ledningsförmåga öka, vilken i sin tur är proportionell mot en strömökning. Varje jon har en specifik 

ledningsförmåga och därmed en specifik strömökning som detekteras och denna signal bearbetas i sin 

tur av ett kromatografiskt utvärderingsprogram. 

 

Eluentgenerator 

Eluentgeneratorn tillåter återbildning av eluent med önskad koncentration av vattnet som bildats av 

suppressorn [4]. 

Det dejoniserade vattnet från suppressorn pumpas in i en KOH genereringskammare där en Pt-katod 

gör att vatten omvandlas till negativt laddade hydroxidjoner. Kopplad till genereringskammaren är en 

katjonbytesconnector som tillåter migrering av kaliumjoner från elektrolytbehållaren. I 

elektrolytbehållaren finns en Pt-anod som gör att vätejoner bildas, som då ersätter kaliumjonerna i 

elektrolyten och tvingar dessa till migrering till genereringskammaren. Från genereringskammaren 

erhålls då en mycket ren och reproducerbar kaliumhydroxid med önskad koncentration. 

 

Förkolonn 

Separationskolonner har en mycket låg tolerans för partiklar och degraderas lätt av damm eller andra 

partiklar som finns i prover eller eluent [4]. För att skydda separationskolonnen används därför en 

kortare kolonn med samma stationära fas som separationskolonnen – en förkolonn. Fina partiklar och 

starkt adsorberade lösta ämnen hålls tillbaka i denna förkolonn och hindrar dem från att nå 

separationskolonnen. Förkolonnen byts därefter ut med jämna mellanrum. 
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2.5 Analyter 

 

Analyterna av intresse i detta arbete är främst klor, svavel och fluor, men också brom då detta 

förekommer i de tillgängliga kontrollstandarderna. Dessa analyter valdes till arbetet eftersom de är 

halterna för dessa som man främst ser på vid klassificering och märkning av kemiska produkter, enligt 

exempel i tabell 1. 

Dessa ämnen är sådana som i kontakt med till exempel luft eller andra föreningar kan reagera och 

bilda produkter med oönskade egenskaper, till exempel frätande. Ett exempel är klor som i närvaro av 

luft bildar saltsyra, eller svavel som bildar svavelsyra. Analyten kan också bilda gaser, till exempel F2, 

som är mycket oxiderande och giftigt. 
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3 Utförande 
 

3.1 Kemikalier och lösningar 

 

IC-standarder från Analytical Standards AB: 

IS-6928-RI  500 ppm fluorid och 1000 ppm klorid, nitrat, sulfat, kromat 

IS-7205-RI  20 ppm fluorid och 30 ppm klorid, nitrat, sulfat, kromat 

IC-NO2-10X-5 1000 ppm nitrit 

IC-BR-10X-1  1000 ppm bromid 

Absorptionslösning:  

MilliQ  

30 % -ig Väteperoxid H2O2  

Rengöring:  

MilliQ  

Aceton 

Salpetersyralösning 

Kontrollstandarder från Skafte MedLab: 

AOD 1.11 Klor (0,98 % ± 0,05 %) och svavelstandard (0,58 % ± 0,05 %), mineralolja 

AOD 1.12 Brom (0,94 % ± 0,04 %) och fluorstandard (0,50 % ± 0,04 %), mineralolja 

Kemiska produkter: 

Loctite 460 (lim) 

Loctite 638 (lim) 

Loctite 660 (lim) 

Texado Rando HD 68 (olja) 

Eluent: KOH 

Filter:  

Munktell, Quantitative Filter Paper, 00K, diameter 125 mm, porstorlek 5-6 µm 

Munktell, Qualitative Filter Paper, 120H, diameter 125 mm, porstorlek 1-2 µm 

Provkapsel från Skafte MedLab: 

 C 14 acetobutyrat 

 

3.2 Instrumentering 

 

Uppslutningsutrustning IKA AOD 1 (från Skafte MedLab, Onsala) 

Jonkromatograf ICS 2000 Dionex 

Kolonn: AS17-C Ion-Pac, Dionex, 4*250 mm 

Förkolonn: AC17-C Ion-pac, Dionex, 4*50 mm 

Programvara: Chromeleon 
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3.3 Optimering för uppslutning av prover 

 

Vid de första inledande försöken var det först och främst kännedom om instrumentet som var i fokus. 

Efter att en känsla för hur processen fungerade erhållits och därmed vilka faktorer som kunde varieras, 

kunde i sin tur de optimerande försöken inledas. Parametrarna testades var och en för sig eller i 

gemensamma tester för att utvärdera deras effekt på utbytet av analyter av intresse.  

 

3.3.1 Test 1 - Reducering av nitrat 

Enligt manualerna för kontrollstandarderna samt artiklar kan den omgivande luften som stängs in i 

kärlet bidra med ett högt innehåll av nitrat och nitrit i provlösningen [5-6]. 

Då nitrat är en källa till interferens med andra ämnen med ungefär samma retentionstid, som till 

exempel bromid, är det av intresse att minimera dess förekomst i proverna. Enligt de studerade 

källorna kan förekomsten av nitrat reduceras genom att innan förbränningen syrefylla kärlet, urlufta 

och fylla igen till förbränningen. 

I detta försök valdes det att först syrefylla kärlet till 20 bar, urlufta, upprepa igen och till sist fylla till 

30 bar syretryck inför förbränningen. Detta test gjordes i syfte att verifiera att ovanstående påstående 

var sant. För testets betingelser, se tabell 2. 

 

3.3.2 Test 2 – Val av filter 

Av förbränningen bildades sotpartiklar som var för stora för IC:s partikeltolerans. Alla med 

uppslutningsutrustningen behandlade prover var därför nödvändiga att filtreras.  

Två olika och på laboratoriet tillgängliga filterpapper testades, kvalitativt respektive kvantitativt 

Munktellfilter. Möjligheten till kontamination från filter utvärderades genom jämförelser mellan lakat 

och torrt filter. För testets betingelser, se tabell 2 

Tabell 2: Betingelser för test 1 och 2 

TEST: 1 OCH 2 

Prov: 0,31 g AOD 1.11 

Absorptionslösning: MilliQ 

Volym uppslutningskärl: 10 ml 

Volym tvättflaska: 50 ml 

Provvolym: 250 ml 

Urluftningstid: 25 minuter 

Syrefyllning: 30 bar resp. 20-20-30 bar 

Filtrering: Kvantitativt resp. Kvalitativt 

IC: IC 1 
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3.3.3 Test 3 - Identifiering av sulfat i jonkromatografisk analys 

Eftersom den topp i kromatogrammen som misstänktes vara sulfat hade ett utseende som mer liknade 

karbonat (bred och med sloping) spikades ett tidigare analyserat prov med utspädd svavelsyra och 

analyserades om med IC för att med säkerhet säkerställa sulfats retentionstid och identitet. För testets 

betingelser, se tabell 2. 

 

3.3.4 Test 4 - Preliminärt utbyte 

Eftersom tidigare tester med mjukvaran inte kunde haltbestämmas på grund av det låga 

kalibreringsområdet och höga halter i proverna så gjordes en spädning av ett tidigare analyserat prov 

för att på så sätt kunna räkna ut ett preliminärt utbyte för metoden som tagits fram till denna punkt. 

Det analyserade provet hade spädningsfaktor 10. För testets betingelser, se tabell 2 

 

3.3.5 Test 5 - Förbränningsblank 

En blank av förbränningen gjordes för att se vad den förbrännbara provkapseln av utan uppvägt prov 

bidrog med. För testets betingelser, se tabell 3. 

Tabell 3: Betingelser för test 5. 

TEST: 5 

Prov: - 

Absorptionslösning: MilliQ 

Volym uppslutningskärl: 10 ml 

Volym tvättflaska: 50 ml 

Provvolym: 250 ml 

Urluftningstid: 25 minuter 

Syrefyllning: 20-20-30 bar 

Filtrering: Kvantitativt 

IC: IC 1 

 

3.3.6 Test 6 - Felsökning av ventilering 

Detta steg var egentligen avsett att vara försöket med absorptionslösningar, men under processen 

observerades problem med ventileringen av uppslutningskärlet, vilket gjorde proverna värdelösa då 

viktiga analyter i gasform inte kunde samlas upp i tvättflaskan. En felsökning av ventileringen 

utfördes istället. Likaså observerades problem med nålventilen till urluftningsstationen.   
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3.3.7 Test 7 - Val av absorptionsmedel 

I litteraturen anges natriumhydroxid som ett rekommenderat absorptionsmedel [7], och eftersom detta 

överrensstämde med den använda eluenten så var det passande att testa ifall detta gav ett bättre utbyte 

av analyter än MilliQ. De varianter som testades som absorptionslösning var MilliQ, 10 mM NaOH 

(lägsta gradientkoncentrationen i IC-metoden) och 0,25 M NaOH (rekommenderat). Den sistnämna 

späddes till 10 mM innan analys med IC så att denna hade samma koncentration som den lägsta 

gradientkoncentrationen. Till detta test användes en ny IC metod, IC 2. För testets betingelser se tabell 

4. 

Tabell 4: Betingelser för test 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Test 8 - Förbränning av olja 

För att försäkra sig om valet av absorptionslösning gjordes en förbränning av en kemisk produkt för att 

utvärdera hur ett riktigt prov ter sig i kromatogrammet efter uppslutning. För testets betingelser, se 

tabell 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEST: 7 

Prov: 0,3 g AOD 1.11 

Absorptionslösning: MilliQ, 10 mM resp. 0,25 M NaOH 

Volym uppslutningskärl: 10 ml 

Volym tvättflaska: 50 ml 

Provvolym: 200 ml 

Urluftningstid: 25 minuter 

Syrefyllning: 20-20-30 bar 

Filtrering: Kvantitativt 

IC: IC 2 
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Tabell 5: Betingelser för test 8 

TEST: 8 

Prov: 0,5 g olja 

Absorptionslösning: MilliQ 

Volym uppslutningskärl: 10 ml 

Volym tvättflaska: 50 ml 

Provvolym: 200 ml 

Urluftningstid: 25 minuter 

Syrefyllning: 20-20-30 bar 

Filtrering: Kvantitativt 

IC: IC 2 

 

3.3.9 Test 9 - Volym tvättflaska 

En reducering av volymen absorptionslösning i tvättflaskan testades för att se om en mindre sådan 

absorberade mer, mindre eller lika mycket som den innan använda volymen. För testets betingelser, se 

tabell 6. 

 

3.3.10 Test 10 – Uppslutnings- och sköljvolym 

En reducering av den totala provvolymen gjordes för att utvärdera huruvida en mindre volym 

sköljlösning hade mindre effekt än en större volym. Eftersom spädning av prover kan vara en källa till 

kontamination är det viktigt att ta reda på huruvida en lägre spädning klarar av att återge ett mer riktigt 

resultat. För testets betingelser, se tabell 6. 

 

3.3.11 Test 11 - Urluftningstid 

En kortare urluftningstid testades gentemot en längre för att se om detta påverkade förmågan hos 

absorptionslösningen i tvättflaskan att absorbera analyt, eller om detta skulle kunna vara ett sätt att 

minska den totala utförandetiden för den slutliga metoden. Enligt källorna ska en längre urluftningstid 

med små bubblor vara att föredra [5]. Detta test gjordes med andra ord för att verifiera att detta 

stämmer. Testet utfördes med MilliQ respektive med 10 mM lut som absorptionslösning. Till detta och 

det ovanstående två testerna användes IC metod IC 3.1.  

För testets betingelser, se tabell 6. 
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Tabell 6: Betingelser för test 9, 10 och 11. 

TEST: 9, 10 OCH 11 

Prov: 0,45 g AOD 1.11 

Absorptionslösning: MilliQ resp. 10 mM NaOH 

Volym uppslutningskärl: 10 ml 

Volym tvättflaska: 30 resp. 50 ml 

Provvolym: 100 resp. 200 ml 

Urluftningstid: 10 resp. 20 minuter 

Syrefyllning: 20-20-30 bar 

Filtrering: Kvantitativt 

IC: IC 3 

 

3.3.12 Test 12 -  30%-ig väteperoxid 

Tillsatts av 100 respektive 200 μl 30 % -ig väteperoxid till absorptionslösningen i uppslutningskärlet 

testades för att verifiera huruvida detta kunde öka utbytet av svavel i uppslutningen. Även detta står i 

litteraturen som en rekommendation till en kemisk uppslutningsprocess [8]. Testet utfördes med 

MilliQ respektive med 10 mM lut som absorptionslösning. För testets betingelser, se tabell 7. 

Tabell 7: Betingelser för test 12. 

TEST: 11 

Prov: 0,45 g AOD 1.11 

Absorptionslösning: MilliQ resp. 10 mM NaOH 

Volym uppslutningskärl: 10 ml + 100 μl resp. 200 μl 30 % -ig H2O2 

Volym tvättflaska: 30 ml 

Provvolym: 100 ml 

Urluftningstid: 20 minuter 

Syrefyllning: 20-20-30 bar 

Filtrering: Kvantitativt 

IC: IC 3 
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3.3.13 Test 13 - Verifiering av renhet hos uppslutningsutrustningen 

Efter förbränning rengjordes degeln med aceton och sköljdes, liksom kärlet, med MilliQ. Kärlet och 

tvättflaskan lakades med MilliQ i cirka en timme, varefter prov (lakvattnet) samlades upp. Kärlen 

lakades över natten med salpetersyra. Efter det lakades ytterligare en timme med MilliQ, sköljdes och 

prov samlades upp. Efter observationer av carry-over gjordes ytterligare lakning av kärlet, nu med en 

starkare blandning salpetersyra, varefter MilliQ-prov togs efter rening. 

 

3.3.14 Test 14 - Repeterbarhet: Klor och svavel 

Repeterbarheten för klor och svavel för den optimerade metoden testades, beräknades och önskades 

uppnå ett utbyte på minst 80 % för respektive analyt. Fem förbränningar av samma provmängd 

gjordes. Mellan proverna rengjordes den interna delen med aceton, alla delar sköljdes med salpetersyra 

och därefter rikligt med MilliQ. För testets betingelser, se tabell 8. 

 

3.3.15 Test 15 - Repeterbarhet: Brom och fluor 

Repeterbarheten för brom och fluor för den optimerade metoden testades, beräknades och önskades 

uppnå ett utbyte på minst 80 % för respektive analys. Fem förbränningar av samma provmängd 

gjordes. Mellan proverna rengjordes den interna delen med aceton, alla delar sköljdes med salpetersyra 

och därefter rikligt med MilliQ. För testets betingelser, se tabell 8. 

Tabell 8: Betingelser för test 14 och 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEST: 14 OCH 15 

Prov: 0,45 g AOD 1.11 resp. AOD 1.12 

Absorptionslösning: MilliQ 

Volym uppslutningskärl: 10 ml + 200 μl 30 % -igH2O2 

Volym tvättflaska: 30 ml 

Provvolym: 100 ml 

Urluftningstid: 20 minuter 

Syrefyllning: 20-20-30 bar 

Filtrering: Kvantitativt 

IC: IC 3.3 / Uppslutningsprover 
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3.3.16 Test 16 - Uppslutning av kemiska produkter 

Förbränning av tre olika kemiska produkter, limprodukter av märket Loctite, gjordes och jämfördes 

med resultaten erhållna från analys utförd av ett externt kemiföretag. För testets betingelser, se tabell 

9. 

Tabell 9: Betingelser för test 16 

TEST: 16 

Prov: 0,45 g kemisk produkt 

Absorptionslösning: MilliQ 

Volym uppslutningskärl: 10 ml + 200 μl 30 % -ig H2O2 

Volym tvättflaska: 30 ml 

Provvolym: 100 ml 

Urluftningstid: 20 minuter 

Syrefyllning: 20-20-30 bar 

Filtrering: Kvantitativt 

IC: IC 3.2 / Uppslutningsprover  
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3.4 Optimering av jonkromatografisk analys 

 

3.4.1 Existerande metod: höga halter – IC 1 

En existerande metod för prover med höga halter (ppb) användes till de inledande proven. 

Denna är en tvåpunktskalibrering med 100 respektive 500 ppb samt en kontroll på 2 ppb. Gradientens 

betingelser är enligt Gradient 1 i tabell 10: Gradientvarianter för IC-metod IC 3. 

 

3.4.2 Ny metod: IC 2 

En ny metod för IC-analyser togs fram, denna gång med en trepunktskalibrering, med högre halter. 

Gradientens betingelser är enligt Gradient 1 i tabell 10: Gradientvarianter för IC-metod IC 3. 

Kalibreringen gjordes med halterna 500, 1000 och 2000 ppb samt en kontroll på 900 ppb. Gradientens 

betingelser är enligt Gradient 1 i tabell 10. 

 

3.4.3 Ny metod: IC 3.1 

Ytterligare en ny IC-metod togs fram, denna gång en trepunktskalibrering med mycket högre halter 

(ppm).  

Kalibreringen bestod av lösningar med koncentrationerna 10, 100 och 400 ppm samt en kontroll på 30 

ppm. Gradientens betingelser är enligt Gradient 1 i tabell 10: Gradientvarianter för IC-metod IC 3. Till 

de höga halterna passar det bättre med en kalibrering som gå genom origo, det vill säga noll 

konduktivitet vid noll halt analyt, gentemot den tidigare logaritmiska varianten. Anledningen till att 

logaritmiska varianter användes i de tidigare metoderna är att det i den existerande metoden IC 1 var 

detta programmerat som standard, vilket då också följde med som inställning till IC 2. Detta 

upptäcktes under arbetet med IC 3.1 varvid detta justerades enligt ovan.  
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3.4.4 Gradienttest – IC 3.2 

Olika varianter på gradienten, se tabell 10, testades för att få en förbättrad separation. 

Tabell 10: Gradientvarianter av KOH för IC metod IC 3 

Gradient Initierande koncentration KOH och tid Rate (tid) Avslutande koncentration KOH 

1 10 mM, 10 minuter 29,9 minuter 60 mM 

2 10 mM, 10 minuter 29,9 minuter 80 mM 

3 10 mM, 10 minuter 35,9 minuter 60 mM 

4 15mM, 10 minuter 35,9 minuter 60 mM 

5 10 mM, 10 minuter 29,9 minuter 40 mM 

6 5 mM, 10 minuter 29,9 minuter 60 mM 

7 5 mM, 10 minuter 39,9 minuter 40 mM 

8 15 mM, 10 minuter 29,9 minuter 80 mM 

9 15 mM, 10 minuter 29,9 minuter 15 mM 

10 5 mM, 10 minuter 29,9 minuter 20 mM 

11 2 mM, 10 minuter 29,9 minuter 40 mM 

 

3.4.5 Förkortad loop – IC 3.3 

En ny loop med mindre innerdiameter än den innan använda (svart istället för grönt looprör) testades i 

olika längder. En kortare loop med mindre innerdiameter innebar att en mindre provvolym 

applicerades på kolonnen. Detta test gjordes för att försöka reducera överladdningen av kolonnen och 

då få finare toppar i kromatogrammen.  

 

Loopen förkortades på måfå då erfarenheten hos laboratoriet har varit att de beräkningar som kan 

göras ofta inte ger det förväntade resultatet. 
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4 Beräkningar 
 

4.1 Procenthalt 

För beräkning av koncentrationen analyt i en kemisk produkt användes följande formel: 

 

                                  

                           
                                    

                      
               4.1 

 

Enheten procenthalt (%) är detsamma som gram analyt per 100 gram prov 

Omvandling från procenthalt till ppm till mg/kg: 

 

                       
  

  
 4.2 

  

4.2 Utbyte 
 

                      

                      
                 4.3 

 

4.3 Repeterbarhet 

           
             

 
 4.4 

 

                        √
 ∑                

 

   
 4.5  

                 4.6 

                                 
        

             
 4.7  

                    
        

 
      4.8 
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5 Resultat och diskussion 
 

5.1 Optimering av uppslutning av prover 

 

5.1.1 Test 1 – Reducering av nitrat 

Eftersom det visade sig att den använda kromatografiska metoden hade ett för lågt kalibreringsområde 

kunde inte halterna i provet beräknas med mjukvaran till instrumentet. Däremot räckte det visuella 

resultatet för att kunna fastställa att urluftning innan förbränning av prov gav en markant reducering av 

nitrat i proverna, se topp 6 i figur 4. Vid jämförelser av topphöjderna är det med urluftning 10 gånger 

lägre och med toppareor 25 gånger mindre förekomst av nitrat. Även nitrit, topp 3 i figur 4, minskade i 

de urluftade proverna i ungefär samma storleksordning som nitrat. 

Figur 6: Test 1- reducering av nitrat. Till vänster: syrefyllning till 30 bar innan förbränning. Till höger: 

syrefyllning och urluftning till 20 bar respektive 30 bar innan förbränning. Testerna utfördes med klor- och 

svavelstandarden. 

 

5.1.2 Test 2 – Val av filter 

Vid jämförelser mellan proverna filtrerade med lakade filterpapper kunde ingen skillnad observeras. 

Dock valdes det kvantitativa filtret då det passar syftet bättre. Vid jämförelser mellan torrt och med 

MilliQ lakat filterpapper visade det sig att torrt filterpapper är en källa till kontamination. Att laka 

dessa filter, trots att de enligt produktinformationen [9] ska vara absolut rena (syrabehandlade), var 

alltså nödvändigt. Anledningen till den förekommande kontamineringen av filtren trots syrabehandling 

troddes bero på hur filtren förvarades samt deras ålder. 

 



22 
 

 

5.1.3 Test 3 – Identifiering av sulfat 

Med hjälp av det sulfatspikade provet kunde sulfat identifieras i kromatogrammen för proverna. Sulfat 

hade alltså en toppform som till utseendet liknar karbonat och hade retentionstiden cirka 13 minuter. 

 

5.1.4 Test 4 – Preliminärt utbyte 

Spädning av prov gav halter som kunde beräknas med mjukvaran. Genom beräkningar med hänsyn till 

molmassorna för svavel och sulfat, erhölls ett utbyte på 68,9 % för svavel och 92,8% för klor. 

Då IC detekterar svavel i form av sulfat måste haltberäkningen kompenseras med hänsyn till 

molmassorna enligt formel 4.1 på sidan 20. 

 

5.1.5 Test 5 - Förbränningsblank 

Förbränningen visade tecken på att vara ofullständig. Med andra ord måste det finnas en minsta 

energiinput för att en fullständig förbränning ska ske. Analysresultatet visade dock på mycket låga 

halter i ppb, men också en högre fluorhalt än i tidigare analyserade prover. Detta ledde till misstanken 

till att rengöring av degeln med aceton och otillräcklig sköljning av denna bidrar till en carry-over i 

form av acetat, som då sammanfaller i retentionstid med fluorid i kromatogrammet. Av denna 

anledning infördes en ny rengöringsrutin till i metoden, i vilken mycket sparsamt med aceton på en 

fuktad pappersbit användes för att ta bort sot och flagor. Efter detta sköljdes utrustningen i rikligt med 

avjonat vatten och MilliQ, gärna lite småvarmt då detta ska hjälpa till att minska risken för carry-over 

[10]. 

 

5.1.6 Test 6 - Felsökning 

Felsökningen visade att ventileringsdelen lätt kunde skruvas fast snett, och att om detta var fallet var 

ett gasläckage oundvikligt. För att undvika att detta måste ventileringsdelen sättas ner rakt mot kärlets 

yta och försiktigt skruvas fast. Om det ändå blir fel är det viktigt att avbryta så fort som möjligt för att 

på så sätt minska hur mycket ventilen öppnats och därmed hur mycket gas som lyckas läcka ut. 

Det visade sig också att den interna delen med kapselhållaren lätt lossnar, och att när den gjorde detta 

bidrog till att det inte skedde någon förbränning av provet. Detta eftersom elektroden inte kunde få 

kontakt med antändningstråden som omger kapseln. Den interna delen måste därför kontrolleras 

grundligt innan varje analys. 

Nålventilens tätningsring hade hamnat snett, vilket kunde antas ha inträffat när denna skruvats ut 

mycket långt. Med andra ord bör inte nålventilens handtag skruvas ut alltför mycket, och om det börjar 

hacka i den så tas denna helt enkelt loss, tätningsringarna kontrolleras och nålventilen kan sedan 

monteras tillbaka. 
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5.1.7 Test 7 – Val av absorptionslösning 

Proverna var tvungna att spädas även till den nya IC metoden, IC 2. MilliQ var den absorptionslösning 

som gav det rimligaste resultatet vad gäller utbytet av klor. Luten gav väldigt höga halter, så en 

kontamination förekom i dessa, antagligen även en carry-over effekt av något slag. Dock ansågs inte 

skillnaderna mellan utbytet vara tillräckligt för att kunna prioritera lut över det önskade användandet 

av MilliQ. 

För övrigt kunde det observeras att det i samband med ökad koncentration lut i uppslutningskärlet kom 

med en ökande karbonattopp, se topp 5 i de övre kromatogrammen respektive topp 4 i det undre i figur 

7. Karbonat låg i retentionstid nära nitrat och därmed bromid och var därmed en risk till interferens. 

Även detta gjorde att MilliQ kändes som ett bättre val.  

Under detta test upptäcktes också att 0,2 g kontrollstandard var för lite för att det skulle kunna bli en 

fullständig förbränning. Detta är alltså vad som indirekt kan kallas för uppslutningsutrustningens 

detektionsgräns för denna typ av mineralolja, där det med största sannolikhet har att göra med 

energiinput från provmängden. Eftersom ingen energi per gram finns angivet på proverna sätts 0,2 g 

som absolut minsta provmängden vid hantering av denna produkt. Övriga prover bör av denna 

anledning kollas upp innan analys för att se vad dess energiinnehåll kan tänkas vara, så att 

provmängden kan anpassas. Detta är också ett viktigt förkrav då energiinput inte heller får överstiga 

gränsen på 30 000 Joule [3].  
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Figur 7: Test 7 – Val av absorptionsmedel. Överst vänster: MilliQ Överst höger: 10 mM NaOH Underst: 0,25 M 

NaOH. I detta test användes klor- och svavelstandarden. Mellan kromatogrammen jämfördes utbyten för klor 

och svavel för att avgöra vilken absorptionsmedel som var det mest passande. Då utbyten visade sig vara 

likvördiga i de olika absorptionsmedlen gjordes en visuell jämförelse av kromatogrammen där topp 5 i de två 

övre bilderna, samt topp 4 i den undre, identifierades som karbonat och som i och med sin retentionstid ansågs 

vara en risk till ytterligare interferens med bromid. 

 

5.1.8 Test 8 – Förbränning av olja 

En kemisk produkt beter sig på samma sätt som standarden, det vill säga att vid förbränning med lut 

som absorptionslösning medkommer en stor bred topp av karbonat som kan komma att interferera med 

bromid om det är mycket karbonat i provet. Som innan konstaterat verkar MilliQ som det bättre 

alternativet i valet av absorptionsmedel. 

 

5.1.9 Test 9 - Tvättflaskan 

En reducering av volymen absorptionslösning i tvättflaskan visade sig ha samma effekt som en större. 

Enligt beräkningarna hade MilliQ en bättre förmåga att absorbera analyter än lut.  

 

5.1.10 Test 10 – Uppslutnings- och sköljvolym 

En reducering av volymen absorptionslösning till sköljning av uppslutningskärlets interna delar och av 

tvättflaskan visade sig fungera lika bra som en större, om rätt teknik och tillvägagångssätt tillämpas.  
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5.1.11 Test 11 - Urluftning 

En kortare urluftningstid gjorde att mindre mängder analyter, främst ämnen som fluor och svavel, inte 

kunde fångas upp av absorptionslösningen i samma utsträckning som med en längre tid. Med andra 

ord är en längre urluftningstid med färre bubblor och därmed ett lägre flöde rekommenderat att 

använda för att få det bästa utbytet av analyter. Källornas fakta om denna punkt kunde i och med detta 

test verifieras. 

Tecken på kontaminering i form av carry-over observerades i den senaste provserien. Ytterligare ett 

reningssteg med skölj med salpetersyra ska göras mellan förbränningarna. Mellan provsekvenser 

lakades kärlet över natten med salpetersyra och sedan med MilliQ cirka en timme innan användning. 

 

5.1.12 Test 12 - Väteperoxid 

Väteperoxid ökade inte utbytet av svavel, inte ens i ett följdförsök där volymen tillsatt väteperoxid 

dubblades. Anledningen till detta antas vara att stegen med urluftningen tar för lång tid och att 

väteperoxiden hinner reagera spontant i absorptionslösningens värme och bilda syrgas och vatten. En 

annan anledning kan också vara att det skulle passa bättre med en starkare lutlösning än MilliQ. 

Dock tros denna metod kunna förstärka utbytet svavel något i de kemiska produkterna, och eftersom 

det är en vinna-vinna-situation är det lika bra att tillämpa detta på metoden då rekommendationen 

stötts på i majoriteten av de studerade källorna. 

 

5.1.13 Test 13 – Verifiering av renheten hos utrustningen 

MilliQ-proverna visade inte på någon som helst orenhet i vare sig kärlet eller tvättflaskan efter något 

av de tre reningsstegen. Ett ytterligare test som gjordes, där degeln med askresterna endast sköljdes 

och torkades, visade att rengöring med exempelvis aceton är absolut nödvändigt för att undvika carry-

over. 

 

5.1.14 Test 14 – Repeterbarhet: Klor och svavel 

För klor varierade utbytet hos standarden AOD 1.11 mellan 99 till 107 %. Repeterbarheten låg på 

cirka 100 %. Se kromatogram för kontrollstandard AOD 1.11 i figur 8, samt mätvärden för de fem 

mätningarna i bilaga 2. 

Variansen beräknades till cirka 0,0011, vilket ändå är en låg spridning från medelvärdet. 

Repeterbarheten för klor såg ändå mycket bra ut vid jämförelser av värdenas placering med gränserna 

för standardavvikelserna, detta illustreras i figur 7 respektive 8 i form av X-diagram. 

För svavel var utbytet mellan 60 och 70 %, vilket är lika stabilt som för klor, om än lägre 

värdemässigt. Repeterbarheten var cirka 100% och variansen låg på 0,0004 vilket styrker påståendet 

om ett stabilt utbyte genom provserien. I X-diagrammet,  figur 9 respektive figur 10,  följde provens 

värden dem för klor vad gäller trend, och också här såg repeterbarheten mycket bra ut med värden 

centrerade kring medelvärdet. 

För beräkningar av repeterbarhet, se bilaga 2. 
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Figur 8: Kromatogram för kontrollstandard AOD 1.11 – klor och svavel. 

 

 

Figur 9: X-diagram för repeterbarheten för klor.  
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Figur 10: X-diagram av repeterbarheten för svavel 

5.1.15 Test 15 – Repeterbarhet: Brom och fluor 

Utbytet för brom låg mellan 107 - 113%, vilket var över den övre gränsen för brominnehållet i 

standarden (0,944 %). Repeterbarheten var cirka 100% och variansen låg på 0,0005, vilket var en 

mycket låg spridning från medelvärdet. Även här var repeterbarheten mycket bra och inom gränserna 

för två standardavvikelser. Se kromatogram för kontrollstandard AOD 1.12 i figur 10 samt till testet 

tillhörande mätresultat i bilaga 2. 

Fluor hade ett utbyte mellan 89 – 93 %, vilket var ett mindre intervall jämfört med de tre andra 

analyterna. Variansen har ett värde på 0,0001 och repeterbarheten låg som i de andra fallen på ungefär 

100 %. I detta fall följde inte brom och fluor varandras trend vad gäller provernas värden såsom klor 

och svavel gjorde. 

För repeterbarhetsberäkningar, se bilaga 2 samt X-diagram för brom och fluor i figur 11 respektive 12. 
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Figur 10: Kromatogram för kontrollstandard AOD 1.12 – brom och fluor. 

 

 

Figur 11: X-diagram av repeterbarheten för brom 
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Figur 12: X-diagram av repeterbarheten för fluor 

 

5.1.16 Test 16 – Kemiska produkter 

Kromatogrammen, se figur 13, kunde inte påvisa något nitrat och därför misstänks denna ha 

interagerat med bromidtoppen vilket har gjort att en abnormt hög halt brom har erhållits, se tabell 11, 

för analyserade prover. Fluor, klor och svavel var alla mycket små toppar med väldigt låga halter, så 

den inte alltför bra överensstämmelsen med analysresultaten från det externa företaget, se tabell 12, 

skulle kunna förklaras med att IC-metoden inte var tillräckligt bra för att tillämpas på kemiska prover 

som dessa.  

Avsaknaden av detektion av fluorid i det ena provet kan bero på att fluor, förutom att den är mycket 

litet förekommande, också sammanfaller lite med vattendippen i kromatogrammet. 

Uppslutningen av Loctite 660 såg ut att vara en ofullständig förbränning men provet analyserades i 

alla fall och resultaten såg trovärdiga ut trots allt. Vid jämförelse mellan erhållna värden och de 

externa resultaten visade sig halterna för klor och svavel vara ungefär desamma, eller åtminstone i 

samma storleksordning. Värdena för klor och fluor visade inte på någon överensstämmelse. 

Tabell 11: Erhållet resultat av klor, svavel, brom och fluor i limprodukter. 

PROV ppm Cl ppm S ppm Br ppm F 

Loctite 638 38,0 1 027,4 55 660,7 0,0 

Loctite 460 91,1 79,7 111 334,1 117,7 

Loctite 660 83,5 562,1 6438 7,6 

 

Tabell 12: Analysresultat från externt företag av samma limprodukter som ovan. 

PROV ppm Cl ppm S ppm Br ppm F 

Loctite 638 93 740  n/a <16 

Loctite 460 88 43 n/a <4,9 

Loctite 660  74 525   n/a 2960  
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Figur 13: Uppifrån och ner: Loctite 638, Loctite 460 och Loctite 660.  
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5.2 Optimering av jonkromatografisk analys 

 

5.2.1 IC 1 

Denna IC metod hade ett för lågt kalibreringsområde för att fungera med proverna. Areorna hamnar 

utanför kalibreringsområdet och mjukvaran kan inte beräkna halterna i ospädda prover. 

 

5.2.2 IC 2 

Även denna metod var fortfarande för låg för att fungera med halterna i ett ospätt prov. 

Kromat och bromid lades till metoden då brom är en av de spikade analyterna i den ena standarden 

och kromat är en substans som ingår i standarden till kalibreringslösningarna och som bokförs i 

kontrollkort för instrumentet. 

 

5.2.3 IC 3.1 

Denna metod går att tillämpa på ospädda prover. Dock tenderar topparna vid kalibreringens två högre 

halter att få en sämre separation, främst i början av analystiden. 

 

5.2.4 IC 3.2 – Gradienttest 

De olika variationerna på gradienten gav inte alltför olika resultat. Bäst var det att börja med en lägre 

koncentration, men inte ens detta gav en separation som kunde anses vara tillräcklig. 
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5.2.5 IC 3.2 – Uppslutningsprover 

Den kortare loopen gjorde att separationen blev bättre och att tecknen på överladdning minskades. 

Ytterligare förkortningar av loopen till ca 7 cm gav en bra separation och kalibreringen fick bra 

värden, se tabell 13. Metoden döptes om till Uppslutningsanalys och kommer vara den metod som 

används framöver. Betingelser för gradient och flöden, se bilaga 1.  

 

Tabell 13: Kalibreringsvärden för IC 3.3 alt. Uppslutningsanalys. 

No. Ret. Time 

min 

Peak name Points Corr.Coeff. 

% 

Cal. Type Slope 

1 1,97 Fluorid 3 99,9299 Lin 0,1078 

2 3,03 Klorid 3 99,9988 Lin 0,0806 

3 3,48 Nitrit 3 99,8524 Lin 0,0391 

4 5,37 Bromid 3 99,9285 Lin 0,0276 

5 5,86 Nitrat 3 99,9551 Lin 0,0418 

6 13,64 Sulfat 3 99,9957 Lin 0,0667 

7 20,66 Kromat 3 99,9999 Lin 0,0253 
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5.3 Sammanfattning av testresultat 

 

Den framarbetade metoden hade en bra repeterbarhet och för de flesta analyter ett mycket bra utbyte 

från förbränningen. Undantaget var svavel. Rätt teknik vid hantering av provlösningen tillät en lägre 

spädningsvolym och därmed en mindre kontaminationsrisk. Riklig lakning av filterpapper visade sig 

eliminera kontaminationsrisker från dessa. Urluftning av uppslutningskärlet innan förbränning sänkte 

förekomsten av nitrat och nitrit i proverna, och därmed reducerades risken för interferens med bromid. 

Rengöringen av kärlet och tvättflaskan visade sig vara av stor vikt för att kontrollera risken för carry-

over mellan proverna. Villkoren för en fullständig förbränning är att energiinput från provet av intresse 

är tillräckligt högt, och därmed finns ett minsta möjliga analyserbar provmängd. 

En IC-metod togs fram för uppslutning av prover. Denna bestod av en linjär trepunktskalibrering med 

koncentrationerna 10 ppm, 100 ppm respektive 400 ppm klorid och bereddes av de tillgängliga 

standardlösningarna tillhörande IC-utrustningen. 

Repeterbarheten för metoden var cirka 100 % för alla analyter och med låg felprocent och bra utbyte 

för klor. För fluor och brom var felprocenten ungefär 10 % och för svavel låg värdet på cirka 37 %. 

Fullständig handhavandebeskrivning av den framtagna analysmetodiken finns som bilaga 3. 
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5.4 Diskussion 

 

Själva arbetet med utrustningen var inte svårt – metoden och principen för denna är enkel och 

grundläggande, liksom analys med IC. Däremot var de små stegen, varje steg i optimeringen och varje 

svårighet på vägen, lite av ett pussel med ibland kanske lite väl många bitar att hålla isär och se 

samband mellan. Metoden som under dessa veckor har tagits fram anses vara tillräckligt bra för att 

kunna haltbestämma klor, brom och fluor. Den går att tillämpa för svavel, men då felprocenten för 

denna är så stor kan resultatet för denna i dagens läge komma att te sig missvisande och teknisk 

märkning med avseende på svavel kan riskera att bli felaktig. 

Det visade sig snabbt att reningen var ett mycket större arbete än vad jag först hade räknat med och 

som det tog lång tid att komma fram till vad den bästa rutinen för rengöring av utrustningen var. 

Utbytet av klor var bra från första början, men tenderade att skilja rätt så mycket proverna emellan. 

Jämfört med angivelsen för kontrollstandarden var även de högre värdena på utbytet bra, dock 

förekommer det en carry-over eller en kontamination av något slag som under arbetets gång inte med 

säkerhet har lyckats identifierats. Min gissning är att det ligger i spädningen och det våtkemiska 

arbetet med provet och inte som en carry-over från kärl eller tvättflaska då renheten hos dessa 

verifierats som absolut med den tillämpade reningsmetoden. Inte heller i IC verkar det vara en carry-

over då vardera proven i repeterbarhetsmätningen mättes i två provsekvenser efter varandra där de gav 

samma resultat, samt att blankproverna med MilliQ inte visade på rester av klor.  

Svavel hade en mycket bra reproducerbarhet, men ett utbyte mellan 60 och 80 % vilket var lägre av 

vad det hade hoppats på. Trots rekommendationerna att använda lut och väteperoxid för en fullständig 

förbränning av svavel och sulfat kunde inte detta verifieras med de utförda testerna. Om tid hade 

funnits hade jag gärna velat testa med en annan typ av standard, för att se huruvida svavel är inbundet i 

provet spelar roll för detta. Andra gissningar på varför ett så lågt utbyte erhölls är att förbränningstiden 

var för kort, samt att inte tillräckligt hög temperatur i kärlet uppnåddes i kärlet. 

Brom hade ett utbyte som låg över 100 % i alla repeterbarhetsprover. Min teori om detta är att det, 

trots urluftningen av kärlet, förekommer en interferens med nitrat eller att brom alternativt reagerar 

med andra joner och halogener och bildar föreningar vars molmassa inte har kunnat tas med i 

beräkningen av procenthalterna då man inte med säkerhet vet hur mycket brom som förekommer i 

provet som bromid eller som annat, till exempel bromat [11]. 

Dock är det bättre att utbytet är i överskott i avseende på försiktighet med teknisk märkning, än klassar 

en kemisk produkt på ett sådant sett att den används för mycket och på anläggningen olämpliga 

platser. 

Fluor hade den bästa repeterbarheten av de fyra analyterna med minst varians och med minst skillnad i 

utbytet mellan förbränningarna av proven. 

Under optimeringen av metoden framgick det att fluor lätt kunde överlappas av acetat om rester av 

denna fanns kvar i kärlet efter rengöring med aceton, vilket då är en viktig punkt att observera vid 

senare tillämpning av analysmetodiken. Detta skulle kunna kontrolleras genom att mellan vissa 

analyser, efter rengöringen med aceton, låta uppslutningskärlet lakas med MilliQ, varvid detta sedan 

skulle kunna analyseras på IC för att verifiera renheten för just den provserien. 

Analysen av de kemiska produkterna gav ett resultat som inte stämde så bra med resultaten erhållna 

från det externa företaget. Detta tros bero på att IC-metoden inte var passande till denna typ av prov, 

det vill säga att de analyter som det var lite av i provet var för låga i halterna för att det skulle gå ihop 
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bra med IC-metodens stora kalibreringsområde. Samtidigt bör det tas i beaktning att resultatkvaliteten 

från det externa företaget har varit varierande innan och att de då analyserade en annan batch än 

denna, och därför bör inte full tilltro sättas till dessa värden. Inte heller bör dessa tänkas på som 

referensvärden. Hade ytterligare tid funnits så hade upprepade tester och justeringar av IC-metoden 

med hjälp av andra kemiska produkter varit önskvärt att göra. 

 

Vid utvärdering av svavel för limprodukterna dök också frågan upp om utbytet av analyten varit bättre 

i dessa prover än den analyserade kontrollstandarden. Detta skulle i så fall kunna betyda att 

kontrollstandardens innehåll av svavel är felaktigt angiven eller att dess egenskaper i avseende på 

förbränning är en annan jämfört med just lim i detta fall. Detta går dock bara spekulera i då bevis för 

detta saknas. 

För övrigt har jag förstått det som och själv upplevt att detta är ett instrument som måste användas ett 

antal gånger för att det ska nå sin fulla potential. Det vill säga att längre fram i tiden kommer 

utrustningen antagligen kunna ge andra värden och resultat än de jag har presenterat här som en del av 

mitt arbete.  

Man kan ifrågasätta huruvida tester i början borde ha gjorts om när indikationer på orenhet i 

utrustningen upptäcktes. Då kärlet inte var absolut rent kan detta mycket väl ha lett till falska 

testresultat och därmed oriktiga slutsatser och antaganden. 
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6 Slutsats 
 

En metod för uppslutning och jonkromatografisk analys av kemiska produkter togs fram. Resultatet 

blev en mycket stabil och trovärdig analysmetod med bra värden på repeterbarhet, cirka 100 %, och 

utbyten, men som fortfarande har rum för förbättringar vad gäller analyt som till exempel svavel och 

bromid. Den framtagna IC-metoden för uppslutningsprover är väl fungerande, men med tiden kommer 

denna kunna genomgå ytterligare förändringar i takt med att större praktisk erfarenhet fås. 

Analys av ett fåtal kemiska produkter visade att vissa justeringar på IC-metoden kvarstår att göra. 

Överensstämmelsen med analysresultaten av dessa från ett externt företag visade på en mindre bra 

överensstämmelse, men som kan förklaras med IC-metoder, analys av olika batcher samt en osäkerhet 

i huruvida dessa kan ses som referensvärden. 

En handhavandebeskrivning för utrustningen och analysmetodiken med tillhörande 

säkerhetsföreskrifter, riktlinjer för underhåll och krav som ställs innan analys har sammanställts. 

För att kunna sammanställa en metod med bra förutsättningar för brom och svavel hade ytterligare tid 

gått åt, liksom fler och upprepade mätningar av kemiska produkter. 
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Bilaga 1 – IC 3 alt. Uppslutningsprover 
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Bilaga 2 – Mätvärden och beräkningar av repeterbarhet 
 

Tabell I: Mätresultat av klor och svavel från repeterbarhetstester med kontrollstandard AOD 1.11 

 
 

 

 

 

Tabell II: Mätresultat av brom och fluor från repeterbarhetstester med kontrollstandard AOD 1.12 

 

 

 

 
 

Tabell III: Repeterbarhetsberäkningar för klor, svavel, brom och fluor. 

  KLOR SVAVEL BROM FLUOR 

Medel 0,998095 0,367114 1,036580 0,452493 

Stdv 0,032806 0,019294 0,021820 0,010231 

2 Stdv + 1,063706 0,405701 1,080220 0,472955 

2Stdv - 0,932484 0,328526 0,992940 0,432031 

3stdv + 1,096511 0,424994 1,102040 0,483186 

3stdv- 0,899678 0,309233 0,971119 0,421800 

RSD % 3,3 5,3 2,1 2,3 

REP % 103,1 105,9 102,8 101,6 

Utbyte (medel) % 101,8 63,3 110,3 90,5 

Felprocent % 1,8 36,7 10,3 9,5 

 

 

 

 

KLOR PROCENTHALT (%): SVAVEL PROCENTHALT 

(%): 

1,04726 0,38953 

1,01055 0,37526 

0,96781 0,34667 

0,96970 0,34704 

0,99514 0,37706 

0,99809 0,36711 

BROM PROCENTHALT (%): FLUOR PROCENTHALT (%): 

1,029943 0,445553 

1,058450 0,449083 

1,008357 0,441265 

1,058905 0,463389 

1,027244 0,463174 
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Bilaga 3– Handhavandebeskrivning för uppslutningsutrustning 

AOD 1 

1 Princip 
 

Uppslutningskärlet är ett slutet system, som under syretryck kan möjliggöra en oxidativ 

förbränning av organiska fasta eller flytande prover. Halogener och sulfat samlas då 

upp i en absorptionslösning som satts till uppslutningskärlet, och denna provlösning 

analyseras sedan kvantitativt med exempelvis IC.  

Andra analysmetoder som ISE, fotometri och titrering är också möjliga. 

IKA AOD 1 består av ett uppslutningskärl, var i själva förbränningen äger rum, en 

skyddsanordning, en syrefyllningsstation, en urluftningsstation samt en 

fjärrantändningsenhet. 

2 Säkerhetsföreskrifter och förkrav 
 

 Prover som förbränns måste vara halogen- och svavelhaltiga. Provmängden ska 

anpassas efter och får inte överstiga den maximala gränsen på 30000 J. 

Provmängden bör inte vara över ett gram. Högsta tillåtna tryck är 195 bar och högsta 

tillåtna temperatur är 50°C. Syretrycket får inte överstiga 40 bar. Innan varje körning 

skall ett läckagetest utföras.  

 Provet som förbränns får inte vara av explosiv natur, och om ett provs 

förbränningsbeteende är okänt måste det utredas innan förbränning i 

uppslutningskärlet AOD 1.1.  När prov förbränns skall man hålla sig på minst 2 

meter avstånd från säkerhetsanordningen AOD 1.3. 

 Bensoesyra, damm och andra pulver får bara förbrännas i komprimerad form. 

Mycket torra matriser brinner mycket häftigt och bör därför fuktas innan 

förbränning.  

 Bär alltid personlig skyddsutrustning såsom handskar, labbglasögon etc. 

 Tänk på att undvika så mycket kontakt som möjligt med kärlets insida och dess 

insats. Klor från händer och handskar är en kontamintionsrisk. 

 Insidan av kärlet kan komma att täckas med giftiga förbränningsprodukter och 

process material. Riskerna med dessa kan vara korrosiva, eldfarliga, 

explosionsfarliga, bakteriologiska samt giftiga. Utför därför alltid urluftningen i 

dragskåp. 

 Komprimerad, gasformigt syre ökar förbränningsförmågan för andra substanser och 

kan därför orsaka våldsam brand. Uppslutningskärlet får bara användas i speciella 

kammare eller bakom en skyddsanordning. 

 Uppslutningskärlet AOD 1.1 måste testas efter varje enskild körning, eller en serie 

av körningar med samma tryck- och temperaturförhållanden används. 

Uppslutningskärlet måste kontrolleras och testas invändigt samt tryckmässigt av en 

kunnig och erfaren person. Testintervallen definieras av erfarenhet från körningar, 

körningsförhållanden samt provtyperna. 
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 Garantin på utrustningen ogiltigförklaras om mekaniska modifikationer utförts på 

kärlet eller om resistansen hos kärlet inte längre kan garanteras på grund av mycket 

svår korrosion. 

 Gängorna på kärlet och på locket är delar som utsätts för hög stress och måste därför 

kontrolleras med jämna mellanrum. 

 Kärlet måste testas eller skickas åter till tillverkaren efter 1000 körningar alternativt 

en gång om året. 

 Ingen mekanisk rengöring eller torkning av utrustningen får förekomma då detta kan 

skada katalysatorytan och därmed påverka utrustningens funktion och effektivitet. 

 Iaktta försiktighet vid syrefyllningen och använd en tryckreducerare till srygastuben 

(kvalitet 3.5 eller bättre) för att minimera risken för överfyllnad. 

 Undvik att röra uppslutningskärlet direkt efter förbränning med bara händerna – 

använd handtaget för förflyttning av kärlet! 

3 Analys av prov 
 

3.1 Förberedelse av uppslutningskärlet, AOD 1.1 

 

1. Töm kärlet efter eventuell lakning med salpetersyra, skölj och laka med MilliQ-vatten 

minst en timme. Torka alla delar med mjukt papper. 

2. Kontrollera tillståndet för kärlets innerväggar, antändningstråden samt skruvgängor. 

3. Tillsätt försiktigt 10 ml MilliQ till kärlet. 

4. Väg upp en (med avseende på energiinnehållet) lämplig mängd prov direkt i 

acetobutyratkapsel. Notera. 

5. Kärlets interna del, stödet och antändningstråden, hängs i hållaren placerad på 

syrefyllningsstationens vänstra sida. Placera acetobutyratkapseln i kärlets interna del 

och se till att kapseln är i kontakt med antändningstråden. Kontrollera också att 

elektroderna och stödet sitter fast ordentligt. 

6. Tillsätt 200 µl 30%-ig H2O2  till uppslutningskärlets MilliQ. 

7. Montera kärlet och dess delar och skruva åt locket ordentligt. 

 

3.2 Syrefyllnadsstationen, C 48 

 

1. Placera kärlet i syrefyllnadsstationen och fäll ner spaken. Öppna ventilen till 

syretuben och låt tryckmätaren på syrefyllnadsstationen nå 20 bar. Urlufta kärlet 

genom att skruva fast ventileringsdelen tillhörande ventileringsstationen C7030. Se till 

att den är utskruvad ca 5-7 mm innan. Urlufta utan tvättflaskan, skruva av 

ventileringsdelen och dra den rakt upp. Upprepa. 

2. Syrefyll till 30 bar. Detta tar ungefär 40 sekunder.  Stäng ventilen på syretuben.  

3. Utför ett läckagetest genom att föra ner hela kärlet så att det täcks i vatten. Om det 

bubblar är inte förslutningen tät. Observera att detta kan bero på tillfälliga fel liksom 

skador på utrustningen. Vid läckage ska inte kärlet användas! 
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3.3 Förbränning, AOD 1.3 och AOD 1.2 

 

1. Torka av och placera kärlet i hållaren i skyddsanordningen AOD 1.3 och dra in i 

antändningsposition. 

2. Se till att ingen står inom 2 meter från skyddsanordningen och varna eventuella 

personer i rummet. 

3. Koppla in fjärrantändningslådan och antänd provet. 

4. Vänta ungefär en minut, förflytta sedan med handtaget det nu mycket varma kärlet till 

ett vattenbad. Låt stå 5 minuter. 

 

3.4 Ventileringsstation, C 7030 

 

1. Fyll tvättflaskan i urluftningsstationen med 30 ml MilliQ. Montera tvättflaskan i 

stödet samt glasfiltret och ventilslangar. Se till att det sitter tätt och att nålventilen är 

stängd. 

2. Skaka om kärlet försiktigt och placera kärlet på plattan och montera fast ventildelen 

som innan. Öppna sedan nålventilen mycket försiktigt och justera tills flödet av 

bubblor genom absorptionsvätskan är jämt. Tänk på att ett för högt tryck kan skada 

utrustningen. Urluftningen kan behöva justeras under tiden gång och det hela tar ca 

15-20 minuter. 

3. När kärlet är fullständigt tömt kan ventildelen monteras av och kärlets kan öppnas.  

 

3.5 Provbearbetning inför IC-analys 

 

1. Samla upp absorptionslösningen från kärlet och tvättflaskan i en 100 ml mätkolv 

(lakad). Skölj kärlet, dess interna delar samt tvättflaskan med absorptionslösning och 

tillsätt även detta till mätkolven. Observera att ingen kondens är kvar på kärlets 

innerväggar eller på insatsdelen. Späd till märket med absorptionslösning. 

2. Prov filteras sedan genom lakat kvantitativt Munktellfilterpapper och appliceras i en 

provvial för IC-analys. 

3. Analysera proverna med IC-metod Uppslutningsprover. 

 

3.6 ICS 2000 

 

Se instruktion för instrumentet. 

4 Efterarbete och rengöring 
 

1. Kontrollera tillståndet för kärlets innerväggar, gängor samt antändningstråden. 

2. Rengör degeln med aceton och tvätta försiktigt bort sot och förbränningsrester. 

Undvik mekaniska rörelser. Skölj rikligt i vatten. 
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3. Skaka försiktigt kärlet med  salpetersyralösning mellan proverna. Skölj med MilliQ 

och torka torrt.  

4. Vid avlutad användning av kärlet, låt kärlet laka över natten med salpetersyralösning. 

Rengör även tvättflaskan med 0,5%-ig salpetersyra emellanåt. Dagen efter sköljs 

delarna ur och lakas minst en timme med MilliQ innan användning. 

5. När kärlet inte används skall denna förvaras ren, torr och isärskruvad på en dammfri 

plats. 

5 Underhåll 
 

 Laka och rengör uppslutningskärl och tvättflaska med salpetersyralösning och MilliQ 

 Kontrollera tillståndet för katalysatoryta, o-ringar, nålventil, slangar, gängor och 

antändningstråd. Byt om nödvändigt. 

 Utför läckagetester innan varje förbränning. 

 Urlufta slangarna till urluftningsstationen med rent syre. 

6 Kontroll 
 

En kontroll av metodens utbyte och felprocent bör göras med jämna mellanrum, förslagsvis till varje 

provsekvens. Använd kontrollstandarder AOD 1.11 för klor och svavel respektive AOD 1.12 för brom 

och fluor. Väg upp mellan 0,25 – 0,5 g och anteckna massan till senare beräkningar. 

7 Beräkningar 
 

7.1 Procenthalt 

 

                                  

                           
                                    

                      
               4.1 

Enheten procenthalt (%) är detsamma som gram analyt per 100 gram prov. 

Omvandling från procenthalt till ppm till mg/kg: 

                       
  

  
 4.2  

 

 

7.2 Utbyte 

 

                      

                      
                 4.3 
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8 Felsökning 
 

 Om urluftningshastigheten inte går att reglera, skruva ur nålventilen helt, kontrollera 

o-ring och sätt tillbaka. 

 Om ventileringshandtaget hamnar fel, se till att stå i dragskåp och håll kärlet på 

armlängds avstånd då detta tas av – gas kommer att läcka ut och instrumentet utsättas 

för chock. Notera detta till provet. 

 Om upprepat misslyckande med urluftningen, skruva av muttern på kärlets insatsdel 

och ta ut det vita stödröret – kontrollera efter skador och smuts i mikroskop. Montera 

tillbaka. 

 Om svårborttagna rester i kärlet laka med salpetersyra över en längre tid. 

9 Kemikalier och material 
 

9.1 Kontrollstandarder 

 

AOD 1.11 Klor och svavel 

AOD 1.12 Brom och fluor 

 

9.2 IC-standarder 

 

IS-6928-RI  500 ppm F och 1000 ppm Cl, NO3, SO4, CrO4 

IS-7205-RI  20 ppm F och 30 ppm Cl, NO3, SO4, CrO4 

IC-NO2-10X-5  1000 ppm NO2 

IC-BR-10X-1  1000 ppm Br 

9.3 Kalibrerings- och kontrollösningar 

 

Kalibrator/ Kalibreringslösning 1: 400 ppm Cl och S resp. 200 ppm F och Br: 

40 ml IS-6928-RI 

40 ml IC-NO2-10X-5 

20 ml IC-BR-10X-1 

I en 100 ml mätkolv 

Hållbarhet: 1 månad 

Kalibreringslösning 2: 100 ppm Cl och S resp. 50 ppm F och Br:  

25 ml kalibrator 400 ppm Cl och S resp. 200 ppm F och Br 

till 100 ml i mätkolv med MilliQ 

Hållbarhet: 1 månad 

Kalibreringslösning 3: 10 ppm Cl och S resp. 5 ppm F och Br: 

2,5 ml kalibrator 400 ppm Cl och S resp. 200 ppm F och Br 
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till 100 ml i mätkolv med MilliQ 

Hållbarhet: 1 månad 

Kontrollösning: 30 ppm Cl resp. 20 ppm F och Br: 

IS-7205-RI 

9.4 Material 

 

Provkapslar C 14 

Munktell, Quantitative Filter Paper, 00K, diameter 125 mm, porstorlek 5-6 µm 

10 Övrigt 
 

 För mer information, se tillhörande manualer på lab. 

 

 

 

 

 

 

 

 


