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Abstract 

This report discusses a study which sought to find a replacement chemical or method to the 

currently used method for breaking down the magnetite particles in a water sample to analyze 

the iron content in said sample. The current method uses thioglycolic acid to dissolve the 

magnetite before analysis in ICP-MS (inductively-coupled plasma - mass spectrometer). 

Thioglycolic acid is toxic and also exhausting for the analytical instruments and therefore not 

desirable. The experiments in this study were conducted by replacing the thioglycolic acid 

with hydrochloric acid, sulphuric acid or EDTA, and to change the temperature or time of 

heating of the sample. The study showed that hydrochloric acid is not a functioning 

replacement chemical, that sulphuric acid could possibly work, although further investigation 

is required to find the optimal conditions of time, temperature and concentration of the acid, 

and that EDTA might work as well. The study also showed that, instead of analyzing in an 

ICP-MS, it seemed that it would be possible to analyze a fresh water sample (sample without 

pre-treatment) in a GFAAS (graphite furnace atomic absorption spectrometer). In order to 

know with certainty whether thioglycolic acid can be replaced or not, further investigation for 

GFAAS, sulphuric acid and EDTA is required. Some methods that where not tested, but 

might be of interest, are: integrated method, LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy) 

and XRF (X-ray fluorescence). These might serve as replacement methods for the analysis of 

ferrous samples. 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar en undersökning vars syfte var att finna en ersättande kemikalie eller 

metod till den nu använda metoden för att bryta ner magnetitpartiklar i ett vattenprov för att 

analysera dess järnhalt. I den nuvarande metoden används tioglykolsyra för att lösa upp 

magnetiten innan analys i ICP-MS (induktivt kopplat plasma – masspektrometer). 

Tioglykolsyra är giftig och dessutom påfrestande för analysinstrumenten och därmed inte 

önskvärd. Försöken i denna utredning utfördes genom att byta ut tioglykolsyran mot saltsyra, 

svavelsyra eller EDTA, samt att ändra temperatur eller tid i uppvärmning av provet. 

Utredningen visade att saltsyra inte är en fungerande ersättande kemikalie, att svavelsyra 

möjligen kan fungera, även om vidare utredning krävs för att finna de optimala förhållandena 

mellan tid, temperatur och koncentration av syran, samt att EDTA kanske också kan fungera. 

Utredningen visade även att istället för att analysera i en ICP-MS verkade det som att det 

skulle kunna fungera att analysera färskvattenprover (prover utan förbehandling) i en AAS 

(atomabsorptionsspektrometer) med grafitugn. För att veta med säkerhet ifall tioglykolsyra 

går att ersätta behövs vidare utredning för AAS med grafitugn, svavelsyra och EDTA. Några 

metoder som inte testades, men som kan vara av intresse är: integrerad metod, LIBS (laser-

induced breakdown spectroscopy) och XRF (X-ray fluorescence). Dessa skulle kanske kunna 

fungera som ersättande metoder vid analys av järnhaltiga prover. 

Nyckelord: Tioglykolsyra, magnetit, upplösning, järnhaltsanalys 
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1. Inledning  

Ringhals AB ingår i Vattenfallskoncernen och på Vattenfalls hemsida går det att läsa att 

Ringhals är Nordens största kärnkraftverk som producerar en femtedel av Sveriges 

elproduktion
1
. För att säkerställa att allt fungerar som det ska på Ringhals utförs många 

analyser. En av dessa analyser är bestämning av järnhalten i vattnet som strömmar genom 

systemen, för att på så sätt kunna mäta korrosion. En del av det järn som finns i vattnet är löst, 

men det finns även en del solida partiklar, t.ex. i form av magnetit, Fe3O4. För att kunna 

analysera hur mycket järn det finns totalt i exempelvis mellankylkretsarna måste eventuell 

magnetit lösas upp före analys. Idag används tioglykolsyra för att lösa upp den magnetit som 

finns och på så sätt frigöra järnet. Då tioglykolsyra är en kemikalie som är hälsovådlig, med 

en skarpt illaluktande odör (bilaga 5), och som dessutom är påfrestande för 

analysinstrumenten önskas den ersättas av en mindre farlig kemikalie eller bytas ut mot en ny 

analysmetod som inte kräver upplösning av magnetiten. 

Trots vikten av att veta hur mycket järn det finns i vattnet, har inte särskilt mycket forskning 

på området förekommit då de vedertagna metoder som finns att tillgå har fungerat väl. Det är 

först på senare tid, då miljöaspekten blivit allt viktigare, som man har börjat söka efter nya 

lösningar. Den mesta forskningen som trots allt finns behandlar hur man ska förhindra att 

korrosion uppstår, så att det inte blir något järn i vattnet, samt hur man på bästa sätt 

dekontaminerar en anläggning.  

Syftet med utredningen som denna rapport behandlar är att se ifall det finns möjligheter att 

ersätta tioglykolsyra som nedbrytande kemikalie vid analys av järnhaltiga prover, och i så fall 

vilka dessa möjligheter är. 

2. Bakgrund  

Järnhalten i vattnet som strömmar i systemen mäts, då det ger en antydan på hur mycket järn 

som löst sig från rören till vattnet. Anledningen till att man mäter järnhalten är för att det ger 

en indikation på hur systemet mår, ifall det korroderar eller inte. Det innebär att ifall 

järnhalten på ett system plötsligt skulle öka mycket, tyder det på att något är fel och att 

orsaken behöver utredas, alternativt behöver rören då bytas ut. Järn finns i vattnet både som 

partiklar (t.ex. i form av magnetit) och i löst form. För att få ut ett korrekt resultat, måste 

suspenderade partiklar lösas upp. Suspenderade partiklar är enligt vattenkemin partiklar som 

är större än 0,45 µm i diameter (Seneviratne & Mohan 2007). Prov med suspenderade 

partiklar går inte att analysera enligt den gängse metoden, som kräver homogena lösningar 

utan partiklar. För att få en homogen lösning tillsätter man en viss mängd tioglykolsyra följt 

av värmebehandling. Tioglykolsyra är effektiv på att lösa upp magnetit (Fe3O4), men orsakar 

problem då den är en obehaglig syra (bilaga 5). Tioglykolsyra har den kemiska formeln 

HSCH2COOH. Figuren nedan visar strukturformeln av molekylen. 
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Figur 2.1 Strukturformel för tioglykolsyra
2
 

Som det går att se av bilden har tioglykolsyra både en tioldel och en karboxylsyredel, och det 

är tack vare dessa två delarna som tioglykolsyran är så bra på att lösa upp magnetit (Borghi et 

al. 1991). Magnetit består av två Fe
3+ 

joner och
 
en Fe

2+
 jon. Det som sker vid upplösningen är 

att tioglykolsyran omvandlar de Fe
3+ 

jonerna
 
som finns i magnetiten till Fe

2+ 
joner, som då går 

i lösning, enligt nedanstående reaktionsformel (Harris 2010): 

2 Fe
3+

 + 2 HSCH2COOH => 2 Fe
2+

 + HO2CCH2S-SH2CCO2H + 2 H
+ 

(ekv. 2.1) 

Målet för denna rapport är att försöka finna en ersättande kemikalie till tioglykolsyran, eller 

undersöka möjligheterna till en ny metod där magnetiten inte behöver lösas upp och 

tioglykolsyran på detta sätt kan uteslutas. 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer först en övergripande förklaring till teorin bakom de analysinstrument 

som är av intresse för analyserna som gjorts för denna rapport. Detta görs för att ge en 

generell förståelse av de principer som används vid analyserna av tidigare nämnda järnhaltiga 

prover. Därefter kommer en kortfattad förklaring till den nuvarande metoden som används vid 

förberedelse av de prover vars järnhalt analyseras. Slutligen kommer ett avsnitt om metoder 

som skulle kunna vara av intresse vid analys av järnhaltiga prover, men som inte kunde 

utredas rent praktiskt. De analysmetoder som beskrivs i detta avsnitt och som användes vid 

analyserna denna rapport tar upp är atomära spektroskopimetoder. Grunden för atomära 

spektroskopimetoder bygger på produktion av fria atomer (Holcombe 2000). Utan en 

produktion av fria atomer går det inte att analysera ett prov med hjälp av dessa spektro-

skopiska metoder. Förutom att bilda fria atomer, krävs det i den nuvarande metoden att solida 

partiklar (magnetit) som finns i provet löses upp, för att på så sätt få ett korrekt resultat på 

järnhalten. Det är som tidigare nämnts för detta som tioglykolsyra används.   

Vid beräkning av koncentrationen av en analyt där ljus absorberas, som vid 

atomabsorptionsspektrometri, används Lambert-Beers lag (Simonsen 2003), som säger: 

A = k ⋅ c      (ekv. 3.1) 

där A= absorbansen, k = en konstant som fås av kalibreringen och c = koncentrationen  

Ekvation 3.2 ger definitionen av absorbans. Det är genom denna definition som man kan 

förenkla Lambert-Beers lag till definitionen i evk. 3.1. 

      (ekv. 3.2) 

där A = absorbansen, I0 = inkommande ljusintensitet och I = utgående ljusintensitet 

En äldre metod som har använts för att mäta järnhalt var att använda en s.k. fotometrisk 

metod. Även för denna metod var man tvungen att lösa upp den magnetit som fanns i 
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provlösningen, dvs. att omvandla de Fe
3+

 som finns i magnetit till Fe
2+

. Detta skedde med 

tioglykolsyra. I denna svagt sura lösning reagerade Fe
2+

jonerna med kemikalien TPTZ (2,4,6-

tri (2-pyridyl) – 1,3,5-triazin) och bildade ett blåfärgat komplex. Det gick då att mäta 

färgintensiteten i en spektrofotometer, och färgintensiteten kunde anses vara proportionell 

mot järnkoncentrationen (Bolz et al. 2010). Denna metod har ersatts av nyare och mer 

automatiserade metoder, som dessutom har lägre detektionsgränser. 

3.1 Atomabsorptionsspektrometri, AAS, med grafitugn 

Grunden för atomabsorptionsspektrometri är att provlösningen sugs in i en flamma på 2 000 – 

3 000 K. I flamman atomiseras provet. Ljus från en hålkatodlampa lyses genom flamman. 

Detta ljus har en specifik våglängd som är av samma våglängd som analyten i provet (i det 

här fallet järn som absorberar ljus vid 248,3 nm), vilket gör att ljuset från lampan absorberas 

av analyten. Analyt är det ämne i en lösning som är av intresse vid analys, alla andra ämnen i 

lösningen kallas för matris. Mängden ljus från hålkatodlampan som kommer ut från flamman 

mäts och jämförs med mängden som kom in. Ur detta kan man se hur mycket som 

absorberats, och detta gör att det går att få fram en koncentration på analyten, dvs. 

koncentrationen av elementet i provet som önskades bestämmas (Harris 2010). 

För att få bättre precision och lägre detektionsgräns har nya metoder där flamlösa tekniker 

används uppkommit. En sådan teknik är användandet av en grafitugn istället för en flamma. 

Vid användandet av en grafitugn sker atomiseringen i tre steg: torkning, föraskning och 

atomisering. Vid torkning värms röret till ca 100º C för att torka provet. Vid föraskningen 

föraskas det organiska materialet som kan finnas i provet. Vid atomiseringen atomiseras 

provet, dvs. provet omvandlas till fria atomer. Efter atomiseringen sker en utglödning vid 

2000 K, för att få bort alla provrester ur röret innan en ny analys kan utföras (Simonsen 

2003). Ljus från en hålkatodlampa strålas genom ett grafitrör (Harris 2010) och precis som 

med flamman mäts skillnaden mellan ljusintensiteten som sänds in och kommer ut, dvs. 

absorbansen. Den mängd ljus om har absorberats av atomerna ger ett mått på analytens 

koncentration (Holcombe 2000). 

Fördelen med att använda grafitugn istället för t.ex. flamma är att det går att analysera 

färskvattenprover eftersom den är tämligen unik i sin förmåga att kunna analysera både 

vätskeprov och fasta prov (Holcombe 2000). En nackdel är att AAS inte har så låga 

detektionsgränser som ICP-MS (Bolz et al. 2010) och att det kan vara problematiskt att finna 

korrekta förhållanden för varje typ av prov (Harris 2010). Dessutom finns risken att när man 

kör ett färskvattenprov, uppkommer det ibland höga toppar jämfört med övriga resultat (Bolz 

et al. 2010). Detta kan i så fall bero på att det då kommit en enskild större partikel. 
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Figur 3.1 Flödesschema över AAS med grafitugn  

 

 

 

 

Figur 3.2  Inuti ett grafitrör, sett rakt igenom 

3.2 Induktivt kopplat plasma – masspektrometer, ICP-MS 

Den här analysmetoden baseras på att provet leds in i instrumentet där det når en plasma. 

Plasmat bildas genom att ett radiofrekvensfält matas till en spole. Inuti denna spole oscillerar 

en ström vid en frekvens som matchar radiofrekvensen. Detta får till följd att i toppen av 

spolen (”facklan”) bildas magnetiska och elektriska fält. Genom facklan strömmar argongas, 

och med en gnista från en Teslaspole, bildas det elektroner och joner i gasen. Teslaspole är en 

elektrisk krets som genererar ström
3
. Elektronerna och jonerna i gasen accelereras av det 

magnetiska fältet och kolliderar med andra Ar-atomer, som då joniseras i en kedjereaktion, 

och ett plasma bildas (Hou & Jones, 2000). När provlösningen förs in i instrumentet är det 

första som sker att lösningen leds in i en s.k. nebulizer, som omvandlar provlösningen till en 

aerosol (Harris 2010). Aerosolen, eller den väldigt fina dimman av små vätskedroppar, förs av 

argonströmmen till plasmat. I plasmat sker tre processer. Först försvinner lösningsmedlet 

(matrisen) från aerosolen, därefter förgasas aerosolen och slutligen atomiseras dessa torra 

fasta partiklar av energin i plasmat (Harris 2010; Hou & Jones 2000). Den atomiserade 

analyten joniseras vid kollision med Ar
+
 joner, exciterade Ar-atomer eller energirika 

elektroner (Harris 2010). Jonerna leds in i en masspektrometer som separerar jonerna efter 

deras massa-laddningsförhållande. Jonerna av analyten leds till en detektor inuti 

masspektrometern, då de har det valda massa-laddningsförhållandet. Detektorn räknar antalet 

joner som slår mot den och på så sätt erhålls ett värde på analytens koncentration (Harris 

2010; Pavia et al. 2001). 

En stor fördel med användandet av den här metoden är att den har en låg detektionsgräns, se 

avsnitt 3.5, (Bolz et al. 2010), något som nästintill är ett måste då man har låga halter av 

analyten. Dessutom är det en effektiv metod som ger reproducerbar förångning, atomisering 

och jonisering för många olika analyter i varierande matriser. Metoden är dessutom mindre 

benägen än de flesta andra att få interferenser (Hou & Jones 2000). 
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Figur 3.3 Schematisk bild över ICP-MS (tillverkare Agilent Technologies) 

3.3 FCZ 

Detta är den analysmetod som används för närvarande på Ringhals. FCZ står för de tre 

ämnena som analyseras utefter denna metod, nämligen järn (Fe), koppar (Cu) och zink (Zn). 

Analysen grundar sig på en analys i ICP-MS. Innan ett prov kan köras i detta instrument 

måste det dock förberedas. Provet tas ut i en provflaska och förbehandlas så att det kan ana-

lyseras i instrumentet. Bilaga 6 förklarar utförligare hur förberedelserna går till, men nedan 

följer en kortfattad beskrivning. Då ett prov ska analyseras med avseende på järn tillsätts en 

bestämd mängd tioglykolsyra, så att den i lösningen blir 1 % -ig. Provet placeras sedan i ett 

värmeskåp på 85º C under minst en timme för att magnetiten ska gå i lösning. När proverna 

sedan har fått svalna till rumstemperatur, analyseras de i ICP-MS (som har kalibrerats). För 

kalibrering tillreddes två kalibreringslösningar, samt en blanklösning utan järn. Dessa 

lösningar gjordes enligt specifikation, som går att finna i bilaga 6. Sedan placerades de i ICP-

MS, som då utförde en automatisk kalibrering. Efter att kalibreringen utförts, kördes ett 

kontrollprov med känd järnkoncentration i ICP-MS för att vara säker på att kalibreringen 

stämde. För att vara på den säkra sidan, analyseras alltid flera kontrollprov, ett efter 

kalibreringen, ett efter det sista provet och ett efter var tionde prov beroende på hur många 

prover som ska analyseras.  

3.4 Förslag till ytterligare metoder 

Vid litteraturstudierna som utfördes upptäcktes även några andra metoder än de som 

beskrivits här ovan. Dessa metoder har inte används i undersökningen då instrumenten inte 

fanns tillgängliga. Om instrumenten fanns att tillgå skulle tester kunna köras och därmed 

kunde man testa om dessa skulle kunna fungera som ersättare till den gängse metoden. 

Metoderna beskrivs i avsnitt nedan. 

3.4.1 Integrerad metod 

Detta är en metod som används på flera ställen och som redan används till viss del på 

Ringhals. Den går ut på att man filtrerar vattnet och på så sätt samlar upp magnetiten i filter. 

Sedan löser man upp filtren och analyserar provlösningen, i t.ex. ICP-MS eller XRF (se 3.4.3 

för förklaring av XRF). Filtren kan lösas upp med en mikrovågsupplösning eller t.ex. 

kungsvatten. 

Problemet är att på Ringhals är den arbetsstation där upplösningen sker redan idag hårt 

belastad, då den måste ta hand om alla filterprover från hela Ringhals. För att denna metod 
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skulle kunna ersätta dagens metod med tioglykolsyrabehandling på Ringhals, krävs det att det 

kommer till fler stationer där filter kan lösas upp.  

Ett annat sätt att behandla proven är att bestämma torrvikten av de fasta partiklarna (bilaga 2).  

Metoden fungerar så att genom ett millipor-filter (ett filter med porer på 0,45 µm) flödas 

vatten. Det måste sedan stå till dess att en tillräckligt stor mängd partiklar har fastnat i filtret. 

Därefter torkas filtret och vägs. Skillnaden i vikten före och efter provtagning ger torrvikten 

av partiklarna. Därefter bestäms totala mängden järn enligt formeln: 

Total mängd järn [ppb] = nettovikt · 0,7 · 1000/antal liter vatten som strömmat genom filtret 

(se bilaga 2 för härledning av ekvation). 

Ett annat problem med den integrerade metoden är att det tar ungefär en vecka att ta provet, 

då en tillräckligt stor mängd partiklar måste fastna i filtret och för att det ska ske krävs det att 

en stor volym vatten har flödat igenom
4
.  

3.4.2 Laser-induced Breakdown Spectroscopy, LIBS 

LIBS är en teknik från 1970 som tillåter analys av ämnen i alla faser (gas-, vätske- och fast 

fas). Metoden går ut på att man riktar en kort laserpuls mot provets yta. Pulsen är på 10 – 15 

nanosekunder. Lasern får provet att bilda en plasmaplym. Laserstrålens plasma har en 

temperatur på ungefär 20 000 K. Detta gör att provet förångas, atomiseras och exciteras på 

samma gång. När sedan de exciterade atomerna faller tillbaka till sitt grundtillstånd emitteras 

ljus. Emissionen från plasmat fångas upp av en lins eller fiberoptik och analyseras därefter i 

en spektrograf. Från början användes LIBS till att analysera giftiga metaller i jord och 

målarfärg, men utvecklingen har gjorts att den kan användas till flera analyser. Numera 

används LIBS även till att bestämma den elementära sammansättningen av ett ämne, eller 

vilka koncentrationer av olika ämnen som finns i en lösning. Det är en enkel metod att 

använda, som inte kräver någon förbehandling, vilket ger en låg kontaminationsgrad. 

Dessutom skulle inte magnetit i de järnhaltiga proven tagna på Ringhals vara något problem, 

då LIBS kan analysera prover i både vätskefas och fast fas. Nackdelarna med LIBS är att 

systemet är komplext, det är svårt att få till en passande standard och det finns en stor 

interferenseffekt. Dessutom är precisionen dålig, det är svårt att ställa in laserstrålen så att den 

träffar helt rätt. Förutom detta, har dessutom LIBS sämre detektionsgränser än de etablerade 

metoderna där man använder lösningar. Därtill är den känslig för variationer, t.ex. i avståndet 

laser – prov och i laserns våglängd, då det leder till sämre precision
5
(Cremers & Knight 

2000). 

Vid analys av vätskeprover, fokuseras lasern in i vätskebulken eller på vätskeytan. Detta gör 

att plasmat bildas inuti vätskan, vilket leder till ett bättre plasma som i sin tur leder till bättre 

resultat med kortare våglängd. Hela analysen tar för vätskeprover mindre en timme (Cremers 

& Knight 2000). 

 

                                                 
4
  Jimmy Hägg Utvecklingsingenjör Kemi, avd. R2C, Ringhals  

5
  www.andor.com; www.arl.army.mil 

http://www.andor.com/
http://www.arl.army.mil/
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Figur 3.4 Schematisk bild över LIBS 

Trots de problem som ännu finns med LIBS, väger fördelarna till stor del upp nackdelarna, 

och i framtiden kanske denna analysmetod kan komma att vara ett bra alternativ till dagens 

metod med tioglykolsyra, ifall man lyckas få ner detektionsgränsen för LIBS, då den i 

dagsläget är för hög för att fungera för järnanalyser på Ringhals. 

3.4.3 X-ray Fluorecence, XRF 

XRF är en teknik som kom till redan 1960, sedan dess har tekniken utvecklats, så att det idag 

finns flera olika typer av XRF. Den typ av XRF som är aktuell är EDXRF (energy-dispersive 

X-ray fluorescence). Den går ut på att röntgenstrålar skickas mot provet, vilket tvingar 

atomerna i provet att excitera då de får mycket energi. När de exciterade atomerna faller 

tillbaka, emitterar de ljusstrålar. Dessa emitterade strålar är unika för varje element, och 

genom att mäta strålarna av en specifik våglängd kan man mäta just detta elements 

koncentration. En stor fördel med XRF är att den är oberoende av vilken kemisk form 

analyten har, den kan därmed vara i fast, vätske- eller gasfas. Dessutom är XRF 

multielementär, d.v.s. den kan analysera flera olika analyter samtidigt, och den är icke 

destruktiv. Därtill går den att använda på stora eller små prover, oberoende av deras olika 

kompositioner och karaktärer. Nackdelarna däremot är att ytarean på provet måste vara flera 

kvadratcentimeter stor vilket gör att det inte går att analysera små prover och bakgrundsbruset 

är ganska högt vilket kan störa analysresultatet (Jenkins 2000).  

Det som sker i en atom vid den här metoden är att en infallande foton överför sin energi till en 

elektron i innersta skalet. Elektronen hoppar då ut till ett yttre skal och lämnar en tom plats. 

En elektron från ytterskalet hoppar in och fyller den platsen och i.o.m. detta släpps en 

karaktäristisk röntgenstråle ut, vilket visas i figur 3.5. 

 

 

 

 

Figur 3.5. Schematisk ritning över XRF processen i en atom 
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3.5 Detektionsgränser  

Detektionsgräns är den koncentration av analyten som vid analys ger en signal som är tre 

gånger större än bakgrundsbruset (Harris 2010), dvs. den lägsta halt av analyten som med 

rimlig statistisk säkerhet går att detektera. Koncentrationen av järnhalten i proverna som 

analyseras på Ringhals mäts i ppb (”parts per billion”) och ppm (”parts per million”). 

Detektionsgränser, m.a.p. Fe (Harris 2010; Cremers & Knight 2000) 

AAS med flamma 5 ppb 

AAS med grafitugn 0,02 ppb 

ICP-MS  0,008 – 0,2 ppb 

LIBS  20- 200 ppm 

För att få ett bra statistiskt värde, dvs en korrekt kvantitativ analys, är det viktigt att 

koncentrationen för ämnet som ska analyseras är minst 10 gånger högre än detektionsgränsen 

för instrumentet. Detta är viktigt vid mätning eftersom koncentrationen av ämnet annars kan 

bli så pass låg att den ligger på gränsen till detektion och då finns risken att instrumentet inte 

mäter analyten eller att koncentrationen på analyten inte går att särskilja från bakgrundsbruset 

från analysinstrumentet. Koncentrationen som analysen behöver ha är beroende på ämnet som 

ska analyseras och vilket kemisk form (fast, flytande eller gas) det har, (Harris 2010).  

För varje system inne på Ringhals finns det en gräns för järnhalten som ifall den överstigs, 

måste åtgärdas. Tabell 3.1 ger ett exempel på några av dessa åtgärdsgränser. Utifrån dessa 

gränser går att se hur känsligt ett instrument måste vara och hur stor bredd det måste ha för att 

kunna analysera järnprov från just detta system. 

Tabell 3.1 Exempel på åtgärdsnivåer på Ringhals 

System ÅN0 (ppb) 

10-362/366 PMR >2 000 

10-711_2 Kylsystem >100 

10-322/327 Kondensationsbassäng >50 

10-342 R828 Spädmatarvatten >10 
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4. Metodbeskrivning 

För att försöka komma ifrån tioglykolsyran som nedbrytande kemikalie vid analys av 

järnhaltiga prover, undersöktes möjligheterna att använda en annan syra. De syror som valdes 

som potentiella ersättare var svavelsyra, saltsyra och EDTA. Svavelsyran, H2SO4, valdes då 

det verkar finnas ett samband mellan sulfatjoners reduktion och magnetitupplösning 

(Channell & Stoner 2002). Då ett flertal artiklar talade om komplexbildaren EDTA i samband 

med upplösning av magnetit (Ramesh et al. 2001; Gorichev et al. 2008; Al-Mayouf et al. 

2006; Sathyaseelan et al. 2011; Haeng Hur et al. 2003) ansågs den lämplig att prova. Saltsyra, 

HCl, valdes då den i ett tidigare test på Ringhals visat resultat som närmade sig resultaten som 

prov behandlat med tioglykolsyra visade
6
. För att undersöka ifall dessa tre syror skulle kunna 

ersätta tioglykolsyran ändrades även ett par parametrar vid förbehandlingen av proverna. Den 

första parametern som verkade kunna påverka magnetitupplösning var en höjning av 

temperaturen (Sathyaseelan et al. 2011; Rocchini 1994; Hägg 1977). Därför valdes det att höja 

temperaturen på ugnen från 85º C till temperaturer mellan 100º C och 120º C. Efter en 

intervju med en utvecklingsingenjör på kemi
7
 på Ringhals valdes som den andra parametern 

att förändra tiden då provlösningen skulle stå i värmeskåp, vid den ”normala” temperaturen 

85º C. En annan metod som undersöktes var ifall det skulle fungera att analysera 

färskvattenprover i en atomabsorptionsspektrometer (AAS) med grafitugn (Bolz et al. 2010). 

Färskvattenprover innebär prover som inte har preparerats innan analys. 

Proverna togs från kylsystemet 10-711_2, krets 4, som vid tidigare analyser har haft en 

järnhalt på allt mellan 0,8 ppb och 28 ppb. Vid en av de senaste analyserna låg järnhalten på 

runt 15 ppb. Anledningen till att proverna togs härifrån var att järnhalten inte fick vara för låg, 

eftersom det då hade kunnat vara problematiskt att se ifall det blev någon skillnad mellan de 

olika testen. Dessutom var inte järnhalten för hög, vilket hade gjort det nödvändigt med en 

spädningsserie, som i sin tur hade orsakat felkällor. Slutligen valdes detta system då det 

dessutom saknar hydrazin, N2H4, då det går att utläsa från säkerhetsdatablad att den bl.a. är 

irriterande för luftvägarna samt är cancerframkallande
8
. För att få en så ren lösning som 

möjligt, dvs en lösning utan järn från andra källor än önskad källa, användes MQ-vatten till 

kalibreringslösningarna, blankprovet och kontrollprovet. MQ-vattnet som används till dessa 

lösningar har renats genom ett filter som stöter bort metaller.  

För att få ett resultat att jämföra försökens resultat med togs ett prov och behandlades med 

tioglykolsyra, enligt den gängse metoden (se bilaga 6). För att vara säker på att resultaten från 

det här provet och de andra verkligen skulle vara jämförbara, togs alla proven från systemet 

10-711 och de togs vid samma tillfälle. För provtagningen öppnades ventilen, varifrån 

provvattnet togs, och fick rinna under 10 minuter så att ett jämt flöde erhölls. Flaskorna, som 

förvaras med SQ-vatten då de inte används, tömdes under den tid då konstant flöde inställde 

sig. Flaskan inklusive korken sköljdes sedan upprepade gånger med provvatten innan ett 

slutgiltigt prov togs och flaskan förslöts tätt med korken. 

 

 

                                                 
6
  Hanni Ayromlou Ingenjör Kemi, avd. R2C, Ringhals 

7
  Rolf Ingemarsson, Utvecklingsingenjör Kemi, avd. R34C, Ringhals, intervjuad 2012-03-26 

8
  http://www.fishersci.se/safenet/pdf/04635520.pdf 

http://www.fishersci.se/safenet/pdf/04635520.pdf
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4.1 Material 

Kemikalier   Material  Instrument 

98 % -ig H2SO4  Mätkolvar 500 ml Våg 

37 % -ig HCl   Sarstedtrör 50 ml Ugn 

EDTA-dinatriumsalt  Provflaskor 60 ml ICP-MS 

90 % -ig Tioglykolsyra  Pipetter  AAS med grafitugn 

65 % -ig HNO3  Mätkolvar 1 000 ml Värmeskåp 

Fe standarder   Provkoppar 

Stamstandardlösningar 

MQ-vatten & SQ-vatten 

Fe standarder och stamstandardlösningar är lösningar med känd koncentration av järn, som 

köps in för att användas vid analyser. På detta sätt kan lösningarnas renhet säkerställas, då 

risken för kontamination är ytterst liten. 

Ultrarent vatten (MQ- och SQ-vatten) kan tillverkas genom att man först destillerar vanligt 

kranvatten genom kokning i en destilleringsapparat. Det destillerade vattnet genomgår sedan 

ytterligare rening i en speciell apparat. Det destillerade vattnet förs däri genom två 

reningspaket, som består av jonbytare och aktivt kol. Som en slutlig rening bestrålas vattnet 

med UV-ljus (Nygren 2011). Vattnet som kommer ut ur apparaten klassificeras som ultrarent. 

MQ-vattnet som används till lösningar till analys i ICP-MS har ytterligare ett steg i sin rening. 

Det filtreras som sista steg genom ett filter som renar vattnet från eventuella metalljoner. 

Ultrarent vatten kan innehålla en försumbar mängd järn, vilket går att se i tabell 5.2 där 

blankprovet som var rent SQ-vatten, hade en järnkoncentration på 0,7 ppb. Denna mängd är 

så pass låg att den inte kan anses störa analysen. 

4.2 Utförande för H2SO4 

För att få fram ett korrekt resultat, tillreddes kalibreringsprov för att kalibrera ICP-MS. Även 

ett kontrollprov tillreddes, för att se att kalibreringen var korrekt. Dessutom tillreddes ett 

blankprov, som inte innehöll något järn. För att bereda lösningarna användes koncentrerad 

svavelsyra. Det gäller att tänka på att svavelsyra släpper ifrån sig två väteatomer vid dess 

protonisering. Därför var en beräkning av svavelsyramängden tvungen att göras för att 

koncentrationen i lösningen skulle bli 1 %, vilket var vad som önskades (se bilaga 3 för 

grunden till beräkningarna). Svavelsyran som användes hade en koncentration på 98 %. 

Bilaga 4 beskriver hur lösningarna tillreddes. Det togs ut fyra olika prover som behandlades 

enligt tabell 4.1. Efter en temperaturutjämning analyserades proverna i ICP-MS. 
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Tabell 4.1 Tabell över laborationsschema för H2SO4, HCl samt EDTA 

 

Temperatur (º C) Tid (h) 

100 1 

110 1 

120 1 

85 Över natt 

 

4.3 Utförande för HCl 

Då ett experiment redan har gjort för HCl
9
, där resultat visade att en koncentration av HCl på 

6 % gav en bättre upplösning än då koncentrationen av HCl var 1 %, valdes en koncentration 

på 6 % istället för på 1 %. Detta gjordes då den högre koncentrationen gav ett resultat som 

liknade det resultat som erhölls vid behandling med tioglykolsyra, vilket inte den lägre 

koncentrationen av HCl visade.  Blanklösning, kalibreringslösningar och kontrollprov 

tillreddes för att ställa in instrumentet och kalibrera det (se bilaga 4). Eftersom saltsyrans 

koncentration var på 6 % i provlösningen, fick även övriga lösningar den koncentrationen, så 

att alla matriser var liknande. De fyra prover som togs behandlades enligt tabell 4.1. Efter en 

temperaturutjämning analyserades proverna i ICP-MS. 

4.4 Utförande för EDTA 

Då EDTA är en väldigt stark komplexbildare, räcker det med en koncentration på 0,1 % eller 

1 g/l för att lösa upp magnetit. Upplösning av magnetit med hjälp av EDTA har ett maximi-

värde vid EDTA-koncentrationen 0,003 mol/l. (Gorichev et al. 2008). Som det går att se av 

ekvation 4.6 är 0,003 mol/l näst intill ekvivalent med 1 g/l. 

0,003 mol/l · 372,24 g/mol = 1,11 g/l ≈ 1 g/l   (ekv. 4.6) 

m = n · M = c · V · M = 0,003 mol/l · 0,060 l · 372,24 g/mol = 0,067 g = 67 mg (ekv. 4.7) 

För att få en koncentration på 0,003 mol/l tillsätts 67 mg EDTA till ett vattenprov på 60 ml. 

För att få en koncentration på 0,003 mol/l tillsätts 558 mg av EDTA till ett vattenprov på 500 

ml, enligt en beräkning gjord på samma sätt som ovanstående fast med en volym på 0,5 l 

istället för 0,06 l. På liknande sätt beräknades det att 55,8 mg EDTA skulle lösas upp i ett 

vattenprov på 50 ml för att få en koncentration på 0,003 mol/l. 

Liksom vid ovanstående metodbeskrivningar tillreddes kalibreringslösningar för att kalibrera 

instrumentet inför analys av proven, samt ett kontrollprov och en blanklösning. Hur dessa 

tillreddes står i bilaga 4. För att hålla järnet i lösning surgjordes proven, genom att HCl 

tillsattes, i en sådan mängd att det blev 1 % -ig lösning. Fyra prov togs och behandlades enligt 

tabell 4.1. Efter en temperaturutjämning analyserades proverna i ICP-MS. 

4.5 Utförande för AAS med grafitugn 

För grafitugnen behövdes endast en standardlösning och ett kontrollprov förberedas (se bilaga 

4). Standardlösningen användes sedan av instrumentet för en automatisk kalibrering. 

Kontrollprovet användes för att se att kalibreringen stämde. Inget blankprov förbereddes, då 

                                                 
9
  Hanni Ayromlou Ingenjör Kemi, avd. R2C, Ringhals 
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blankprovet var SQ-vatten. Efter att ett prov tagits ut i en 60 ml flaska av polypropylenplast 

och fyllts helt och förslutits öppnades flaskan tillfälligt för att tillsätta 0,6 ml koncentrerad 

salpetersyra, HNO3, för att surgöra provet och för att på så sätt se till att järnet inte fastnar på 

provflaskans insida. Provet analyserades därefter i AAS med grafitugn. Bilaga 7 beskriver den 

sedvanliga metoden för järnhaltsanalyser på grafitugnen och även grafitugnens inställningar, 

t.ex. våglängd för hålkatodlampan. 

5. Resultat och analys 

Nedan följer resultaten från de olika experimenten. Först kommer resultatet av försöken på 

grafitugnen. Därefter följer resultaten från försöken med de olika syrorna, temperaturerna och 

tiderna som analyserades på ICP-MS. All rådata finns i bilaga 8. 

Resultatet för ”referensprovet”, provet som behandlades med tioglykolsyra, gav en järnhalt på 

0 ppb när det analyserades i ICP-MS. Vid en andra analys gav ”referensprovet” samma 

resultat. Dessa resultat kan inte stämma eftersom alla andra försök gav ett resultat på 

järnhalten. För att ändå få ett jämförande resultat (”referensprov”) användes därför ett prov 

som togs tre dagar efter proverna för denna undersökning. Vid analys visade detta prov en 

järnhalt på 11 ppb. Troligtvis borde järnhalten inte ha förändrats så mycket på tre dagar, och 

därför antas det sanna resultatet vara någonting runt 11 ppb, möjligen något högre, då 

järnhalten låg på 15 ppb vid en tidigare analys. Det är utifrån detta intervall (11-15 ppb) som 

alla de andra resultaten bedöms efter. Det innebär att ju närmare ”referensintervallets” resultat 

ett försökprovs resultat kommer, desto bättre är försöket och ju längre ifrån resultatet kommer 

från ”referensintervallet”, desto sämre fungerar t.ex. den kombinationen av syra och 

temperatur. 
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5.1 AAS med grafitugn – resultat och analys 

Tabell 5.1 Resultat för 1 provflaska  

Provkopp Omgång 1 Omgång 2 

 Resultat Omräknat 

resultat* 

RSD (%) Resultat Omräknat 

resultat* 

RSD (%) 

A 1,4 14 4,9 1,2 12 4,5 

B 4,7 47 4,9 4,2 42 3,4 

C 1,5 15 1,2 1,2 12 6,8 

D 1,6 16 3,5 1,2 12 2,6 

E 1,5 15 9,3 1,2 12 14,2 

F 1,5 15 6,5 1,4 14 6,5 

G 1,5 15 3,7 1,4 14 7,6 

H 1,5 15 1,5 1,3 13 5,5 

I 1,4 14 8,9 1,3 13 1,1 

J 1,4 14 4,2 1,3 13 8,5 

L - - 7,6 1,4 14 3,5 

M - - - 1,2 12 4,3 

N - - - 1,3 13 3,6 

O - - - 1,3 13 5,2 

P - - - 1,3 13 4,1 

Q - - - 1,3 13 2,0 

R - - - 1,1 11 2,4 

Medelvärde 1,5 14,7 0,81 1,3 12,7 0,87 

Kontrollprov 5,25 5,49  1,7 2,2 4,86 5,07 5,05  1,8 1.5 2,5 

Blankprov 

(SQ) 

– 0,01  >100 0,05  54,0 

*Mätosäkerhet för järn i vattenmatris är 1,3 % (se bilaga 7) 

Diagram 5.1 Diagram över resultat för 1 provflaska 
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Vid analys utför grafitugnen automatiskt tre analyser av varje provkopps innehåll. Sedan 

beräknar instrumentet ett medelvärde på järnhalten utefter de här tre analyserna. Skillnaden 

mellan de tre olika resultaten ger standardavvikelsen, dvs. hur mycket varje enskilt värde 

avviker från det beräknade medelvärdet. Då grafitugnen inte klarar för höga koncentrationer 

av analyten, utförde den automatiskt en spädning, vilket innebär att resultaten i tabell 5.1 är en 

tiondel av de verkliga resultaten och därför har värdena räknats om till de verkliga genom en 

multiplicering med 10.  I tabell 5.1 och i diagram 5.1 går det att se att resultaten för provkopp 

B skiljer sig markant från övriga resultat vid båda analyserna, vilket troligen beror på att 

provkoppen blev kontaminerad innan analys. Eftersom resultatet skiljer sig så markant, har 

resultatet från provkopp B uteslutits vid övrig behandling av resultaten. Skillnader mellan de 

individuella provkopparna kan bero på att provflaskan inte innehöll ett homogent vattenprov. 

Vid en tolkning av resultaten, gav omgång 1 ett medelvärde på 14,7 ppb. I omgång 1 

användes tio provkoppar och för varje provkopp gjordes en mätning, totalt tio mätningar. Från 

detta kan man räkna ut ett 95 % konfidensintervall och därmed få en uppskattning av hur 

noggrant försöket är. Konfidensintervallet ger en uppskattning av inom vilket intervall den 

exakta järnhalten i vår provflaska ligger. Vi kan med 95 % säkerhet säga att vårt sanna värde 

ligger inom intervallet 14,1 – 15,3 ppb (se bilaga 9) för just våra mätvärden i omgång 1, men 

det är också 5 % chans att den exakta järnhalten ligger utanför detta intervall. Hade fler 

mätningar och upprepningar utförts så hade man fått ett mer begränsande intervall eftersom 

man får en högre sannolikhet att fastställa det sanna värdet av provflaskans järnhalt. 

 Omgång 2 gav ett medelvärde på 12,7ppb. Även för omgång 2 räknades ett 

konfidensintervall ut men denna gång var antalet mätningar fler, totalt 17 stycken, vilket 

innebär att man med 95 % säkerhet kan säga att provflaskans exakta järnhalt ligger i 

intervallet 12,3 – 13,2 ppb (se bilaga 9). Dock finns det 5% chans att det den exakta järnhalten 

ligger utanför detta intervall. Uträkningarna visar att t-värdet (Montgomery.C, Runger.C 

appendix (2003)) blir lägre ju fler mätningar man gör. Därav dras slutsatsen att omgång 2 är 

ett noggrannare försök än omgång 1. Om man skulle göra om försöket så skulle man behöva 

utföra fler prover än 17, detta för att få ett ännu bättre konfidensintervall. Hamnar detta 

konfidensintervall inom referensintervallet (11-15 ppb) kan slutsatsen dras att antaget 

referensintervall (11-15 ppb) är rätt uppskattat. 

För att få bättre statistisk säkerhet för analys av järnhaltiga prover med hjälp av AAS med 

grafitugn, analyserades ytterligare en provomgång. Detta för att se om även denna omgång 

gav ett medelvärde, som låg runt referensens resultat. Ett nytt prov togs och analyserades. 

Resultatet går att se i tabell 5.2 och diagram 5.2 nedan. För denna omgång togs även ett nytt 

referensprov, som vid analys visade en järnhalt på 10,0 ppb. 
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Tabell 5.2 Resultat för 1 provflaska     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mätosäkerhet för järn i vattenmatris är 1,3 % (se bilaga 7) 

 

Diagram 5.2 Diagram över resultat (provkopp H exkluderad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

För den här omgången går det att se att kontrollprovet höll sig på 5 ppb, vilket var den 

korrekta järnhalten för detta prov. Det går även att se att blankprovet höll sig på en låg nivå. 

Detta gör att man kan dra slutsatsen att omgång 3 var ett relevant försök, och därmed 

tillförlitlig. 

Resultaten visade att järnhalten var något lägre för omgång 3 än för de tidigare omgångarna 

och även marginellt lägre än referensprovet. Återigen har grafitugnen utfört en spädning, 

vilket gör att värdena är omräknade. I övrig behandling av reslutaten har inte värdet för 

provkopp H inkluderats, då detta uppenbarligen var en kontaminerad provkopp. Denna 

Provkopp Resultat 

(ppb) 

Omräknat Resultat* 

(ppb) 

RSD 

 (%)  

A 1 10 8,9 

B 0,9 9 12,5 

C 0,9 9 8,6 

D 1 10 11,1 

E 1 10 10,9 

F 1 10 3,5 

G 1 10 9,7 

H 21 210 1,1 

I 0,8 8 13,7 

J 0,8 8 14,6 

K 0,8 8 3,4 

L 0,8 8 13,0 

M 0,7 7 6,6 

N 0,8 8 2,8 

Medelvärde 0,9 9 - 

Kontrollprov 5,42 5,08   4,9 3,0 

Blankprov (SQ) 0,07 0,41   36,6 >100 
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slutsats drogs eftersom standardavvikelsen för provkoppen låg på 1,1 %, vilket innebär att alla 

tre repetitionerna gav i princip samma resultat (se bilaga 8). Hade bara ett av de tre värdena 

varit högt, hade det troligen varit en större partikel för just den repetitionen. Man kan även se 

att provkopparnas resultat varierar något, vilket troligtvis beror på att provet från början som 

tidigare nämnts inte var helt homogent. Trots det är det ingen stor skillnad mellan resultaten, 

som mest är det mellan provkopp E och M, där det är en skillnad på 3 ppb. Även om 

medelvärdet är något lägre än referensprovet, är det bara en skillnad på 1 ppb, vilket innebär 

att det kan anses vara näst intill lika. Vid en tolkning av resultaten för omgång 3 gav den 

omgången ett medelvärde på 8,6 ppb. Omgång 3 får vid uträknat konfidensintervall 8,4 – 9,6 

ppb. Detta ligger utanför referensprovets värde vilket kan bero på att lösningen i 

referensprovet inte har vart helt homogen. Räknar man ut ett 99 % konfidensintervall så 

erhålls ett intervall mellan 7,9 – 10,1 (se bilaga 9) och då ingår referensprovet i intervallet. 

Slutsatsen är att man borde tagit fler än ett referensprov för att få en noggrannare statistisk 

analys av referensprovet och därigenom kunnat räkna ut ett säkrare konfidensintervall för 

även referensprovet.  

5.1.1 Förlopp i grafitugnen i bilder 

 

Figur 5.1 Provlösningen injiceras automatisk till grafitröret . 

 

 

 

Figur 5.2 Grafitröret når en temperatur över 100º C och 

provlösningen börjar dunsta. 

 

 

Figur 5.3 Temperaturen är på 700º C och atomiseringen påbörjas. 

 

 

Figur 5.4 Atomiseringen sker vid 2 300º C. Grafitugnen håller denna 

temperatur inuti röret i några sekunder, så att all analyt hinner 

atomiseras. I detta steg mäts absorptionen och efteråt sker en 

utglödning som rengör röret från eventuella rester inför nästa prov. 
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5.2 ICP-MS – resultat och analys 

Tabell 5.3 Resultat för analyserna utförda i ICP-MS 

 

Tabell 5.4 Kontrollprov och blankprov för analyserna utförda i ICP-MS 

 

 

 

Ur tabell 5.4 går det att utläsa kontrollprovens och blankprovens resultat. Dessa indikerar hur 

bra kalibreringen var, och därmed hur bra resultaten av proverna var. Kontrollproven vid 

analys med ICP-MS skulle ligga på 25 ppb. För alla tre olika körningar går det att se att 

kontrollprovet ligger däromkring. Detta innebär att kalibreringen var bra, men att det 

troligtvis blev lite fel vid beredningen av kontrollproverna, då det endast var några µl Fe 

standard i varje lösning. Blankproven borde inte innehålla något järn, men det går att se att 

svavelsyrans för den andra omgången hade ett något för högt värde. Det hade även saltsyrans 

blankprov, även om värdet (~3) för det provet inte sparades (p.g.a. tekniska problem). Detta 

innebär att dessa två syrors lösningar var förorenade och kan därför påverka resultaten en del.  

Som det även går att se, ligger värdet för blankprovet för EDTA på ungefär samma nivå som 

provet på 120º C för EDTA. Detta kan innebära att det inte fanns något järn i provet för 

EDTA som värmdes till denna temperatur. Det kan innebära att det är samma problem som 

uppstod för referensprovet, nämligen att det skedde något vid provtagningen. 

 

 

 

 

Syra Koncentration (%) Temperatur (º C) Tid (h) Resultat (ppb) 

H2SO4 

1 85 Över natt 8,2 7,8 

1 100 1 2,4 2,5 

1 110 1 5,3 31,1 40,3 

1 120 1 100 161,9  

1 105 4,5 5,4 19,7 

HCl 

6 85 Över natt 5,4 7,8 

6 100 1 4,0 4,0 

6 110 1 3,2 3,2 

6 120 1 2,1 3,0 

EDTA 

0,1 85 Över natt 31,2 32,7 

0,1 100 1 13,7 12,9 

0,1 110 1 3,2 2,1 

0,1 120 1 1,4 1,2 

  

Syra Kontrollprov (ppb) Blankprov (ppb) 

H2SO4 19,4 1,1 3,0 

HCl 30,3 31,3  - 

EDTA 22,5 25,1 1,1 
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Diagram 5.3 Resultat för provflaskorna behandlade med H2SO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid 110º C var troligtvis den ena provkoppen kontaminerad då den vid dess båda analyser 

visade ett alltför högt värde. Av den anledningen uteslöts det resultatet (31,1 och 40,3 ppb) 

vid resterande behandling av resultaten. Ur diagrammet går det även att se att det hände något 

mycket märkligt vid 120º C eftersom värdet ligger över 100 ppb som är den övre kalibrerings-

gränsen. Detta beror antingen på att vid den här temperaturen reagerade svavelsyran med 

någonting i provet, eller också så var flaskan kontaminerad redan innan analys. I tabell 5.3 går 

det att utläsa att resultaten för försöken med svavelsyra svajar en hel del. Dessutom går det att 

se att det verkar som att tiden är den viktigare faktorn och temperaturen har en underordnad 

betydelse vid provberedning, då provet som stod över natten gav ett resultat på 8 ppb, som 

närmar sig det troliga värdet (11 – 15 ppb). För att få ett bättre resultat är det möjligen trots 

allt en kombination av dessa faktorer som krävs, nämligen att provet får stå i 100 – 110º C i 

flera timmar eller över natten. Det testades att behandla ett prov vid 105
o
 C i 4,5 timmar, 

vilket gav resultatet som går att se i tabell 5.3. 

Som det går att se i tabell 5.3 verkade inte denna kombination av tid och temperatur fungera. 

Referensprovet (ett nytt togs) gav ett resultat på 10,0 ppb. Som det går att se gav svavelsyran 

ett för lågt värde, endast 5,4 ppb för första provkoppen. För andra provkoppen hände det 

något, då den visade ett värde på 19,7 ppb, vilket inte stämmer. Troligtvis var denna provkopp 

kontaminerad.  
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Diagram 5.4 Resultat för provflaskorna behandlade med HCl 

 

Det går att se att vid saltsyrebehandling av ett prov, händer det inte mycket oberoende av 

temperaturen. De tre medelvärdena för 100, 110 och 120º C kan anses vara samma, då det 

endast skiljer 1 ppb mellan dem. Dock verkar det som att tiden påverkade upplösningen av 

magnetit mer än användandet av en högre temperatur.  

Diagram 5.5 Resultat för provflaskorna behandlade med EDTA 

 

Som det går att se så följer omgång 1 och omgång 2 varandra väldigt väl vilket tyder på att 

det inte skett någon kontamination uppstått i provkopparna. Det går även att se att det inte 

verkar fungera att ha provflaskan en längre tid i uppvärmning eftersom värden för flaskan 

som stod över natten hade ett värde på över 30 ppb, som är högt över intervallet 11-15 ppb. 

Detta kan även bero på en kontamination i provflaskan innan analys. För provflaskorna över 
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100º C var järnhalten däremot för låg, vilket kan bero på samma problem som för 

referensprovet (se avsnitt 6.1).  

Värdet vid 100º C verkar däremot vara riktigt. Det var ungefär 13 ppb, vilket är samma som 

grafitugnen visade, och det ligger inom det område som troligen är det sanna.  

6. Diskussion av resultat 

Vid tolkningen av resultaten måste man räkna in den låga statistiska säkerheten som kommer 

av att få tester för varje försök utfördes. För att erhålla en högre statistisk säkerhet hade fler 

tester krävts, något som vi inte hann med p.g.a. tidsbrist. Det innebär att resultaten endast kan 

ge en indikation på vad som kan fungera och vad som inte verkar fungera. Då något hände 

med referensprovet hade experimentet behövts göras om för att korrekt kunna utföra en 

jämförelse mellan resultaten och därmed kunna säga något definitivt om behandlingarnas 

effektivitet. Då det emellertid inte fanns tid till att reproducera experimenten, fick vi använda 

oss av de resultat vi hade och jämföra dem med ett prov taget vid samma plats men vid en 

annan tidpunkt.  

En intressant iakttagelse är att med grafitugnen erhölls ett medelvärde på 13 ppb för de två 

första omgångarna, ett värde som även erhölls vid ett av proven som analyserades i ICP-MS. 

Dessa värden är tänkbara då de låg inom referensintervallet på 11-15 ppb. Det faktum att 

proverna behandlades olika inför analys i respektive instrument gör det besvärligt att jämföra 

dem med varandra. Skillnaderna i resultaten för ICP-MS beror troligtvis på kontamination. 

Denna kontamination kan ha orsakats av flera faktorer, varav en kan vara de syror som 

användes. Troligtvis kan det vara så att det var  färskvattenproverna i grafitugnen som gav 

upphov till de höga standardavvikelserna vid analyserna i AAS.  

När det gäller analyserna utförda i AAS går det som det nämndes ovan att se att standard-

avvikelsen för de olika resultaten i alla tre omgångarna (se bilaga 8) för de flesta resultaten är 

högre än 5 %. I vanliga fall betyder detta alla skillnaden mellan repetitionerna är för stor, och 

det är en signifikant skillnad mellan resultaten. I det här fallet kan de stora skillnaderna som 

standardavvikelserna visar på bero på magnetitpartiklar i provet. Eftersom proven är 

heterogena, dvs. det finns partiklar, är det inte förvånande att det finns påtagliga skillnader 

inom varje provkopps medelvärde och mellan provkopparnas resultat.  

När det gäller provberedningen inför analys i ICP-MS är det viktigt att tänka på är att vatten 

kokar vid 100º C. Då kan det verka underligt att vi valde att värma prover i temperaturer över 

detta. Visserligen var proverna surgjorda, vilket höjer kokpunkten lite, men inte så mycket 

eftersom det var så små mängder syra vi tillsatte. Dock var proverna i uppvärmning bara en 

timme (förutom provet som värmdes i 105º C). Under den här tiden gick det inte att se någon 

kokning, då vi höll uppsikt över provflaskorna. Ifall det bildades någon ånga, så fångades den 

upp av korken som satt löst på provflaskan. För när proverna togs ut gick det inte att se någon 

skillnad i vätskemängden i flaskorna, de hade fortfarande lika mycket i sig. Försvann det trots 

allt något, var det för lite för att se med blotta ögat. Av denna anledning verkar det otroligt att 

de underliga värdena för speciellt svavelsyreproverna vid 120º C skulle bero på en 

indunstning eller dylikt. En möjlighet är att proverna aldrig nådde upp ugnens temperatur, och 

att det är därför vattnet inte började koka eller dunsta bort. Det kan även vara så att proverna 

överhettades när de stod i ugnen, och att de därmed uppnådde temperaturen som var i ugnen 

utan att de började koka. 
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Problemen som verkade uppkomma med svavelsyran kan bero på att det bildades någon 

interferens eller bireaktion som hade till följd att masspektrometern mätte en felaktig järnhalt. 

Eftersom svavelsyran gav resultatet där det ena värdet var mycket högre än det andra (vid 

110° C) talar det visserligen för möjligheten att det var kontamination snarare än en 

interferens. 

Ett sätt att utforska vidare ifall saltsyra skull fungera som ersättare till tioglykolsyra vore att 

testa att värma en provflaska i 85° C i flera dagar och se ifall det ger ett acceptabelt värde. 

Anledningen till att järnhalten var lägre för proverna som behandlades med EDTA i högre 

temperaturer än proverna i lägre temperaturer behandlade med EDTA kan bero på att vid 

högre temperaturer binder EDTA till järn på ett sådant sätt att de komplex som bildas har fel 

massa-laddningsförhållande för masspektrometern att mäta när den är inställd på att mäta 

järn. Det omvända kan gälla vid lägre temperatur, där kan EDTA ha bildat komplex med 

andra metaller i provflaskan som då fått samma massa-laddningsförhållande som järnet, 

masspektrometern räknar då även dessa som järn. Att gå vidare med EDTA ser vi som en stor 

möjlighet och ett sätt att försöka förbättra metoden som vi använde oss av vore att använda en 

annan syra än saltsyra för att surgöra provet, och även testa ifall en annan koncentration på 

denna syra ger ett bättre resultat.  

Ifall en metod att ersätta tioglykolsyra skulle finnas hade det varit bra, med avseende på den 

hållbara utvecklingen, eftersom man i så fall skulle komma ifrån den hälsovådliga och giftiga 

tioglykolsyran (bilaga 5). Att finna en syra som inte är lika farlig för människor men som kan 

bryta ner magnetit effektivt hade lett till en bättre arbetsmiljö och mindre ansträngning för 

analysinstrumenten. Dock fann inte denna utredning en ersättare, även om vissa möjliga vägar 

för fortsatt utredning uppkom. 

6.1 Möjliga felkällor 

Som vid alla experiment där praktiska moment ingår, finns det flera felkällor att ta hänsyn till 

vid analys av resultat. Dessa felkällor kommer att behandlas i detta avsnitt. Eftersom risken 

för kontamination är stor vid järnhaltsanalyser på Ringhals, då sagda analyser ger resultat av 

storleksordningen ppb, används analysresultaten endast som ett diagnostiskt verktyg för att se 

ifall något system behöver åtgärdas p.g.a. en kraftigt förhöjd järnhalt. 

Den troligtvis största felkällan som kom fram under arbetets gång är själva provtagningen. 

Det verkar av resultaten (t.ex. 0 ppb på ”referensprovet”) att någonting skedde. Det kan vara 

så att det vid provtagningen glömdes någon eller några provflaskor att fyllas med prov, vilket 

skulle innebära att de vid analys innehöll SQ-vatten, eftersom provflaskorna är fyllda med 

SQ-vatten då de inte används för att laka ur dem. Eftersom det inte går att se någon skillnad 

på vatten och vatten, och vi skulle ha 14 prover på en och samma gång, är det inte omöjligt att 

tro att en flaska inte tömdes på SQ-vatten och därmed inte fylldes på med provvatten. 

Dessutom finns risken att proverna kontaminerades vid provtagningen eller i nästföljande steg 

i provberedningen, p.g.a. vid t.ex. beredning av alla de olika lösningarna eller brister i renhet. 

En annan kontaminationskälla var sarstedtrören som användes vid beredning av 

blanklösningarna. Dessa sarstedtrör verkar släppa ifrån sig kontaminerande ämnen
10

 och 

därför var det viktigt att blanklösningarna gjordes precis innan analys och inte tidigare. 

                                                 
10

  Hanni Ayromlou Ingenjör Kemi, avd. R2C, Ringhals 
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Vid beredningen av proverna är det möjligt att det inte blev korrekt procenthalt syra, eftersom 

det inte var säkert att det var exakt 60 ml prov i flaskorna. Denna osäkerhet beror på att vid 

provtagningen fylldes flaskorna helt och därmed var de tvungna att tömmas något, till ungefär 

60 ml, innan syran tillsattes. Dessutom är en annan möjlig felkälla vid provberedningen 

temperaturen. Det är möjligt att ugnen som proverna sattes in i för att uppvärmas inte hade 

korrekt temperatur, då termometern som användes hade rätt så hög osäkerhet. Dessutom sattes 

inte proverna in vid korrekt temperatur, då det var svårt att få ugnen till en stabil temperatur. 

Temperaturen varierade dessutom under tiden proverna var i ugnen. 

En annan faktor som kan påverka resultaten är syrorna som användes. De syror som användes 

var vanliga laborationssyror och inte högrena (pro analysi). Detta innebär att syrorna inte var 

helt rena, vilket speciellt går att se vid försöket med saltsyra, då blanklösningen visade sig ha 

en järnhalt på ett par ppb. Att syrorna kan vara kontaminerade redan från början leder till en 

högre bakgrundsinterferens och därmed stör de analysen då de kan medverka till att ge ett 

felaktigt resultat. Detta är ett bekymmer då de halter som mäts är så pass låga (inom ppb-

området) att alla interferenser innebär felaktiga utslag. Visserligen kompenserar nollprovet  

för eventuella orenheter i syrorna. Det skulle möjligtvis vara bättre att använda syror med en 

högre renhetsgrad, då dessa innehåller färre föroreningar, men det finns ingen garanti på att 

sådana syror skulle vara bättre för upplösning av magnetit. Eftersom järnhaltsanalys bara är 

ett diagnostiskt verktyg kanske det inte är så väldigt viktigt att järnhalten är exakt. Dessutom 

kostar dessa högrena syror mer, och det är just denna kostnadsfråga som är orsaken till att 

högrena syror inte används på Ringhals. 

Ett problem med grafitugnen var den stora spridningen av resultaten som gjorde att flera 

provkoppar fordrades för att få ett korrekt medelvärde. Dessutom var ej de erhållna resultaten 

så precisa, då standardavvikelsen ofta var för hög vid analyserna. Spridningen beror troligtvis 

på partiklar i provet, då dessa skapar en heterogen lösning. Det gäller att utreda ifall de 

enskilda provkoppars höga standardavvikelse påverkar resultatet negativt eller om det är 

något man kan bortse ifrån. En trend som vållar oro är att järnhalten verkar sjunka något i 

provkopparna allteftersom analysen fortgår, även om halten endast sjunker ett par ppb. Detta 

kan bero på att möjliga magnetitpartiklar som finns i proven sjunker till botten och därmed 

inte analyseras. En sak att minnas med analys i AAS med grafitugn är att atomiseringen görs 

vid hög temperatur vilken gör att man får en önskad bättre atomisering. Problemet med detta 

är att en bättre atomisering ger upphov till fler kemiska interferenser på grund av den högre 

koncentrationen av fria atomer. 

Ännu en felkälla är isobarisk interferens, som två av de syror som användes (svavelsyra och 

saltsyra) kan ge upphov till i ICP-MS. Denna interferens beror på att joner som har samma 

massa-laddningsförhållande som analyten har bildats (Harris, 2010), vilket innebär att 

masspektrometern räknar dem som analytjoner. Dessutom, eftersom EDTA är en stark 

komplexbildare, kan den ha fångat upp ämnen som i vanliga fall sitter fast på ytorna i 

instrumentet. Detta kan ha medfört att fler joner än analytjonerna felaktigt räknades i 

masspektrometern. 
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7. Slutsats  

De försök som vi har utfört är på inga sätt avgörande nog för att kunna ge ett slutgiltigt 

omdöme på ifall tioglykolsyran går att ersättas eller inte. Som det går att se av resultaten finns 

ett par behandlingar som möjligen skulle kunna fungera och som därmed är värda att 

undersöka vidare. Det ena är att analysera prov i en AAS med grafitugn. Det behövs dock 

vidare undersökning. Det som speciellt måste undersökas är ifall det blir enskilda höga toppar 

p.g.a. enskilda stora magnetitpartiklar och ifall dessa toppar i så fall kan uteslutas utan att det 

stör fortsatt behandling av resultaten. Dessutom behöver det utredas ifall det verkligen går att 

ersätta ICP-MS med grafitugnen. Ifall så är fallet, skulle grafitugnen fungera som en 

ersättande metod kunna användas för de järnanalyser då man vet att provet innehåller 

magnetit. Prover som inte innehåller magnetit behöver inte lösas upp, utan skulle kunna 

analyseras i ICP-MS, utan att förbehandlas med tioglykolsyra. Det gäller även att tänka på att 

grafitugnen inte har lika låga detektionsgränser som ICP-MS, så därför bör inte prover med 

alltför låg järnhalt analyseras i den.  

En annan trend som verkar finnas är att det är tiden och inte temperaturen som påverkar 

upplösningen av magnetit mest. Detta då de värdena som låg närmast referensprovets värde 

kom från proverna som fick stå över natten, när det gäller saltsyra och svavelsyra, dock ej för 

EDTA, då det var 100º C och en timmes uppvärmning som gav proverna behandlade med 

EDTA värdet närmast referensprovets. 

Slutsatsen som det går att dra ur försöket med HCl är att det inte är någon idé att fortsätta 

undersökningarna eftersom saltsyra inte verkar ha någon synlig verkan på upplösning av 

magnetit. Det har redan testats att variera koncentrationen på syran och detta ledde inte till 

någon stor förbättring. Baserat på det faktum att det inte hjälpte att förlänga tiden i 85º C, och 

inte heller höja temperaturen i en timme verkar det osannolikt att det skulle fungera att slå 

ihop parametrarna och få ett önskat resultat. 

Efter försöken med H2SO4 går det att dra slutsatsen att det inte fungerar att höja temperaturen 

för att lösa upp magnetit. Det skulle kanske fungera ifall man hade provflaskan i uppvärmning 

över natten i en temperatur strax över 85º C eftersom det trots allt fungerade bättre när 

provflaskan stod över natten vid 85º C och det fungerade lite bättre när provflaskan stod i 4,5 

timmar vid 105º C än när det stod en timme i 100º C. En kombination skulle möjligen kunna 

fungera. Det skulle kanske också hjälpa att ändra koncentrationen. Ytterligare analyser krävs. 

Likväl är det trots allt kanske inte värt att försöka vidare med svavelsyra, då det verkar 

problematiskt att få repeterbara resultat.  

När det gäller EDTA är en fortsatt utredning värd att fortsätta med. Dock måste man ha i 

åtanke att EDTA är en komplexbildare och man vet inte vad som skulle hända om man hällde 

ut EDTA i det aktiva avloppet eftersom avloppsvattnet härifrån kommer slutförvaras, dvs. 

gjutas in i betong. Man är rädd för att betongens integritet kan hotas av komplexbildaren och 

att betongen då kan spricka
11

. Det innebär att man måste ta hand om proverna och alla 

lösningarna på något annat sätt, vilket gör EDTA till en mindre lockande kemikalie att 

använda.  

För att Ringhals ska kunna komma ifrån tioglykolsyra som nedbrytande kemikalie vid analys 

av järnhaltiga prover krävs vidare utredning.  

                                                 
11

  Jimmy Hägg Utvecklingsingenjör Kemi, avd. R2C, Ringhals 
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8. Ordlista över förkortningar 

AAS  atomabsorptionsspektrometer  

EDTA  etylendiamintetraättiksyra 

Fe3O4  magnetit 

FZC  järn-koppar-zink 

H2SO4  svavelsyra 

HCl  saltsyra 

ICP-MS  induktivt kopplad plasma - masspektrometer 

LIBS  laser induced breakdown spectroscopy 

MQ-vatten milli-q-vatten, ultrarent vatten, uppskattad järnhalt är försumbar 

ppb  parts per billion 

ppm  parts per million 

RSD  standardavvikelse (”relative standard deviation”) 

SQ-vatten super-q-vatten, ultrarent vatten, uppskattad järnhalt är försumbar 

XRF  X-ray fluorescence  
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ABSTRACT 

By comparing measurements in the reactor water of the boiling water reactor KKP1 and in the 

feed water of the pressurized water reactor KKP2 the classical photometric iron measurement 

could have been replaced by ICP-MS and AAS measurements. As the detection limits of ICP-MS 

and AAS are significantly lower than that of photometric measurements more information can be 

obtained. Under the oxidizing conditions of the BWR reactor water iron is mainly undissolved, 

while one half of the iron is dissolved and the other half undissolved in the reducing feed water of 

the PWR.  

 

The examination will be continued to find out even more about what is dissolved and what is 

undissolved.  

 

1. INTRODUCTION 

Iron measurements are regularly carried out for the chemical operational surveillance of the 

circuits of boiling water reactors and pressurized water reactors. Within the last few years the 

detection limits could be reduced steadily by using modern techniques like ICP-MS and AAS. 

This poster compares measurement results which were obtained with classical and modern 

techniques in the reactor water of the boiling water reactor (BWR) Philippsburg 1 (KKP1) and in 

the feed water of the pressurized water reactor (PWR) Philippsburg 2 (KKP2). 

 

2. MEASUREMENT TECHNIQUES 

In the radiochemistry laboratory of the boiling water reactor Philippsburg 1 a mass spectrometer 

with inductively coupled argon plasma as ionizing device (ICP-MS) from Agilent is used. In the 

conventional laboratory of the pressurized water reactor an atomic absorption spectrometer from 

Analytik Jena is utilized. Both laboratories are equipped with UV-vis photometers, also from 

Analytik Jena. The analytical methods have been validated by determining the variance 

homogeneity at the lower and upper measuring range and by proving the linearity of the 

calibration curve. Due to technical reasons (wide linear range) the variance homogeneity could 

not be proven for the ICP-MS. 
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2.1. UV-vis photometry 

In weak acid solution iron-II-ions form with 2,4,6-tri–(2–pyridyl)–1,3,5–triazin (TPTZ) a blue 

coloured complex compound. The reaction is very sensitive and can therefore be used to detect 

lowest iron concentrations. The intensity of the blue colour is proportional to the iron 

concentration. The complex is measured at 600 nm. Iron-III can be reduced with thioglycolic acid 

to iron-II. Particulate ironoxides are dissolved with thioglycolic acid in the heat. The detection 

limit of the method is 3 µg/kg; it can be reduced for particulate ironoxides by filtration of an 

appropriate volume of water. The method is based on a former KWU procedure. 

 

2.2. Atomic absorption spectrometry (AAS) 

The principle of AAS is the absorption of element specific electromagnetic radiation, which is 

generated in a hollow cathode lamb. We use a graphite furnace to thermally atomize and vaporize 

the sample. In the gas phase the atoms are excited by electromagnetic radiation. The measured 

absorbance is proportional to the concentration. The detection limit is 0,3 µg/kg. Newer 

developments in the area of AAS make it possible to analyse liquid samples as well as solid 

samples. For the determination of the total iron content (dissolved and particulate) the sample can 

be directly injected into the graphite furnace, see figure 1. Progress has also been made in the 

background and matrix compensation. That means, the detection limit could be reduced by 

injecting samples several times into the furnace for enrichment. 

 

 

 
Figure 1.  Scheme of a graphite furnace AAS, literature: Roempp Chemielexikon. 

 

 

2.3. Mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS) 

In ICP-MS the liquid sample is nebulised in a spray chamber and the aerosol is fed into an argon 

plasma. The plasma is an ionized gas from positively charged argon ions and electrons. The 

plasma is generated in an electromagnetic high frequency field with a power of typically 2 kW at 

27 MHz. In the plasma the analytes are ionized at temperatures of 8000 to 10000 °C and 

atmospheric pressure to monovalent ions, e.g. 
56

Fe
+
. Via a water cooled interface the ions enter 

the high vacuum chamber of the mass spectrometer. Photons and neutral particles are separated 

with a system of electrical lenses; the monovalent ions however, are focused to enter a quadruple 

mass analyser, where they are separated according to their mass to charge ratio and then 

registered in a detector, see figure 2. The detection limit of iron in matrix free water is less than 

0,05 µg/kg.  
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Figure 2. Scheme of an ICP-MS, literature: Agilent 

 

3. SAMPLING AND SAMPLE PREPARATION 

For the determination of particulate iron with pressure filtration usually about 30 l of coolant are 

filtered with typically 0,45-µm membrane filter. The volume of 30 l is a compromise on one side 

to achieve low detection limits with UV-vis-photometry and to reduce the risk of loosing 

particles by dissolution on the other side. This means a longer sampling time and representative 

repeating of a sampling is not possible. The following preparation of the radio active samples 

from the boiling water reactor means a not negligible dose rate for staff. 

 

3.1. Reactor water from the BWR 

In the steam water circuit prevail oxidizing conditions due to radiolysis of the coolant. Therefore 

iron will dominate in particulate species like iron oxide or iron hydroxide.  

 

In the course of our investigation samples from the reactor water have been analyzed over a 

longer period according to the classical method with filtration of 30 l coolant, dissolving the 

particles with thioglycolic acid and measuring with UV-vis-photometry and by taking a gross 

sample and measuring it without further preparation in the ICP-MS, see figure 3.   

 

A statistical comparison of the two series showed, that the measured values do not differ 

significantly. The mean values were 0,13 µg/kg (UV-vis-photometry) respectively 0,14 µg/kg 

(ICP-MS) total iron. The measurements revealed also, that undissolved iron is the dominant 

specie. The investigation is still going on.  

With this experience the determination method was modified, as from now on total iron in the 

reactor water is measured with ICP-MS, which means less time for preparation and less doses for 

personnel. 
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Figure 3. Reactor water samples from the BWR, filtration, dissolving with thioglycolic acid 

and photometric measurement (blue diamonds), mean value (blue solid line); gross sample 

with ICP-MS (pink squares), mean value (pink dashed line). 

 

3.2. Feed water in the PWR 

In the feed water of the PWR reducing conditions dominate due to the injection of hydrazine. 

That means, iron is present as particle and as dissolved iron-II as well. 

 

The concentration of undissolved iron has been determined by photometric measurement after 

enrichment of particulate iron on a filter membrane with pore width of 0,45 µm and dissolving 

the filtered particles with thioglycolic acid (column 2 in table 1). Just before that filtration a gross 

sample was taken (column 1), a filtrate samples was taken while that filtration took place 

(column 3) and finally another gross sample was taken just after the filtration (column 4). These 

three samples have been acidified with nitric acid and have been measured with graphite furnace 

AAS. This programme took also several weeks. The results are graphically displayed in the 

figure 4; the statistical evaluation is summarized in table 1.  

 

The results show, that one half of the iron is dissolved and the other half is undissolved. We 

follow the common agreement of water chemistry, that particles smaller than 0,45 µm are 

considered to be dissolved. This can be seen either by comparing the mean value of particulate 

iron on the filter (column 2) with the total amount of iron (column 1 or 4) or by comparing the 

results of the filtrate (column 3) with the total amount of iron (column 1 or 4), or by comparing 

the amount of particles (column 2) with the result in the filtrate (column 3): The amount of 

dissolved and undissovled iron is equal. This interpretation is confirmed by statistical methods: 

Slight differences in the mean values are accidental as their standard deviations are comparable.  
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Figure 4. Results of the iron measurements in the feed water of the PWR. Iron with AAS, 

gross sample (column 1) before filtration, blue diamonds; iron with AAS gross sample 

(column 4) after the filtration, red circles; iron with AAS in the filtrate (column 3) during 

the filtration (smaller 0,45 µm), yellow triangles; iron > 0,45 µm on the filter after 

dissloving and photometric measurement (column 2) purple squares. For better overview 

mean values are plotted (without outliers, therefore there are slight differences between the 

diagram and the data in table 1). 

 

 

Table 1. Mean Values and standard deviation of iron measurements in the feed water of the 

PWR 

Column 1 2 3 4 

Point in Time Sampling 

before 

filtration  

Filtration During filtration 

 

Sampling 

after filtration 

Species gross sample  particulate 

Fe > 0,45 µm 

Filtrate  

Fe < 0,45 µm 

gross sample  

Method AAS Digestion/ 

Photometry 

AAS AAS 

Mean Value  

[µg/kg] 

0,49 0,27 0,26 0,51 

Standard Deviation 

[µg/kg] 

0,11 0,11 0,16 0,16 

number of values n 12 10 9 11 

 

With graphite furnace AAS the concentration of total iron (sum of dissolved and undissolved 

iron) can be measured in fresh samples. From the operational point of view it must not be 

distinguished between dissolved and undissolved iron as long as the total concentration is rather 

low.   



  Bilaga 1 

 

 

These direct measurements with AAS reveal one more detail: From time to time there are very 

high iron values, much higher than expected. These spikes come from single, bigger particles. 

When using the integral filtration method to sample over a longer period these details remain 

unrecognized. However, the knowledge over the existence of single, bigger particles is part of the 

overall picture of the water chemistry. 
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Added in Precautions and Limitations section to check Toray filte r
expiration dates prior to use and to handle filters with care as they ma y

19 11/5/09 be contaminated . Added example of flow calculation using Reynold s
number to Sections 4 and 5 . Specified which sections require specific
materials in requirements section . Elaborated on filter changing in
Sections 4 and 5 to provide more guidance for performers .

Added new Section 7 for grab sample collection to provide samplin g
20 11/30/09 guidance. Added new method, Section 9, for concentration of sample s

for analysis .

1. PURPOS E

1 .1 This procedure provides instructions to perform analysis of metals .

2. PRECAUTIONS AND LIMITATION S

2.1 Samples may be radioactive .

2.2 Filters may be contaminated . Observe proper radiological controls when handlin g
filters .

2 .3 Verify Toray anion and cation filters are within their expiration dates prior to use .
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3. REQUIREMENTS

3.1 Ensure following equipment and materials are available :

3.1 .1 APPARATUS

3.1 .1 .1 Millipore filter apparatus .

3 .1 .1 .2 Millipore filter, 0 .45 µm .

3 .1 .1 .3 Cation exchange filters .

3 .1 .1 .4 Anion exchange filters .

3.1 .1 .5 Stainless steel filter holder .

3.1 .1 .6 Desiccator (Section 6 only) .

3.1 .1 .7 Forceps .

3 .1 .1 .8 Platinum tipped tongs (Section 6 only) .

3 .1 .1 .9 Crucible (Section 6 only) .

3.1 .1 .10 Burner, hot plate, or muffle furnace (Section 6 only) .

3 .1 .1 .11 Analytical balance (Section 6 only) .

3 .1 .1 .12 Babcock and Wilcox Membrane Filter Comparison Charts (Section 1 1
only) .

3 .1 .2 REAGENTS

3.1 .2 .1 Acetone (Section 6 only) .

3.1 .2 .2 Reagent water .

3 .1 .3 Appropriate Data Form .

4. INSOLUBLE (FILTERABLE) METALS ANALYSIS

NOTE – When the NUS sampler is used for sampling for metals on systems which hav e
higher levels of contamination, such as Reactor water, a CA (contamination area) shall b e
set-up prior starting the sampling process or other means of control as determined b y
Radiation Protection .

4 .1 Place a 0.45 µm millipore filter in a stainless steel filter holder and attach the holder t o
sampling apparatus .

PROCEDURE 8 .8 .3
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4.2 Provide a constant flow of 100 ml/min to the filter with enough bypass flow to achiev e
a minimum total flow as calculated below .

4.2.1 Total Flow ml/min = Inside diameter of sample line (inches) x 3,835 .

ml
Example: 460

	

= 0.120 in x 383 5
min

4.3 Record beginning integrator reading, start date, and start time on appropriate Dat a
Form .

4.4 Sample for appropriate length of time .

4 .5 Stop flow to the metals sampler .

4 .6 Record ending integrator reading, end date, and end time on appropriate Data Form .

4 .7 If possible, reset integrator .

4.8 De-water filters, as appropriate, for the model of metals sampler being used .

4.9 Remove the filter carefully from the filter holder to avoid losing any sample .

4.10 If sampling is to be continued at the sample point :

4.10.1 Reload filters into filter holder and reinstall into sampler .

4.10.2 Re-establish flow through the sampler .

4 .10 .3 Check connections around filter holder for leaks and tighten if any are found .

4.11 Analyze sample as follows :

4 .11 .1 If analyzing by XRF Spectroscopy, complete analysis per Procedure 8 .5.1 .42
and record results on appropriate Data Form .

4.11 .2 If analyzing by ICP, proceed as follows :

4.11 .2 .1 Perform a potassium hydrogen sulfate fusion or a microwave digestio n
per Procedure 8 .7.1 .17 .

4.11 .2 .2 After the appropriate fusion or digestion has been performed, analyz e
the sample for metals per Procedure 8 .5.1 .25 (ICP), and record th e
results on appropriate Data Form .
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5. SOLUBLE METALS ANALYSIS, CONCENTRATION BY ION EXCHANG E

NOTE – The 0.45 µm millipore prefilter may be used for insoluble analysis . The botto m
0.45 µm millipore final filter protects the cation filter from contact with the metal holder.

5 .1 Load filters in a stainless steel filter holder and attach the holder to a samplin g
apparatus in the following order (listed from bottom to top) :

5.1 .1 0 .45 µm millipore final filter (bottom (not used in analysis)) .

NOTE – Verify expiration dates of ion exchange filters prior to use .

5.1 .2 Anion exchange filter (optional) .

5 .1 .3 Cation exchange filter.

5.1 .4 0.45 µm millipore prefilter (top) .

5.2 Provide a constant flow of 100 ml/min to the filters with enough bypass flow to achiev e
a minimum total flow as calculated below .

5.2 .1 Total Flow ml/min = Inside diameter of sample line (inches) x 3,835 .

Example: 460 m~ = 0 .120 in x 383 5
min

5 .3 Record beginning integrator reading, start date, and start time on appropriate Dat a
Form .

5 .4 Sample for appropriate length of time .

5 .5 Stop flow to the metals sampler .

5.6 Record ending integrator reading, end date, and end time on appropriate Data Form .

5.7 If possible, reset integrator .

5.8 De-water filters, as appropriate, for the model of metals sampler being used .

5 .9 Remove the filters carefully from the holder using forceps and separate each filte r
using care not to cross-contaminate filters or lose sample . Discard the final millipore
filter (bottom filter) which was used to shield the ion exchange filter from contact wit h
the stainless steel .

5 .10 If sampling is to be continued at the sample point :

5 .10 .1 Reload filters into filter holder, ensuring that there is a millipore filter shielding
the ion-exchange filter from the stainless steel .

5 .10.2 Replace re-assembled filter holder into sampler, as applicable .

5 .10.3 Re-establish flow through the sampler .
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5.10.4 Check connections around filter holder for leaks and tighten if any are found .

5 .11 Analyze sample as follows :

5 .11 .1 If analyzing by XRF Spectroscopy, complete analysis per Procedure 8 .5.1 .42
and record results on appropriate Data Form.

5.11 .2 If analyzing by ICP, proceed as follows :

5.11 .2.1 Perform a potassium hydrogen sulfate fusion or a microwave digestio n
per Procedure 8 .7.1 .17 .

5.11 .2 .2 After the appropriate fusion or digestion has been performed, analyz e
the sample for metals per Procedure 8 .5.1 .25 (ICP), and record th e
results on appropriate Data Form .

6. FEEDWATER CHEMICAL BALANCE ANALYSIS

6.1 PREFERRED METHO D

6.1 .1 Filter an appropriate volume of Sample Point 40 through a pair of 0 .45 µm
matched weight millipore filters .

6.1 .2 Place the filters on a clean watch glass and place in the oven at 110°C for a t
least 1 hour.

6 .1 .3 Remove the watch glass with the filters from the oven and place in th e
desiccator until cool .

6 .1 .4 Weigh each filter to the nearest 0 .1 mg and record the Net crud weight in mg .

NOTE — Fe203 is 70% iron and 30% oxygen . Therefore, the amount of iron can b e
calculated by multiplying the net crud weight by 0.70 .

6.1 .5 Total Metallics in ppb =
mg Metals x 1000

Total Liters Sampled

NOTE — Platinum tipped tongs should be used to transfer or carry the crucible to eliminate
errors due to iron contamination from the tongs .

6.2 ALTERNATE METHO D

6 .2 .1 Heat a clean crucible until red hot, place it in the desiccator until cool, an d
record the weight of the crucible .

6 .2 .2 Place both millipore filters from the insoluble and soluble metals collection int o
the crucible . Add a small amount of acetone to wet the filters and partiall y
dissolve them, then carefully heat the crucible until acetone has burned out .

6.2.3 After acetone has burned out, continue to heat the crucible to ash or char th e
millipore paper .
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6 .2 .4 Heat vigorously to remove all traces of carbon . A muffle furnace may be use d
for this step.

6 .2 .5 Place the crucible in a desiccator until cool .

6.2 .6 Weigh the crucible on an analytical balance and record the net crud weight i n
mg .

NOTE — Fe203 is 70% iron and 30% oxygen . Therefore, the amount of iron can b e
calculated by multiplying the net crud weight by 0 .70 .

6 .2 .7 Use following formulas to determine results :

mg Metals = Net Crud weight (mg) x 0 .70

Total Metallics in ppb =
mg Metals x 1000

Total Liters Sampled

7. GRAB SAMPLE COLLECTION FOR METALS ANALYSI S

7 .1 To obtain the most representative sample possible, follow the following steps :

7.1 .1 Ensure sample flow through sample point/line is at least the minimum a s
calculated below .

Total Flow ml/min = Inside diameter of sample line (inches) x 3,835

Example: 460 ml/min = 0.120 in x 3835

7.1 .2 Flush the sample point for the time listed in Procedure 8 .4 or until 3 volum e
changes in the sample line have occurred .

7.1 .3 Without disturbing the sample point/line, collect an appropriate amount o f
sample .

7 .1 .4 Restore the sample point per Chemistry Supervision direction .

8. TOTAL METALS ANALYSIS (INSOLUBLE AND SOLUBLE COMBINED )

8.1 SAMPLE PREPARATIO N

8.1 .1 If sample has particulate present, perform the following :

NOTE — A different sample volume may be used, if desired . Add an appropriate
amount of concentrated HNO 3 acid so that the final sample is 3% HNO 3 by
volume .

8.1 .1 .1 Add 100 ml of sample to a beaker .

8.1 .1 .2 Add 3 ml concentrated HNO3 and place on a hot plate .
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8.1 .1 .3 Boil the sample down to - 10 ml and cool .

8 .1 .1 .4 Return the solution back to the original volume (Step 8 .1 .1 .1) with
reagent water .

8 .1 .1 .5 If sample still has particulate present, filter the sample and discard th e
filter .

NOTE 1 - Adding additional acid to samples that have been digested causes a matri x
mis-match between calibration solutions and digested samples . This matrix
mis-match produces abnormally low results when samples are analyzed .

NOTE 2 - Digested metals filter cross check samples are to be diluted for analysis o n
the ICP to prevent low analysis results that can occur when analyzing undiluted
samples that have been digested .

8.1 .2 If sample has been digested or had particulate present, dilute sample as i s
necessary for analysis, but do not add any more acid to the solution .

8 .1 .3 If sample was not digested and does not have particulate present, add 3 ml o f
concentrated HNO 3 to 100 ml of sample .

8.2 Perform appropriate metals analysis per Procedure 8 .5.1 .25 (ICP) or 8 .5 .1 .42 (XRF)
and record the results .

NOTE - Section 9 provides a 10 :1 concentration factor. Different initial and final volume s
may be utilized to achieve different concentration factors or volume of final solution . Fina l
volume must meet the equivalent acid concentration of 3 ml of acid to 100 ml of final solution .

9. CONCENTRATED TOTAL METALS ANALYSIS (INSOLUBLE AND SOLUBL E
COMBINED)

9 .1 Add 100 ml of sample to an acid cleaned 400 ml beaker .

9.2 Add 4 boiling rings or beads .

9.3 Add 0.3 ml concentrated HNO3 .

9.4 Place on a hot plate and bring to a boil .

9.4 .1 As sample nears the completion of concentration, DI rinses of the beaker ca n
be utilized to reduce plate-out .

NOTE - When beaker is tipped - 450, 1 ml will just cover 4 boiling rings or bead s

9 .5 Boil sample down to - 1 ml and cool .

9 .6 Transfer concentrated solution to a 10 ml volumetric flask .

9.7 Rinse beaker with small amounts of DI water, transferring each rinse to the volumetri c
flask until 10 ml total volume is reached.
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9 .8 Perform appropriate metals analysis per Procedure 8 .5 .1 .25 (ICP) or 8.5 .1 .42 (XRF )
and record the results corrected for the concentration factor .

10. SOLUBLE METALS DIRECT ANALYSIS

10.1 Filter sample through a 0 .45 µm millipore filter.

NOTE — A different sample volume may be used, if desired . Add an appropriate amount of
concentrated HNO3 acid so that the final sample is 3% HNO 3 acid by volume .

10 .2 Acidify 100 ml sample with 3 ml of concentrated Nitric Acid (HNO 3 ) .

10.3 Perform appropriate metals analysis per Procedure 8 .5.1 .25 (ICP) or 8.5.1 .42 (XRF)
and record the results .

11. MEMBRANE FILTER COMPARISON CHAR T

NOTE — Membrane charts are used for a quick method to finding a general range of an iro n
oxide concentration . To determine a specific quantity in ppb, perform analysis using a n
analytical instrument such as ICP, Hach DR/2500, or Hach test kits .

11 .1 Filter a known volume of sample, <_ 1 liter, through a 47 mm diameter 0 .45 µm
millipore filter.

11 .2 Remove filter from filtering apparatus and compare color deposited on sample filter t o
the color charts for the appropriate iron oxide concentration .

11 .3 If < 1 liter of sample is used, divide the iron oxide concentration value determined fro m
the color charts by the volume of sample used expressed as liters .

11 .4 Note the concentration in the Chemistry Log Book or appropriate Data Form .

12. RECORDS

12.1 This procedure does not generate any quality records .
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ATTACHMENT 1

	

INFORMATION SHEET

ATTACHMENT 1 INFORMATION SHEE T

1. DISCUSSION

1 .1 Many systems will be evaluated for solubles and insolubles . Insolubles are metallic
substances resulting mainly from corrosion . To effectively correlate corrosion contro l
practices and system performances, analysis for these corrosion products must b e
performed . Without such analysis, and if necessary, appropriate corrective steps ,
system degradation will result with erosion of metal surfaces and the deposition o f
corrosion products in unwanted locations throughout the system .

1 .2 Sample preparation consists of filtering liter multiples of sample through a millipor e
filter and ion exchange papers, then by fusion or digestion prepare the filters fo r
metals analysis .

1 .3 To ensure proper sampling of particulate matter, ASTM D 3370-82, Standar d
Practices for Sampling Water, recommends sample line flow should be maintained
such that a Reynolds Number of 4000 is achieved . This equates to the insid e
diameter (in inches) of the of the sample line times 3,835 yielding a value in ml/minute .
Values > 4000 are acceptable, but can increase waste system volume or increas e
loading on Radwaste Processing Systems. By maintaining the Reynolds Number of at
least 4000, particulate matter in the sample will remain suspended and preven t
deposition of particulates in sample lines .

2. REFERENCES

2.1 COMMITMENTS AND OBLIGATIONS MATRIX

COMMITMENTS AND OBLIGATIONS

	

AFFECTED STEP S

QAPD

	

None

2 .2 PROCEDURES

2 .2 .1 Chemistry Procedure 8 .5.1 .25, Operation of the Leeman Inductively Couple d
Plasma Spectrometer .

2 .2 .2 Chemistry Procedure 8 .5 .1 .28, Hach DR/2500 Spectrophotometer.

2 .2 .3 Chemistry Procedure 8 .5 .1 .42, Oxford ED2000 XRF.

2 .2 .4 Chemistry Procedure 8 .7 .1 .17, Digestion and Fusion Methods for Metal s
Analysis .

2.3 MISCELLANEOUS

2.3.1 ASTM D 3370-82, Standard Practices for Sampling Water, Section 27 ,
Particulate Matter .

2.3.2 Fuel Warranty .
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REV. DATE CHANGES

15 12/13/07 Removed references to Atomic Absorption Spectrophotometer/AA .

Clarified and elaborated several steps to make procedure use easier .
Deleted repeated step for turning on the vacuum pump that wa s

16 8/11/09
already turned on previously . Removed instructions to turn on hood fa n
and replaced with ensuring building ventilation is in service . Removed
instructions to lower hood shield door and added instructions to plac e
moveable shields in front of instrument during processing .

1. PURPOSE

1 .1 This procedure provides instructions to perform fusion or microwave digestion fo r
metals analysis .

2. PRECAUTIONS AND LIMITATION S

2 .1 This procedure involves the use of potentially hazardous chemicals and acids. Use
caution while handling and follow appropriate safety procedures described i n
Procedure 8 .1 .

2 .2 This procedure is not intended to be used for step-by-step compliance . It is intended
to provide a logical sequence of events and methodology to accomplish the followin g
task(s). All information may be used, as required, to accomplish the task . The
performer is responsible for performing steps in logical sequence and ensurin g
procedure intent and results are not altered .

2 .3 Information from calibration, maintenance, and troubleshooting actions should b e
documented in the instrument history .
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3. REQUIREMENTS

3.1

	

Ensure following equipment and materials are available :

3 .1 .1 APPARATU S

3.1 .1 .1 Millipore filter, 0 .45 µm pore size, 47 mm diameter.

3.1 .1 .2 Cation exchange filters .

3.1 .1 .3 Anion exchange filters .

3 .1 .1 .4 Platinum tipped crucible holder (Section 5 only) .

3 .1 .1 .5 Crucible (Section 5 only) .

3 .1 .1 .6 Meeker burner (Section 5 only) .

3.1 .1 .7 Volumetric flask .

3.1 .1 .8 Transfer pipette .

3.1 .1 .9 Forceps.

3 .1 .1 .10 Beaker (Section 5 only) .

3 .1 .1 .11 Watch glass (Section 5 only) .

3.1 .1 .12 Hot plate (Section 5 only) .

3 .1 .1 .13 Muffle furnace (Section 5 only) .

3 .1 .1 .14 CEM microwave unit (Section 4 only) .

3 .1 .2 REAGENTS

3.1 .2.1 Acetone (Section 5 only) .

3.1 .2.2 Reagent water.

3.1 .2.3 Demineralized water.

3.1 .2.4 Potassium hydrogen sulfate (KHSO 4) (Section 5 only) .

3 .1 .2 .5 Hydrochloric acid, 3 N (HCI) .

3 .1 .2 .6 Nitric acid, concentrated (HNO3) . Fuming nitric acid may be used if th e
samples have high organic content .

3 .1 .2.7 Sulfuric acid, concentrated (H 2SO4) .

3.1 .2.8 Hydrogen peroxide, 30% (H2O2) .
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3.1 .3 Data Forms 8 .4 .2 .1, 8 .4.2 .2, 8.4.2 .3, and 8.4.3.4, as appropriate .

3.2 Instrument calibration shall be performed following maintenance that replaces
components or following adjustments that can affect the digestion process .

4 . MICROWAVE DIGESTION (MILLIPORE, CATION, AND ANION FILTERS FOR METAL S
ANALYSIS )

4 .1 Turn the power switch on the left hand side of the CEM unit ON .

4 .2 Check the scrubbers and reagents for proper liquid levels (H 2O2 in the refrigerator an d
acids in the acid cabinets) .

4.3 Install appropriate reagent bottles to the appropriate marked reagent lines, i f
necessary .

4 .4 Ensure the vacuum pump is plugged in .

4 .5 Turn on vacuum pump .

NOTE – Priming of each reagent should be performed separately, emptying and rinsin g
vessel between reagents, or by adding – 150 ml of water to each vessel before priming th e
reagents into the vessel . This will prevent vigorous reactions between reagents durin g
priming that can result in reagents escaping the digestion vessel due to overpressure .

4.6 Run appropriate prime method on each cavity to be used to purge bubbles from th e
lines before starting filter processing. Ensure each reagent is pumping properly int o
the vessels .

4 .7 After prime is completed, select cavity to be used by pressing "Select" key, then selec t
the method to be used on each cavity by pressing the + and or - change keys on th e
right-hand side to select the appropriate pre-programmed method .

4.8 Fold the filter as small as possible with forceps and place into a separate quartz glas s
vessel . Ensure the filter rests at the very bottom of the vessel .

4.9 Place the vessel containing the sample into the selected cavity .

4.10 Install the condenser on the vessel and slightly turn the condenser clockwise to form a
seal .

4 .11 Position the vapor collector/reagent addition arm so the tip of the arm is resting in th e
top of the condenser .

4 .12 Ensure the shield is installed in the shield holder and rotated to position the plat e
outward toward the front of the instrument .
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NOTE — Chemistry Lab hoods are continuously ventilated as part of Chemistry Laboratory
and Radwaste Building ventilation to ensure hazardous vapors are exhausted .

4 .13 Validate ventilation lineup for Chemistry Laboratory and proceed as follows :

4 .13.1 If Radwaste Building ventilation AND Chemistry Laboratory ventilation is in
service, proceed with digestion .

4.13.2 If Radwaste Building ventilation is in service but Chemistry Laboratory
ventilation is NOT in service, there is still adequate airflow through th e
chemistry fume hoods and canopy hoods .

4 .13 .3 If Radwaste Building ventilation is NOT in service, do NOT use Star System 6
unless portable ventilation capable of containing acid/caustic fumes prior t o
digesting with instrument established .

4.14 When the digestion is completed and has cooled down, turn off pump .

4.15 Remove the condenser from the vessel and transfer the solution from the vessel to a
volumetric flask .

4 .16 Rinse the vessel and transfer the washes to the flask .

4 .17 Bring the flask up to volume with reagent water . Solution is ready for analysis .

4.18 Run analysis per Procedure 8 .5.1 .25 and record data on appropriate Data Form .

4.19 Transfer the hoses for the peroxide back to DI water . Return the peroxide bottle to
proper storage .

4.20 Turn off the microwave digestor .

4 .21 Rinse the glassware and allow to dry .

4 .22 Cover the open vessel cavities on the microwave digestor .

5 . POTASSIUM HYDROGEN SULFATE FUSION (MILLIPORE, CATION, AND ANIO N
FILTERS FOR METALS ANALYSIS )

CAUTION — Always use platinum tipped crucible holders to transfer or carry the crucible t o
eliminate contamination .

5 .1 Fold each millipore, cation, and anion filter into a ball with forceps and place eac h
individual filter into a separate crucible .

5.2 Add an appropriate amount of acetone to the millipore filter crucible only .

5.3 Carefully heat the crucible with a burner until the acetone has ignited .

5.4 Remove the crucible from the fire until the acetone finishes burning .
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5.5 After the acetone has burned off, continue to heat the crucible to ash or char th e
millipore paper.

5.6 Place all crucibles in muffle furnace with covers installed .

5 .7 Heat to 1500°F in furnace for – 1 hour to remove all traces of carbon .

5 .8 Add – 1 µ spoon blade of potassium hydrogen sulfate, then heat vigorously until all o f
the crud is fused .

5.9 Continue to heat in a hot flame until dense white fumes begin to form .

5.10 Allow to cool to room temperature .

5.11 Add 3 N hydrochloric acid until everything in the crucible is dissolved .

5 .12 Heat slowly to dissolve potassium hydrogen sulfate . Do not boil .

5 .13 Swirl, mix, and transfer to a volumetric flask, normally a 25 ml flask.

5 .14 Wash the crucible twice with about 1/2 ml of 3 N hydrochloric acid, then transfer to a
flask with a transfer pipette . Rinse the crucible three times with reagent water an d
transfer the washes to the flask .

5.15 Bring the flask up to volume with demineralized water .

5.16 Run analysis per Procedure 8 .5.1 .25 and record data on appropriate Data Sheet .

6. MICROWAVE DIGESTER CALIBRATIO N

NOTE 1 – Refer to the Vendor Manual as needed .

NOTE 2 – Each cavity must be calibrated . During the calibration process, operation of an y
other cavity is not possible .

NOTE 3 – This calibration procedure is based on using deionized water . For other
available processes, refer to the Vendor Manual .

6 .1 Press the "SETUP" key and use the "+" or "" to go to "CALIBRATE TEMPERATURE" .

6.2 Press the "NEXT" key and "Calibrate with IR device" should appear .

6.3 Use the "+" or "" keys to select liquid reagent .

6.4 Press the "NEXT" key and "select vessel" should be displayed .

6 .5 Use the "+" or "-" keys to select glass/quartz vessels .

6 .6 Ensure the liner is positioned so the opening in the bottom of the liner is positione d
directly above the opening in the spill tray assembly .
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6 .7 To promote even boiling, place a boiling tube in the vessel ensuring the tube extend s
below the surface of the reagent.

6.8 Place a clean vessel containing 20 ml of deionized water in the selected cavity .

6.9 Place a condenser on the vessel and lower the vapor collection arm .

6.10 Ensure the shield is positioned with the plate toward the front of the instrument .

NOTE — Chemistry Lab hoods are continuously ventilated as part of Chemistry Laboratory
and Radwaste Building ventilation to ensure hazardous vapors are exhausted .

6 .11 Validate ventilation lineup for Chemistry Laboratory and proceed as follows :

6 .11 .1 If Radwaste Building ventilation AND Chemistry Laboratory ventilation is in
service, proceed with digestion .

6.11 .2 If Radwaste Building ventilation is in service but Chemistry Laboratory
ventilation is NOT in service, there is still adequate airflow through th e
chemistry fume hoods and canopy hoods .

6 .11 .3 If Radwaste Building ventilation is NOT in service, do NOT use Star System 6
unless portable ventilation capable of containing acid/caustic fumes prior t o
digesting with instrument established .

6.12 Ensure the vacuum pump is on .

6.13 Press the "NEXT" key and the display should show "care calibration will changell!" .

6.14 Press the "NEXT" key and the display should show "cal temp xxx press start" .

6 .15 The default value is "100" for deionized water at STP, if needed, use the "+" o r
keys to edit the temperature value .

6.16 Press the "START" key and the display should show "boiling? (Stop) cal data xxx" .

6.17 Wait for the "cal data" value of the reagent in the vessel to rise .

6.18 When the "cal data" value is constant and the water is boiling, press the "STOP" key .
The display should show "cell x calibrated" .

6 .19 If the instrument fails to calibrate correctly, the new calibration data will not be save d
and the unit will revert to the previous calibration values . The display should show
either "incorrect calibration" or "cell x not calibrated" .

6 .20 Press the "NEXT" key and the instrument should return to "calibrate temperature" .

6.21 Select each cavity to be calibrated and repeat the calibration section .

6.22 If the calibration of a cavity fails a second time, refer to the instrument Vendor Manua l
for guidance .
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6 .23 Document the calibration in the instrument history .

7 . RECORDS

7.1 Chemistry Data Forms are sent to Chemistry for CNS Records (quality record upon
final review signature) .
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ATTACHMENT 1

	

INFORMATION SHEET

ATTACHMENT 1 INFORMATION SHEE T

1. DISCUSSIO N

1 .1 Many systems will be evaluated for solubles and insolubles . Insolubles are metallic
substances resulting mainly from corrosion . To effectively correlate corrosion contro l
practices and system performance, analysis for these corrosion products must b e
performed . Without such analysis and, if necessary, appropriate corrective steps ,
system degradation will result with erosion of metal surfaces and the deposition o f
corrosion products in unwanted locations throughout the system .

1 .2 Sample preparation consists of filtering liter multiples of sample through a millipor e
filter and ion exchanger papers, then by fusion or microwave digestion, prepare th e
filters for metals analysis .

2. REFERENCES

2.1 COMMITMENTS AND OBLIGATIONS MATRI X

COMMITMENTS AND OBLIGATIONS

	

AFFECTED STEP S

QAPD

	

None

2 .2 PROCEDURES

2 .2 .1 Chemistry Procedure 8 .1, Chemistry Quality Control Program and Genera l
Laboratory Instructions .

2 .2.2 Chemistry Procedure 8 .5 .1 .25, Operation of the Leeman Inductively Coupled
Plasma Spectrometer .

2.3 VENDOR MANUALS

2.3.1 CNS Number 2013, CEM Corporation Star System 6 Plus Operation Manual .

2 .4 MISCELLANEOU S

2 .4.1 CR-CNS-2007-03533 and OE24823 .
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How to make 5 percent of 96 percent 

H2SO4 by weight? 

 

 

1). if you have 10 gram of 96% H2SO4  

 

mass H2SO4 = 96/100 x 10 g = 9.6 gr 

 

to make 5% H2SO4 solution 

 

5% = mass H2SO4 / (mass H2SO4 + mass water) 

5% = 9.6 / (9.6 + (0.4 + x) 

0.05 = 9.6 / (10 + x) 

0.5 + 0.05x = 9.6 

0.05x = 9.1 

x = 182 

 

it means you need to add 182 gr or 182 mL of water (assume that the density of water is 1 

g/mL) to every 10 g of 96% H2SO4 solution to get 5% H2SO4. 

 

2. if you have in volume unit 

96% H2SO4 by weight has the density of 1.84 g/mL thus when we take 10 mL of this 

solution the mass of this solution  

 

mass = 10 mL x 1.84 g/mL = 18.4  

mass H2SO4 

= 18.4 x 96% 

= 17.664 g 

 

we calculate like the above calculation 

5% = mass H2SO4 / (mass H2SO4 + mass water) 

5% = 17.664 / (18.4 + x) 

0.92 + 0.05x = 17.664  

x = 353.28 g  

 

you add 353.28 g or 353.28 mL (density of water = 1 g/mL) for each 10 mL of 96% 

H2SO4 solution to get 5 % of H2SO4 solution 

 

http://au.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080614011911AAKjVzw  

(tillgänglig 2012-04-03) 

 
 

http://au.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080614011911AAKjVzw
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1. Laborationsutförande 

1.1 Utförande för H2SO4 

För att få fram ett korrekt resultat, tillreddes kalibreringsprov för att kalibrera ICP:n. 

Även ett kontrollprov tillreddes, för att se att kalibreringen var korrekt. Dessutom 

tillreddes ett blankprov. För att bereda lösningarna användes koncentrerad svavelsyra. 

Problemet med koncentrerad svavelsyra, är att svavelsyra släpper ifrån sig två 

väteatomer. Därför var en beräkning av svavelsyramängden tvungen att göras för att 

koncentrationen i lösningen skulle bli exakt 1 %, vilket var vad som önskades (se bilaga 4 

för grunden till beräkningarna). Svavelsyran som användes hade en koncentration på 98 

%. 

Bestämning av mängd svavelsyra vid 60 ml vattenprov, för 1 % 

0,01 = 0,98 · x ÷ (x + 60)   (ekv. 4.1) 

=> x = 0,619 g 

volym svavelsyra = 0,619 g ÷ 1,84 g/ml = 0,336 ml   (ekv. 4.2) 

För 60 ml vattenprov tillsätts 0,336 ml av 98 % -ig H2SO4 för att få en 1 % -ig lösning 

Bestämning av mängd svavelsyra vid 500 ml vattenprov, för 1 % 

0,01 = 0,98 · x ÷ (x + 500)   (ekv. 4.3) 

x = 5,15 g 

volym svavelsyra = 5,15 g ÷1,84 g/ml = 2,80 ml   (ekv. 4.4) 

För 500 ml vattenprov tillsätts 2,80 ml av 98 % -ig H2SO4 för att få en 1 % -ig lösning 

Bestämning av mängd svavelsyra vid 50 ml vattenprov, för 1 % 

2,80 ml ÷ 10 = 0,28 ml   (ekv. 4.5) 

För 50 ml vattenprov tillsätts 0,28 ml av 98 % -ig H2SO4 för att få en 1 % -ig lösning 

1.1.1 Förberedelse inför analys i ICP-MS 

Innan analysen av provet kan köras i ICP:n, måste instrumentet kalibreras (se bilaga 6). 

För att få en bra kalibrering och därmed ett korrekt resultat, var kalibreringslösningar 

tvungna att tillredas, liksom en blanklösning (”nollprov”) och ett kontrollprov med känd 

koncentration av analyten.  



  Bilaga 4 

 

2(5) 

 

Det första som bereddes var en blanklösning. Blanklösningen tillreddes genom att i ett 50 

ml sarstedtrör tillsattes ca 45 ml MQ-vatten. Därefter tillsattes 0,28 ml H2SO4. När 

lösningen hade temperaturutjämnas tillsattes så pass mycket MQ-vatten att det blev en 50 

ml lösning. Lösningen märktes sedan på lämpligt vis.  

Efter blanklösningen tillreddes två kalibreringslösningar. De tillreddes genom att i en 500 

ml mätkolv i plast av A-kvalitet tillsattes ca 450 ml MQ-vatten. Därefter tillsattes 2,80 ml 

H2SO4 i vardera mätkolv. I nästa steg tillsattes Fe standard från Ultra Scientific, 25 µl för 

kalibreringslösningen på 50 ppb, och 50 µl för kalibreringslösningen på 100 ppb. Sedan 

fylldes kolvarna med MQ-vatten, till märket och efter en temperaturutjämning fylldes det 

återigen med MQ-vatten, så att lösningarna var på 500 ml. Lösningarna märktes sedan på 

lämpligt vis.  

Även ett kontrollprov med känd järnhalt tillreddes. Vid beredning av kontrollprovet 

tillsattes 450 ml MQ-vatten till en mätkolv i plast av A-kvalitet på 500 ml. Till denna 

tillsattes 2,80 ml H2SO4. Därefter tillsattes 12,5 µl av Fe standard från Spectrascan, så att 

kontrollprovet blev på 25 ppb. Mätkolven fylldes till märket med MQ-vatten för att få en 

lösning på 500 ml, därefter fick lösningen temperaturutjämna innan den återigen fylldes 

med MQ-vatten till märket. Lösningen märktes på lämpligt vis. 

Slutligen förbereddes provlösningen genom att efter provet tagits ut i en 60 ml flaska av 

polypropylenplast och förslutits väl, tillsattes 0,336 ml H2SO4. Provet placerades i värme 

enligt tabell 4.1. När sedan provet temperaturutjämnats analyserades det i ICP:n. 

 

 

Tabell 4.1 Tabell över laborationsschema för H2SO4 

Temperatur (
o
C) Tid (h) 

100 1 

110 1 

120 1 

85 Över natt 

 

1.2 Utförande för HCl 

Då ett experiment redan har gjort för HCl
1
, valdes en koncentration på 6 % istället för på 

1 %. Detta då den högre koncentrationen gav ett resultat som mer liknade det riktiga 

resultatet på järnkoncentrationen (det resultat som ficks vid behandling med 

tioglykolsyra) än vad den lägre koncentrationen av HCl visade.  Blanklösning, 

kalibreringslösningar och kontrollprov tillreddes för att ställa in instrumentet och 

kalibrera det. Eftersom provlösningens koncentration var på 6 %, fick även övriga 

lösningar den koncentrationen.   

                                                 
1
 Hanni Ayromlou Ingenjör Kemi, avd. R2C, Ringhals 
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Först tillreddes en blanklösning genom att i ett 50 ml sarstedtrör tillsätta ungefär 45 ml 

MQ-vatten. Därefter tillsattes 3 ml koncentrerad HCl. När lösningen hade 

temperaturutjämnats tillsattes så mycket MQ-vatten att det nådde upp till märket. 

Blanklösningen märktes sedan på ett lämpligt vis.  

För att tillreda de två kalibreringslösningarna efter blanklösningen tillsattes i vardera 500 

ml mätkolv i plast av A-kvalitet ca 450 ml MQ-vatten. Därefter tillsattes det 30 ml HCl i 

vardera mätkolv. Efter det tillsattes Fe standard från Ultra Scientific, 25 µl för 

kalibreringslösningen på 50 ppb, och 50 µl för kalibreringslösningen på 100 ppb. 

Därefter fylldes mätkolvarna upp till märket för att få en lösning på 500 ml. När 

lösningarna hade temperaturutjämnats fylldes kolvarna återigen upp med MQ-vatten till 

märket och de märktes sedan på lämpligt vis. 

 Kontrollprovet tillreddes sedan genom att i en mätkolv av plast av A-kvalitet på 500 ml 

tillsattes ca 450 ml MQ-vatten. Därefter tillsattes 30 ml HCl. Till detta tillsattes 12,5 µl 

av Fe standard från Spectrascan, så att kontrollprovet blev på 25 ppb. Mätkolven fylldes 

till märket med MQ-vatten för att få en lösning på 500 ml, därefter fick lösningen 

temperaturutjämna innan den återigen fylldes med MQ-vatten till märket. Lösningen 

märktes till slut på lämpligt vis.  

Till sist förbereddes provlösningen inför analys. Efter att provet tagits ut i en 60 ml flaska 

av polypropylenplast och förslutits väl, tillsattes 3,6 ml HCl. Provet placerades i värme 

enligt tabell 4.2. När sedan provet temperaturutjämnats analyserades det i ICP:n. 

Tabell 4.2 Tabell över laborationsschema för HCl 

Temperatur (
o
C) Tid (h) 

100 1 

110 1 

120 1 

85 Över natt 

1.3 Utförande för EDTA 

Då EDTA är en väldigt stark komplexbildare, räcker det med en koncentration på 0,1 % 

eller 1 g/l för att lösa upp magnetit. Upplösning av magnetit med hjälp av EDTA har ett 

maximivärde vid EDTA-koncentrationen 0,003 mol/l. (Gorichev et al. 2008). Som det 

går att se av ekvation 4.1 är 0,003 mol/l näst intill ekvivalent med 1 g/l. 

0,003 mol/l · 372,24 g/mol = 1,11 g/l ≈ 1 g/l   (ekv. 4.6) 

m = n · M = c · V · M = 0,003 mol/l · 0,060 l · 372,24 g/mol = 0,067 g = 67 mg (ekv. 

4.7) 

För att få en koncentration på 1 g/l tillsätts 67 mg EDTA till ett vattenprov på 60 ml. 
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För att få en koncentration på 1 g/l tillsätts 558 mg av EDTA till ett vattenprov på 500 

ml, enligt en beräkning gjord på samma sätt som ovanstående fast med en volym på 0,5 l 

istället för 0,06 l. På liknande sätt beräknades det att 55,8 mg EDTA skulle lösas upp i ett 

vattenprov på 50 ml för att få en koncentration på 1 g/l. 

1.3.1 Förberedelse inför analys i ICP-MS 

Liksom vid ovanstående metodbeskrivningar tillreddes lösningar för att kalibrera 

instrumentet inför analys av provet. För att hålla järnet i lösning surgjordes provet, 

genom att HCl tillsattes, i en sådan mängd att det blev 1 % -ig lösning.  

Den första lösningen som tillreddes var blanklösningen, genom att 55,8 mg EDTA löstes 

upp med lite MQ-vatten i ett 50 ml sarstedtrör. När all EDTA var upplöst tillsattes ca 45 

ml MQ-vatten och 0,5 ml HCl. När lösningen väl temperaturutjämnats fylldes röret med 

MQ-vatten upp till märket och därefter märktes lösningen.  

 Därefter tillreddes de två kalibreringslösningarna. I vardera 500 ml mätkolv i plast av A-

kvalitet tillsattes 558 mg EDTA som löstes upp i lite MQ-vatten. Ungefär 450 ml MQ-

vatten tillsattes när all EDTA var upplöst. Därefter tillsattes 5 ml HCl till mätkolven. Till 

kalibreringslösningen på 50 ppb tillsattes 25 µl Fe standard av Ultra Scientific och till 

kalibreringslösningen på 100 ppb tillsattes 50 µl Fe standarden. Efter en 

temperaturutjämning fylldes mätkolvarna till märket med MQ-vatten. Sedan märktes de 

på ett lämpligt vis. 

 Vid beredning av kontrollprovet på 25 ppb löstes 558 mg EDTA upp i lite MQ-vatten i 

en 500 ml mätkolv i plast av A-kvalitet. Därefter tillsattes ca 450 ml MQ-vatten. 5 ml 

HCl tillsattes mätkolven därnäst. 12,5 µl Fe standard från Spectrascan tillsattes sedan. 

Mätkolven fick temperaturutjämnas och fylldes sedan upp till märket med MQ-vatten, 

innan den märktes på ett lämpigt vis.  

Efter att provet tagits ut i en 60 ml flaska av polypropylenplast och fyllts helt och 

förslutits förbereddes det genom att 0,6 ml HCl tillsattes. Därpå tillsattes 67 mg EDTA 

till provlösningen. Provet placerades i värme enligt tabell 4.3 och analyserades sedan i 

ICP:n. 

 

Tabell 4.3 Tabell över laborationsschema för EDTA 

Temperatur (
o
C) Tid (h) 

100 1 

110 1 

120 1 

85 över natt 
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1.4 Utförande för AAS med grafitugn 

För grafitugnen behövdes endast en standardlösning och ett kontrollprov förberedas. 

Standardlösningen användes sedan av instrumentet för en automatisk kalibrering. 

Kontrollprovet användes för att se att kalibreringen stämde. Standardlösningen var på 10 

ppb och tillreddes genom att 1,00 ml av en stamstandardlösning på 10 ppm pipetterades 

till en 1 liters mätkolv. Därefter tillsattes ungefär 900 ml SQ-vatten. För att få lösningen 

på 1 % m.a.p. HNO3 tillsattes 10 ml koncentrerad HNO3 till mätkolven. Lösningen 

späddes sedan med SQ-vatten till märket. Lösningen märktes sedan på lämpligt vis. 

Kontrollprovet på 5 ppb tillreddes sedan genom att 0,500 ml av en stamstandardlösning 

på 10 ppm tillsattes i en 1 liters mätkolv. Lösningen späddes sedan till nästan 1 000 ml 

med SQ-vatten innan 10 ml HNO3 tillsattes. Efter en temperaturutjämning fylldes 

mätkolven till märket med SQ-vatten och märktes på ett lämpligt vis. Efter att provet 

tagits ut i en 60 ml flaska av polypropylenplast och fyllts helt och förslutits tillsattes 0,6 

ml koncentrerad HNO3 för att surgöra provet och för att på så sätt hålla järnet i provet i 

lösning. Provet analyserades därefter i AAS:en med grafitugn. 
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1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN Tioglykolsyra
KEMISKT NAMN Tioglykolsyra, Merkaptoättiksyra
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Laboratoriekemikalie.

FORMEL C2H4O2S

CAS-nr 68-11-1
EG-nr 200-677-4
INDEX-nr 607-090-00-6

Artikelnummer
T176

Inhemsk tillverkare/importör
Företag VWR International AB
Postnr/Ort SE-163 94 STOCKHOLM
Land S
E-mail info@se.vwr.com
Telefon +46 8 621 34 00
Fax +46 8 760 45 20

Namn E-mail Tel. (arb.)
Miljö & Säkerhet ehs@se.vwr.com +46 8 621 34 00

Nödtelefonnr
Nödtelefon Biståndstyp
112 Allmänt nödnummer

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr Ämnesnamn EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering
1 Tioglykolsyra 200-677-

4
68-11-1 >90% T,R23/24/25 - R34

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, 
O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, 
Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

3. FARLIGA EGENSKAPER

Giftig

GENERELLT
GIFTIGT VID INANDNING, HUDKONTAKT OCH FÖRTÄRING. FRÄTANDE. 

  1 / 7   

Bilaga 5



SÄKERHETSDATABLAD
 Omarbetad: 2004-12-28  Internt nr: Ersätter datum: 2000-04-28

Tioglykolsyra
 

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT
Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Placera medvetslös person i stabilt sidoläge. Kontakta 
läkare omedelbart. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. 

INANDNING
Frisk luft. Ge konstgjord andning eller syrgas och sök genast läkarvård. 

HUDKONTAKT
Tag av nedstänkta kläder. Skölj huden med mycket vatten. Torka av huden med polyetylenglykol 400. Kontakta 
omedelbart läkare. 

KONTAKT MED ÖGONEN
Skölj genast med vatten 10-15 min. Håll ögonen vidöppna. Genast till sjukhus. 

FÖRTÄRING
Ge mycket vatten att dricka. Kontakta omedelbart läkare. Genast till sjukhus eller ring 112 och begär 
Giftinformationscentralen. Framkalla EJ kräkning! Risk för perforering. Försök inte neutralisera. 

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL
Släckes med vatten, koldioxid, skum eller pulver. 

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER
Ämnet är ej brandfarligt, men pga syreavgivning brandfrämjande. Ångorna är tyngre än luft. Vid uppvärmning 
bildas brännbara ångor som kan bilda explosiv gasblandning med luft. Vid upphettning bildas giftiga och korrosiva 
gaser. SOx. Merkaptaner (tioler). Släckvattnet kan vara starkt frätande. 

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND
Generellt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsapparat om 
produkten är utsatt för brand. 

INFORMATION
Observera risken för explosion. Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten. 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR
Undvik inandning av ångor/aerosoler. Undvik kontakt med ämnet. Sörj för god ventilation i slutna/mindre 
utrymmen. 

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN
Förhindra utsläpp i avlopp. 

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING
Vallas in med inert absorbtionsmedel, t.ex. Vermikulit eller Chemizorb. Samlas upp och skickas till destruktion. 
Förorenad yta rengjörs. 
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INFORMATION
Kan neutraliseras med: Lut, kalk, natriumkarbonat. 

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER
Oxiderande - undvik kontakt med reduktionsmedel. 

HANTERINGSFÖRESKRIFTER
Produkten hanteras varsamt, som kemikalier i allmänhet. Använd föreskriven skyddsutrustning. Allt arbete skall 
utföras i dragskåp. 

LAGRING
Förvaras kallt (+2 till + 8 °C). Förvaras väl tillslutet. Torrt. Förvaras på välventilerad plats. Förvaras i 
originalbehållaren. Begränsad hållbarhet.

Får ej förvaras över ögonhöjd. Tillgänglig endast för behörig personal. 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Allt arbete med farliga kemikalier skall utföras i dragskåp eller i väl ventilerade och för avsedd hantering godkända 
utrymmen. NÖDDUSCH och möjlighet till ÖGONSPOLNING skall finnas på arbetsplatsen. Byt förorenade 
kläder. Tvätta händer och ansikte efter arbete med produkten. Förbjudet att äta eller dricka under arbete med 
produkten. 

ANDNINGSSKYDD
Andningsskydd skall användas vid förekomst av ångor/aerosol. Gasmask med filter B (grå) kan behövas. 

ÖGONSKYDD
Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. 

HANDSKYDD
Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas. 

Skyddshandskarna som används måste vara i enlighet med specifikationerna i EU direktiv 89/686/EEC och 
standarden EN374. Vår rekommendation är tillämpbar endast för produkten nämnd i varuinformationsbladet och 
levererad av oss för laboratoriebruk. Rekommendationen gäller ej vid upplösning eller blandning med andra ämnen 
eller under andra förhållanden. Skyddshandskar  av följande material har vid rumstemperatur normalt en 
genombrottstid som är mer än 4 timmar: Butylgummi. Neopren. Viton®. 

HUDSKYDD
Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddskläder användas. 

Gränsvärden:
Ämnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m³ År Anm.
Tioglykolsyra 68-11-1 8 h 1,0 4,0 2005 H
Tioglykolsyra 68-11-1 15 min. 2,0 8,0 2005 H
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Oljig vätska. 
Färg Färglös. 
Lukt Obehaglig. Merkaptaner (tioler). 
Löslighet Kloroform. Etanol. Eter. 
Löslighet i vatten Löslig. 

Fysikaliska och kemiska parametrar
Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar
pH-koncentrat 1 1)
Smältpunkt -16,5 °C
Kokpunkt 220 °C 1013 hPa
Flampunkt 132 °C
Ångtryck 0,1 hPa
Densitet 1,33 g/cm³
Viskositet 6,55 mPas
Molekylvikt 92.12  g/mol
log P (o/w) 0,059

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar
Kommentar Kommentar
1) 20°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET
Instabilt. 

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS
Undvik upphettning. 

REAGERAR MED
Oxiderande - undvik kontakt med reduktionsmedel. Syror, oxiderande ämnen. Alkalier (baser). Organiska 
föreningar. Brännbara ämnen. Oförenlig med:Diverse metaller. 

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER
Svaveloxider (SOx). Svavelväte (H2S). 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat
Akut oraltox. 73 mg/kg LD-50 (orl-rat)
Akut inh.tox 0,21 mg/l (4h) LC-50 (inh-rat)

GENERELLT
EU:s arkiv rymmer andra, ännu icke publicerade data. Produkten skall hanteras med största försiktighet!!! 

INANDNING
Irritation. Sveda i näsa och svalg. Hosta. Andningssvårigheter. Kramper. Inandning av ångor kan ge lungödem. 
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HUDKONTAKT
Avfettar huden. Kan tränga genom huden. Svårläkta sår. 

KONTAKT MED ÖGONEN
Sveda. Frätsår. Bestående synskada. 

FÖRTÄRING
Frätsår. Förtäring kan ge sveda, frätsår, kräkningar, magsmärtor, ev svår allmänpåverkan (chock) och njurskador. 
Risk för perforering! 

SENSIBILISERING
Produkten kan verka sensibiliserande på predisponerade personer. 

CANCER
Cancerframkallande effekter har ej påvisats vid djurförsök.

FOSTERSKADANDE EFFEKTER
Inga teratogena effekter påvisade i djurförsök. 

12. EKOLOGISK INFORMATION

Akuta akvatiska testresultat
Test Värde / enhet Testmetod E

xponeringsti
d

Art

Akut fisk LC50 = 30 mg/l 96 h P.promelas

EKOTOXICITET
Skadligt för vattenlevande organismer. 
Giftighet för fisk: L. idus LC50 : 103 mg/l 

NEDBRYTBARHET
Biologisk nedbrytbarhet = 70 % efter 28 dagar. (closed bottle test) 

BIOACKUMULERING
Bioackumulering ej sannolik. log P(o/w) < 1 

INFORMATION
Skadliga effekter på vattenorganismer kan ej uteslutas om produkten handhas på oriktigt sätt. 
Bakteriell toxicitet: EC-10: 225 mg/l 

Får inte släppas ut i dricksvattentäkt, avlopp eller mark! 

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT
Utgör farligt avfall (SFS 2001:1063). Tas om hand enligt lokala föreskrifter, eller skickas till SAKAB eller Ragn-
Sells för destruktion. Frågor rörande allmän kemisk avfallshantering kan i regel besvaras av kommunen, Ragn-
Sells eller SAKAB. 
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AVFALLSGRUPP
06 01 06 (EWC) Andra syror. 

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

UN-nr: 1940

VARUNAMN OCH BESKRIVNING
THIOGLYCOLIC ACID

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)
Klass: 8 Förpackn.gr. II
Etikett: 8

IMDG (Sjötransport)
Klass: 8 Förpackn.gr. II
Sub Risk: EMS: F-A,S-B

IATA (Lufttransport)
Klass: 8 Förpackn.gr. II
Etikett: 8

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Giftig

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING
 Tioglykolsyra (>90%) 

R-FRASER
Nr. R-frastext
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34 Frätande.

S-FRASER
S25 Undvik kontakt med ögonen. 
S27 Tag genast av  alla nedstänkta kläder. 
S28.1 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. 
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 
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REFERENSER
KIFS 2001:3
Merck Safety Data Sheet 

INFORMATION
Produkten och/eller dess ingredienser omfattas inte av märkningsändringarna i 29 atp (KIFS 2005:5). 

16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR
Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserade på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten 
från säkerhetssynpunkt. Säkerhetsdatabladet är inte att betrakta som en kemisk specifikation. Det är således 
kundens ansvar att kontrollera att produkten är avsedd för kundens specifika ändamål. 

RÅD OM UTBILDNING
VWR International Sverige förutsätter att personer som hanterar produkten har lägst de kunskaper och färdigheter 
som krävs för laboratoriearbete. 

UTFÄRDAD: 1997-11-24

REVISIONSÖVERSIKT
Version Rev. datum Ansvarig Ändringar
0.0.1 2004-12-28 Siri Lindström Generell uppdatering

SDB har utarbetats av
Företag VWR International AB
Postnr/Ort SE-163 94 STOCKHOLM
Land S
E-mail info@se.vwr.com
Telefon +46 8 621 34 00
Fax +46 8 760 45 20

Namn E-mail Tel. (arb.)
Miljö & Säkerhet ehs@se.vwr.com +46 8 621 34 00
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Ringhals AB

Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version

Kemiinstruktion Frisläppt 2012-02-23 910204049 / 10.0
Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-ID 1

PRR34 Företagsintern
PSG / FSG enl dok.nr Ersätter Alt. dokument-ID 2

Handläggare Granskat av Godkänt av
Carlsson Jonas PRR34C
Frisläppt av

Martinsson Lisbeth PRR34C Björklund Lotta PRR34C
Harrysson Patrik PRR34C

Carlsson Jonas PRR34C

R3-R4 Analys av järn i vattenmatris från 0,1 - 10 ppb och i 
bormatris från 0,4 - 100 ppb med grafitugn Varian 240Z.

Delgivning och distribution
Delgivning för åtgärd: R34C
Delgivning för kännedom: cR2C
Distribution: KHB 03, Arbetsbok P109, P116 (Kap Reagens) 1 (10)

SAMMANFATTNING

Instruktionen beskriver analys av järn i både vatten- och borsyramatris med 
grafitugn. Analys utförs för vattenmatris i haltområdet 0,1 – 10 ppb och för 
borsyramatris i haltområdet 0,4 - 100 ppb.

D
et

ta
 a

r 
en

 P
D

F
-t

ol
kn

in
g 

fr
an

 D
ar

w
in

 a
v 

do
ku

m
en

t 9
10

20
40

49
 / 

10
.0

S
ek

re
te

ss
kl

as
s:

 F
or

et
ag

si
nt

er
n

Bilaga 7



Dokumentstatus Alt dokument ID 1 Alt dokument ID 2 Dokument ID / Version

Frisläppt 910204049 / 10.0

Företagsintern 2 (10)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 TEORI / TEKNIK.........................................................................................4
2 STÖRNINGAR............................................................................................4
3 PROVUTTAG / PROVBEREDNING ...........................................................4
4 PROVNINGSMILJÖ ...................................................................................4
5 SKYDDSASPEKTER .................................................................................5
6 TIDSÅTGÅNG ............................................................................................5
7 UTRUSTNING / ARBETSSTATION ...........................................................5
8 REAGENS..................................................................................................6
8.1 Borstamlösning.........................................................................................6
8.2 Standardlösningar ....................................................................................6
8.2.1 Standardlösningar för vattenmatris .............................................................6
8.2.2 Standardlösningar  för bormatris .................................................................7
8.2.3 Beredningskontroll av standarder................................................................7

8.3 Kontrollprov. .............................................................................................7
8.3.1 Kontrollprov för vattenmatris. ......................................................................7
8.3.2 Kontrollprov för bormatris............................................................................8
8.3.3 Beredningskontroll av kontrollprov ..............................................................8

8.4 Modifierare ................................................................................................8
9 KALIBRERING...........................................................................................8
10 UTFÖRANDE .............................................................................................8
10.1 Förberedelser, kalibrering och analys.....................................................8
10.2 Beredning av prover samt genomförande av kalibrering, 

kalibreringskontroll och analys. ..............................................................9
11 AVLÄSNING/BERÄKNING ........................................................................9
11.1 Analysutvärdering på matarvatten, dränage och kondensat.................9
12 KVALITETSKONTROLL ............................................................................9
13 METODPRESTANDA...............................................................................10
14 RESTPRODUKTER/AVFALL...................................................................10
15 REFERENSER .........................................................................................10

BILAGOR:

1 Metodbeskrivning för järn i vattenmatris 10 ppb grafitugn SpektrAA 
240Z.

2 Metodbeskrivning för järn i borsyramatris 100 ppb grafitugn SpektrAA 
240Z.
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R E V I D E R I N G S F Ö R T E C K N I N G

Version
Nr.

Reviderade
sidor

Orsak Handläggare/
Frisläppt av

1.0 Ny instruktion, 1990-12-01 M Ytterman/
L Hillbom

2.0 1993-03-01 Y Erixon/
L Hillbom

3.0 Alla Omarbetad enligt anv 0404 Kvalificering av analysmetoder, 
1996-12-15

R Ingemarsson/
J/O Hultqvist

4.0 Alla Omarbetning för ny GTA mjukvara Y Erixon/
B Arvidsson

5.0 Alla Ändring i metod efter kvalificeringsarbete
Rapp.1630817

Y Erixon/
B Arvidsson

6.0 4, 5, 7, 8, Bilaga 
3, 5.

Uppdatering av hållbarhet för standard. 
Uppdateringar av metodbeskrivningar

R.Ingemarsson/
B.Arvidsson

7.0 Alla Taget bort de delar som berör järnanalys med flamman. (De 
finns nu i egen instruktion ID nr 2055868). Inarbetat ändringar 
efter kvalificeringsrapporten för idrifttagning av ny grafitugn 
Varian 240Z, ID nr 2054791 (Metoder med vattenmatris). 

L Martinsson/
J Carlsson

8.0 Punkt 8.2.1, 13 
och bilaga 2

Inarbetat ändringar av kontrollprov och efter 
kvalificeringsrapporten för idrifttagning av ny grafitugn Varian 
240Z, ID nr 2054791 (Metoder med bormatris).

L Martinsson/
J Carlsson

9.0 Punkt 8.3.2 Inarbetat ändringar av halten på kontrollprov i bormatris L Martinsson/
J Carlsson

10.0 9-10 Ändrat kvalitetskontroll och prestanda för metoden L Martinsson/
J Carlsson

D
et

ta
 a

r 
en

 P
D

F
-t

ol
kn

in
g 

fr
an

 D
ar

w
in

 a
v 

do
ku

m
en

t 9
10

20
40

49
 / 

10
.0

S
ek

re
te

ss
kl

as
s:

 F
or

et
ag

si
nt

er
n

Bilaga 7



Dokumentstatus Alt dokument ID 1 Alt dokument ID 2 Dokument ID / Version

Frisläppt 910204049 / 10.0

Företagsintern 4 (10)

1 TEORI / TEKNIK

Grafitugnsanalys är en kvantitativ teknik för bestämning av metalliska 
grundämnen. Tekniken bygger på delvis samma princip som analys med 
absoptionsspektrofotometer med flamma.

Vid grafitugnsteknik används en hålkatodlampa som avger ljus med en 
specifik våglängd. Ljuset absorberas när provet atomiseras i grafitröret. Den 
ljusmängd som absorberas är proportionell mot koncentrationen i provet. 

Analysen sker i 3 steg: Först torkas provet vid ca 100 oC, därefter inaskas det 
vid 700-1000 oC och atomiseras över 2000 oC.

Lägre koncentrationer kan detekteras vid analys med grafitugn än med 
flamma. Det är beroende på att en större mängd prov befinner sig samtidigt i 
ljusstrålen vid grafitugnsanalys.

2 STÖRNINGAR

Störningar uppstår vid analys av prover med borsyra och vissa metaller, där 
ibland järn. Borsyran binds hårt till järnet. För att kunna analysera järn i 
borhaltiga prover krävs hög inasknings- och atomiseringstemperatur. Vid 
tillsats av en modifierare som driver av borsyran, kan man sänka 
temperaturen. Med modifierare får man då högre känslighet, lägre 
mätosäkerhet och detektionsgräns. Se kvalificeringsrapport [3].

3 PROVUTTAG / PROVBEREDNING

Provuttag sker enligt kapitel ”provtagning” i aktuell systeminstruktion [KHB 
31/32], alt enligt provtagningslathund. 

Provuttag från turbin på matarvatten, kondensat och dränage ska ske enligt 
anvisning för provtagning [4]. 

Prov på borerade vatten tas i lakad 125 ml flaska av polypropylen som, 
direkt efter provuttag  surgörs med 1,5 ml salpetersyra, av extra ren kvalitet. 
Aktiva prover skall förvaras bakom blyskydd i väntan på analys.

4 PROVNINGSMILJÖ

Provuttag från turbin:

Iakttag försiktighet vid provtagning/provhantering, då proverna lätt kan 
kontamineras med järn. För att minimera kontaminationsrisken skall 
handskar användas. Var noggrann vid sköljning av provtagningsflaska.

Det finns risk för kontamination om samma standardflaska och 
kontrollprovsflaska används flera gånger. Vid beredning av standards och 
kontrollprov fördelas därför standard och kontrollprov upp i flera små 
flaskor. Se beredning punkt 8.
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Prover i borerade vatten:

Iakttag försiktighet vid provtagning/provhantering. Prover tagna under 
revision kan ha hög aktivitet. Modifieraren som används vid analysen är 
både giftig och frätande.

5 SKYDDSASPEKTER

Se till att inte ha händer eller annat brännbart ovanför ugnen vid 
atomiseringsprocessen.

Skyddsglasögon och handskar skall användas vid hantering av kemikalier 
och aktiva prover.

Modifieraren innehåller fluorvätesyra och metanol. 

Fluorvätesyra är frätande och mycket giftig för slemhinnor, hud och ögon. 
Vid exponering av fluorvätesyra på huden skölj omedelbart med riklig 
mängd vatten. Efter avtorkning ingnides huden med kalciumglukonatgel (H-
F Antidot Gel) så länge smärta föreligger och ytterligare 15 min. Salvan 
finns i skyddsskåp i rum 3P2.26. Vid stänk i ögonen skölj rikligt med vatten. 
För mer information se i iChemistry [6].

Metanol är giftigt för slemhinnor, hud och ögon och brandfarligt. 
För mer information se i iChemistry [6].

Thioglykolsyra är giftig och frätande för slemmhinnor, hud och ögon. Vid 
stänk skölj rikligt med vatten. För mer information se i iChemistry [6].

Salpetersyra: Starkt frätande på slemhinnor, hud och ögon. För mer 
information se i iChemistry [6].

Borsyra: Gravida och ammande kvinnor bör ej hantera produkten. Personer 
som hanterar produkten skall känna till och uppmärksamma riskerna. Se 
vidare i iChemistry [6].

6 TIDSÅTGÅNG

Vid grafitugnsanalys krävs det 10 min uppvärmningstid för hålkatodlampan. 
En kalibrering tar ca 15 min och varje prov därutöver 2 min.

7 UTRUSTNING / ARBETSSTATION

Grafitugn Varian SpektrAA 240Z på arbetsstation  (AS) P109. 

Instrumentet har en dator som styr grafitugnen. Den är gemensam med 
instrumentet för arbetsstation P110:2, atomabsorptionsfotometer 
SpektrAA240FS.
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8 REAGENS

För standard och kontrollprovsberedning används Eppendorf multipipetter 
och mätkolvar av plast. Certifierade stamlösningar förvaras i 3P2.26.
Standarder och kontrollprov förvaras i 4P2.134.

Samtliga beredda lösningar märks med:

Ämne Beredningsdatum
Halt Signatur
Hållbarhet

8.1 Borstamlösning

Väg in 143 g H3BO3 (pro analys) späd med SQ till 5kg i en mätkolv. Låt 
lösningen stå på omrörning med värme ca 70 oC i 2-3 timmar och därefter 
under omrörning utan värme över natt. Proppen till mätkolven skall vara i 
hela tiden. Överför lösningen till avsedd uppmärkt plastdunk.

Stamlösningen används även till andra grafitugns- och flamanalyser. 
Förvaras på bänken vid diskmaskinen i 3-P2.25.

Hållbar: 1 år

8.2 Standardlösningar

Certifierad stamlösning 1000 µg/ml från Analytical Standard används för 
beredning av standardlösningar. Till järnmetoden med bormatris används en 
samstandard av järn, nickel och krom.

8.2.1 Standardlösningar för vattenmatris

Stamstandardlösning , 10 ppm Fe  

Pipettera 5,00 ml av den certifierade stamlösningen i en 500 ml mätkolv. 
Tillsätt 5 ml 65% salpetersyra (suprapur). Späd med SQ till 500 ml.

Hållbarhet 6 mån.

Standard , 10 ppb Fe

Pipettera 1,00 ml av stamstandardlösningen och 5 ml tioglykolsyra ner i en 1 
liters lakad mätkolv. Späd med SQ till 1000 ml.

Efter beredningskontrollen fördelas standardlösningen i 5 mindre 
plastflaskor.

Hållbarhet: 2 månader för oöppnad flaska. Öppnad flaska 1 vecka.
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8.2.2 Standardlösningar  för bormatris

Stamstandardlösning , 10 ppm Fe, 10 ppm Ni och 5 ppm Cr

Pipettera av de certifierade stamlösningarna, 5,00 ml järn, 5,00 ml nickel och 
2,50 ml krom ner i en 500 ml mätkolv. Tillsätt 5 ml 65% salpetersyra 
(suprapur). Späd med SQ till 500 ml.

Hållbarhet 6 mån.

Standard , 100 ppb järn, 100 ppb nickel och 50 ppb krom i 1000 ppm 
bor.

Pipettera 10,00 ml av stamstandardlösningen ner i en 1 l mätkolv. Tillsätt 
200 ml borsyra (5000 ppm) och späd med SQ till 1000 ml.

Hållbarhet: 3 mån.

8.2.3 Beredningskontroll av standarder

Nya standarder kontrolleras enligt dok.1988032 [5]. Använd mall som finns 
under V:\R34\R34C\Arbetsstationer och Instrument\ Arbetsstation 
original\Loggbok och Arbetsbok\Loggbok. Resultatet av 
beredningskontrollen sätts in under fliken Loggblad/Beredningskontroll i 
loggboken.

8.3 Kontrollprov.

Certifierad stamlösning 1000 µg/ml från Ultra Scientific används för 
beredning av kontrollprov. Till järnmetoden med bormatris används en 
samstandard av järn, nickel och krom.

8.3.1 Kontrollprov för vattenmatris.

Kontrollprovstamlösning , 10 ppm  

Pipettera 5,00 ml av den certifierade stamlösningen i en 500 ml mätkolv. 
Tillsätt 5 ml 65% salpetersyra (suprapur). Späd med SQ till 500 ml.

Hållbarhet : 6 mån.

Kontrollprov 5 ppb

Pipettera 0,500 ml av stamstandardlösningen och 5 ml tioglykolsyra ner i en 
1 liters lakad mätkolv. Späd med SQ till 1000 ml.

Efter beredningskontrollen fördelas standardlösningen i 8 mindre 
plastflaskor. Varje flaska används till ett analystillfälle.

Hållbarhet: 2 månad för oöppnad flaska.
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8.3.2 Kontrollprov för bormatris.

Kontrollprovstamlösning , 5 ppm Fe, 5 ppm Ni och 2,5 ppm Cr

Pipettera av de certifierade stamlösningarna, 2,50 ml järn, 2,50 ml nickel och 
1,25 ml krom ner i en 500 ml mätkolv. Tillsätt 5 ml 65% salpetersyra 
(suprapur). Späd med SQ till 500 ml.

Hållbarhet 6 mån.

Kontrollprov , 50 ppb järn, 50 ppb nickel och 25 ppb krom i 1000ppm 
bor.

Pipettera 10,00 ml av stamstandardlösningen ner i en 1 l mätkolv. Tillsätt 
200 ml borsyra (5000 ppm) och späd med SQ till 1000 ml.

Hållbarhet: 3 mån.

8.3.3 Beredningskontroll av kontrollprov

Nytt kontrollprov kontrolleras enligt dok.1988032 [3]. Använd mall som 
finns under V:\R34\R34C\Arbetsstationer & Instrument\arbetsstation 
original\Loggbok och Arbetsbok\Loggbok. Resultatet av 
beredningskontrollen sätts in under fliken Loggblad/Beredningskontroll i 
loggboken.

8.4 Modifierare

1 del 40 % fluorvätesyra (supra pur) och 4 delar metanol (pro analysis) 
blandas direkt ner i en 125 ml plastflaska avsedd enbart för modifierare. 

Flaskan är märkt med farosymbol giftig och frätande. Se skyddsaspekter 
punkt 5 och Ichemistry [6].

Hållbar: max 1 vecka. 

9 KALIBRERING

Se kapitel 5.4 i instrumentanvisningen [1].

10 UTFÖRANDE 

10.1 Förberedelser, kalibrering och analys

Idrifttag instrumentet enligt instrumentanvisningen [1]. Oftast kan man 
direkt gå till kapitel ”utförande av analys”.
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10.2 Beredning av prover samt genomförande av kalibrering, 
kalibreringskontroll och analys.

Enkelprover av kontrollprov och verkliga prover analyseras. Analysserien 
ska börja med kontrollprov, följt av SQ och verkliga prover. Efter avslutad 
analys ska gasen och instrumentet stängas av.

11 AVLÄSNING/BERÄKNING

Resultatet av analysen avläses direkt i SpectraAA som ppb järn. Resultaten 
för vattenmatris redovisas med 1 decimal och för bormatris med 2 
signifikanta siffror.

11.1 Analysutvärdering på matarvatten, dränage och kondensat

På varje provpunkt är ett dubbelprov uttaget och på varje provflaska körs 2 st 
analyser . Det lägsta värdet på respektive provflaska antas vara det riktiga 
pga att det är lätt att kontaminera vid hantering. Medelvärde beräknas på 
provflaskorna. Beräkningsmall finns under V-servern: 
R34C/Lab/Kemiberäkningar/Lab/Uträkning av järnresultat.

12 KVALITETSKONTROLL

För kalibreringen används en certifierad stamlösning spårbar till NIST 
(National Institute of Standards and Technology).

Kontroll av standarder och kontrollprov enligt 8.2.3 och 8.3.3.

Vid varje analystillfälle analyseras ett kontrollprov före analys av verkliga 
prover. För järn i vattenmatris analyseras även ett SQ före proverna. SQ-
kontroll används för att kontrollera renheten på blanken och instrumentet. 

Vid längre analysserier körs en instrumentkontroll, en reslope av standard, 
efter 10 st analyserade prover. Efter 20 prover görs en ny kalibrering och 
därefter ska ett nytt kontrollprov och SQ (för vattenmatris) analyseras före 
verkliga prover.

Modifieraren kontamineras lätt. Modifieraren är troligtvis kontaminerad om 
blank + modifierare ger ett utslag, dvs, en liten puckel på absorbanskurvan. 
Bered ny modifierare och kontrollera på nytt.

Efter utförd kalibrering loggförs absorbansen på 2:a standarden. Resultaten 
av SQ för vattenmatris noteras med två decimals nogrannhet, där varnings 
och aktionsgränser är specificerade. Vid överskridande av varnings eller 
aktionsgränser, se dok. 1988032 [5]. Vid avvikande resultat se felsökning i 
instrumentanvisningen [1].

Resultaten av kontrollprovsanalyserna noteras med två decimalers 
noggrannhet för vattenmatris och en decimals noggrannhet för bormatris i ett 
X-diagram, där varnings och aktionsgränser är specificerade. Vid 
överskridande av varnings eller aktionsgränser, se dok. 1988032 [5].
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13 METODPRESTANDA

Följande data är hämtad från kvalificeringsrapporten för instrumentet [2].

Ämne/metod Mätosäkerhet Detektionsgräns

Järn vattenmatris 1,3 %  0.1 ppb

Järn bormatris 1,6 % 0,4 ppb

14 RESTPRODUKTER/AVFALL

Rester av aktiva prover hälles i aktiv slask. Provrester från provväxlaren kan 
hällas till vask.

15 REFERENSER

Metoden bygger på : Analytical Methods for grapfite tube analyser. 
Varian. Placering rum 4.P2.134.

[1] R3-R4 Handledning till grafitugn…       930315047

[2] R3-R4 Idrifttagning och kvalificering av Varian grafitugn        2054791

[3] R3-R4Kvalificering av analysmetod för järn i borerade vatten. 1698127

[4] Provtagning på sekundärsidan för direktmätning av metaller.  920706002

[5] R1-R4 Kvalitetsarbete på kemienheterna….         1988032

[6] iChemistry
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JÄRN-METOD I VATTENMATRIS FÖR GRAFITUGN 0,1 - 10 PPB

Element - Matrix: Fe - Mava
Instrument Type: Zeeman
Conc. Units: ug/L
Instrument Mode: Absorbance
Sampling Mode: Autonormal
Calibration Mode: Concentration
Measurement Mode: Peak Height
Replicates Standard: 3
Replicates Sample: 3

Expansion Factor: 1.0
Minimum Reading: Disabled
Smoothing: 7 point
Conc. Dec. Places: 2

Wavelength: 248.3 nm
Slit Width: 0.2 nm
Gain: 63 %
Lamp Current: 10.0 mA
Lamp Position: 3
Background Correction: BC On

STANDARD 1: 3.00 ug/L
STANDARD 2: 6.00 ug/L
STANDARD 3: 10.00 ug/L
Reslope Rate: 10
Reslope Standard No.: 2
Reslope Lower Limit: 75.0 %
Reslope Upper Limit: 125.0 %
Recalibration Rate: 20
Calibration Algorithm: Quadratic Origin
Cal. Lower Limit: 20.0 %
Cal. Upper Limit: 150.0 %

Workhead Height: 0.0 mm
Total Volume: 25 uL
Sample Volume: 20 uL
Vol. Reduction  Factor: 2
Bulk Conc.: 10.00 ug/L
Bulk Vial No.: 51
Makeup Vial No.: 52
Sample No. of Injections: 1
Sample Last Dry Step: 3

Step Temp (C) Time (s)Flow (L/min) Gas Type Read Signal Storage
1 85 5.0 0.3 Normal No No
2 95 2.0 0.3 Normal No No
3 120 20.0 0.3 Normal No No
4 700 10.0 0.3 Normal No No
5 700 1.0 0.3 Normal No No
6 700 2.0 0.0 Normal No Yes
7 2300 0.9 0.0 Normal Yes Yes
8 2300 2.0 0.0 Normal Yes Yes

          9 2300 2.0 0.3 Normal No Yes
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Dokumentstatus Alt dokument ID 1 Alt dokument ID 2 Dokument ID / Version

Frisläppt 910204049 / 10.0

BILAGA 2

Företagsintern 1 (1)

JÄRNANALYS I BORMATRIS FÖR GRAFITUGN 0,4 –100 PPB

Element - Matrix: Fe – Bor
Instrument Type: Zeeman
Conc. Units: ug/L
Instrument Mode: Absorbance
Sampling Mode: Autonormal
Calibration Mode: Concentration
Measurement Mode: Peak Height
Replicates Standard: 3
Replicates Sample: 2

Expansion Factor: 1.0
Minimum Reading: Disabled
Smoothing: 7 point
Conc. Dec. Places: 1

Wavelength: 248.3 nm
Slit Width: 0.2 nm
Gain: 63 %
Lamp Current: 10.0 mA
Lamp Position: 4
Background Correction: BC On

STANDARD 1: 25.0 ug/L
STANDARD 2: 75.0 ug/L
STANDARD 3: 100.0 ug/L
Reslope Rate: 10
Reslope Standard No.: 2
Reslope Lower Limit: 75.0 %
Reslope Upper Limit: 125.0 %
Recalibration Rate: 20
Calibration Algorithm: New Rational
Cal. Lower Limit: 20.0 %
Cal. Upper Limit: 150.0 %

Workhead Height: 8.5 mm
Total Volume: 20 uL
Sample Volume: 4 uL
Vol. Reduction  Factor: 2
Bulk Conc.: 100.0 ug/L
Bulk Vial No.: 51
Makeup Vial No.: 52
Sample No. of Injections: 1
Sample Last Dry Step: 1
Modifier 1 Mode: Co Inject
Modifier 1 Vol.: 5 uL
Last Dry Step: 0
Injection Rate: 1
Modifier 1 Pos.: 55
No. of Injections: 1

Step Temp (C) Time (s) Flow (L/min) Gas Type Read Signal Storage
1 85 5.0 0.3 Normal No No
2 95 30.0 0.3 Normal No No
3 120 10.0 0.3 Normal No No
4 700 5.0 0.3 Normal No No
5 700 1.0 0.3 Normal No No
6 700 2.0 0.0 Normal No Yes
7 2700 1.0 0.0 Normal Yes Yes
8 2700 2.0 0.0 Normal Yes Yes

  9                2700    2.0                       0.3                Normal          No   Yes

D
et

ta
 a

r 
en

 P
D

F
-t

ol
kn

in
g 

fr
an

 D
ar

w
in

 a
v 

do
ku

m
en

t 9
10

20
40

49
 / 

10
.0

S
ek

re
te

ss
kl

as
s:

 F
or

et
ag

si
nt

er
n

Bilaga 7



Bilaga 8

S093500
Stämpel



Bilaga 8

S093500
Stämpel

S093500
Stämpel



Bilaga 8

S093500
Stämpel

S093500
Stämpel

S093500
Stämpel



 Bilaga 8 - Rådata 

 

 1(2) 

 H2SO4  Över natt Över natt 2   100 100_2   110 110_2   120 120_2 
Resultat 
(ppb) Fe   8,2 7,8   2,4 2,5   31,1 / 40,3 5,3   100 161,9 

RSD (%)   0,83 1,39  1,47 0,75  1,46 / 0,75 1,03  4,44 2,08 
Resultat 
(ppb) Cu  3,9 4,4  3,7 3,5  9,3 8,9  4,7 3,7 

 Zn  44,7 44,6  45,6 45,3  47,2 47,1  48,8 48,9 

              

 HCl  Över natt Över natt 2   100 100_2   110 110_2   120 120_2 
Resultat 
(ppb) Fe   5,4 7,8   4 4   3,2 3,2   2,1 3 

RSD (%)   1,19 0,92  1,63 0,57  0,98 1,34  1,93 1,29 
Resultat 
(ppb) Cu  4,5 4,4  4,2 5,1  5,1 4,5  4,6 4,3 

 Zn  50,1 50  50 49,8  50 50,3  50 50,4 

              

 EDTA  Över natt Över natt 2   100 100_2   110 110_2   120 120_2 
Resultat 
(ppb) Fe   31,2 32,7   13,7 12,9   3,2 2,1   1,4 1,1 

RSD (%)   1,17 0,73  0,65 1,22  1,3 2,55  3 1,88 
Resultat 
(ppb) Cu  4,5 5,1  6,1 5,9  5 5,1  5,1 5,8 

 Zn  56,4 57,4  55,2 56,7  57 58,3  61,4 62,4 

              

 Tioglykolsyra             

Referens 1              
Resultat 
(ppb)   -0,9 -1,2                     

RSD (%)   8,72           

              

Referens 2     (taget vid annat tillfälle)       
Resultat 
(ppb)   11,1                       

RSD (%)  1,32            
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 2(2) 

Referens 3     (taget för andra analysomgången)      
Resultat 
(ppb)   9,8 10,1                     

RSD (%)  1,36 1,14           

              

              

Andra analysomgången:             

              

 H2SO4  105 grader; 4,5 h 105 grader; 4,5 h_2        
Resultat 
(ppb) Fe   5,4   19,7                 

RSD (%)   1,35  1,4         
Resultat 
(ppb) Cu   4,5  4,3         

 Zn  53,8  53,1         
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Formel för beräkning av konfidensintervall (Montgomery.C , Runger .C (2003) sid 260 exempel 
8.4)  

 

Ā - t 
 

       
 · 

 

  
 ≤ μ ≤ Ā + t 

 

       
 · 

 

  
 

Ā = medelvärdet för alla mätningar 

t 
 

       
 = t-värde för bestämt antal frihetsgrader (tabellvärde)  

s = standardavvikelsen  

n = antal mätningar 

α = konfidensgraden  (0,025 vid 95% konfidensintervall) 

 

Omgång 1 (95% konfidensintervall) 

14,7 – 2,262 · 
    

   
 ≤ μ ≤ 14,7 + 2,262 · 

    

   
  => 14,7 -0,579 ≤ μ ≤ 14,7 + 0,579 ≈ 14,1 ≤ μ ≤ 15,3 

 

Omgång 2 (95% konfidensintervall) 

12,7 – 2,110 · 
    

   
 ≤ μ ≤ 12,7 + 2,110 · 

    

   
  => 12,7 -0,445 ≤ μ ≤ 12,7 + 0,445 ≈ 12,3 ≤ μ ≤ 13,2 

 

Omgång 3 (95% konfidensintervall) 

För denna omgång saknar vi en standardavvikelse men det gör ingenting då vi kan räkna ut den. 

   = 
    – 

      

 

   
 

s= standardavvikelsen 

A= enskilt mätvärde 

n= antal mätningar 

   = 
                                                             – 

                                   

  
 

    
 

   = 
       

    

  

    
  =>     

       
    

  

    
   = 1,0271 

Nu har vi standardavvikelsen och kan därför räkna ut ett 95% konfidensintervall. 

9 – 2,160 · 
      

   
 ≤ μ ≤ 9 + 2,160· 

      

   
   => 9 - 0,59 ≤ μ ≤ 9 + 0,59 ≈ 8,4 ≤ μ ≤ 9,6 
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För denna omgång beräknas även ett 99 % konfidensintervall för att se om vårt referensprovs värde 

hamnar inom detta intervall.  

9 – 3,852· 
      

   
 ≤ μ ≤ 9 + 3,852· 

      

   
   => 9 – 1,06 ≤ μ ≤ 9 + 1,06 ≈ 7,9 ≤ μ ≤ 10,1 

I detta intervall finns vårt referensprov med, även om det är precis på gränsen.  Detta ger oss en 

indikation om att referensprovet kan ha haft ett felaktigt utslag med avseende på mätseriens resultat i 

AAS.  
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