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Förord 
 
Vårt examensarbete var att få fram en jonkromatografiskmetod för att analysera 
ammoniumjoner samt korta organiska syror i biogasslurry. En annan uppgift i arbetet var att 
få fram instruktioner till användning av jonkromatografen eftersom maskinen var nyinköpt 
och bara kunde användas av ett fåtal personer på laboratoriet på Högskolan i Borås. 
 
Vi vill tacka: 
 
Dag Henriksson för all handledning, diverse uppgifter och underbara anekdoter. 
 
Sobacken för hjälpen med slurryn samt Camila Ölander för demonstrering av Hach-Lange 
instrumentering. 
 
Jonas Hansson, Patrik Lennartsson och Solmaz Aslanzadeh för all hjälp i laboratoriet såsom 
HPLC analyser, tips om utförande, mm. 
 
 
 
 
 

   
Evelina Johansson  Michael Lacintra 
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Abstract 

The assignment for this thesis has been to make a determination of the amount of ammonium 
ion in the biogas slurry by ion chromatography. Results of the analysis were then compared 
statistically to analyze including the repeatability of the method. The method has also been 
compared with the spectrophotometric method which is used in Sobacken, so-called Lange 
method. The amount of ammonium ion is an important parameter which, at high 
concentratons, negatively affects the production of biogas in the digester. That is the reason 
this amount should be kept low. 

Ion chromatography is a separation method based on ion exchange chromatography. A 
separation occurs in a column containing a stationary phase and through this phase flows the 
mobile phase and also the sample. The stationary phase and the eluent have opposite charges. 
For the cation column, the stationary phase is negatively charged and the mobile phase is 
positively charged. The column used for measuring cations requires that the sample is free 
from alcohols and particles bigger than 0.45 µm; the pH value must be between 2.5 and 3.5 
and the sample requires to be diluted with the eluent solution used as the mobile phase. The 
sample has been prepared in a series of steps to meet these requirements as centrifugation, 
acidification and filtration. Alcohols have been tested by running the sample on HPLC and 
comparing with a standard containing methanol, ethanol, propanol and butanol. The results 
from HPLC analysis showed that the sample was free from alcohols and the sample could be 
analyzed by the ion chromatograph. The sample required to be diluted a hundred times so that 
a good separation could be obtained and the chromatogram could be integrated in a good way. 
A standard curve was made which was used to calculate the concentration of the ammonium 
ions in the sample. 

The analyzed results showed a good repeatability for the ion chromatograph. The comparison 
between the ion chromatograph and the Lange method revealed that there was a large 
difference between the methods, with the IC giving only about 65 % of the concentration 
obtained by the Lange method. A test revealed that the Lange method reacts with amino 
acids, not quantitatively, but to such an extent, that it can explain the large discrepancy 
between the two methods. Thus, there is an indication that the very high concentrations of 
ammonium-nitrogen obtained at Sobacken actually are rather much lower but that other 
nitrogen containing compounds add to the result. Further studies are needed to resolve this 
issue. 
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Sammanfattning 

Uppgiften för examensarbetet har varit att göra en bestämning av ammoniumhalten i 
biogasslurry med hjälp av jonkromatografi. Resultatet från analysen har sedan jämförts 
statistiskt för att bland annat se repeterbarheten för metoden. Metoden har även jämförts med 
den spektrofotometriska metoden som finns på Sobacken, så kallad Langemetoden. 
Ammoniumhalten är en parameter som påverkar biogasbildningen i rötkammaren och det är 
därför viktigt att denna hålls låg. 

Jonkromatografi är en separtionsmetod som bygger på jonbyteskromatografi. En separation 
sker i en kolonn innehållande en stationär fas och genom den flödar den mobila fasen och 
även provet. Den stationära fasen och eleuenten har olika laddningar, för katjonkolonnen är 
den stationära fasen negativ och den mobila positiv. Jonkromatografens katjonkolonn kräver 
att provet är fritt från alkoholer och partiklar större än 0,45 µm. pH ska även ligga mellan 2,5 
och 3,5 och provet ska spädas med eluenten. Provet har därför beretts i ett antal steg; 
centrifugering, surgörning samt filtrering. Eventuella alkoholer har testats genom att köra 
provet på HPLC och jämfört med en standard innehållande metanol, etanol, propanol och 
butanol. Resultatet från HPLCn gav att provet var fritt från alkoholer och kunde då analyseras 
på jonkromatografen. Spädning hundra gånger krävdes för att en god separation skulle ske 
och kromatogrammet skulle kunna integreras på ett bra sätt. För att få ut koncentrationen 
gjorde en standardkurva för ammoniumjoner.  

Resultatet från mätningarna har gett att repeterbarheten för jonkromatografen är god. 
Jämförelse mellan jonkromatografin och Langemetoden visade att det fanns en signifikant 
skillnad mellan mätningarna, där jonkromatografin endast ger ca 65 % av värdet från 
Langemetoden. En test visade att Langemetoden reagerar med aminosyrakväve, inte 
kvantitativt, men så mycket att det skulle kunna förklara skillnaden mellan metoderna. 
Resultatet pekar på att de höga koncentrationerna av ammoniumkväve som man uppmäter vid 
Sobacken, i verkligheten är klart lägre. Vidare undersökningar krävs för att klarlägga detta 
noggrannare. 

 

 

 

Nyckelord: Ammonium, biogas, jonkromatografi, biogasslurry, sludge. 
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1. Inledning  

Användning av bakterier för tillverkning av metangas är ingen ny uppfinning, det är en 
naturlig process i syrefria miljöer och har skett på jorden i miljarder år. Människan har 
utnyttjat detta för biogastillverkning i lite drygt hundra år. Biogasen består främst av metan 
och koldioxid. Man brukar säga att man ”uppgraderar” biogasen när man tar bort en del av 
koldioxiden och på så vis höjer metangaskoncentrationen. (Svenska biogasföreningen, 2004) 

 

Industriell bildning av biogas i en så kallad rötkammare sker med hjälp av en mängd olika 
mikroorganismer, främst bakterier. Dessa bryter ner substratet och slutligen bildas biogas. De 
olika stegen i rötningsprocessen är hydrolys, syrabildning, ättiksyrabildning samt 
metanbildning, se Figur 1.1. Processen kräver en syrefri miljö, förutom det finns ett antal 
olika krav som måste uppfyllas för att mikroorganismerna ska trivas. Temperatur, pH samt 
substratets sammansättning är viktiga faktorer. Även att hålla halter av toxiska ämnen låga. 
För metanbildarna, metanogenerna, gäller det främst att hålla ammoniakhalten låg. (Bitton, G, 
1999) Ammonium är inte lika giftigt för metanogenerna som ammoniak är, men vid höga 
halter är även den inhiberande. Gränserna där inhibering av metanogenerna börjar ske är 1500 
till 10000 mg/l för ammonium och 80 mg/l för ammoniak. Ammonium och ammoniak står i 
jämvikt med varandra och jämvikten påverkas både av pH och av temperaturändringar. Högre 
temperatur och pH skiftar jämvikten till fördel för mer ammoniak. (Deublein, D och 
Steinhauser, A, 2008)  

 

Rötningen kan ske vid olika temperaturintervall, de vanligaste är mesofil och termofil rötning. 
Mesofila området ligger mellan 25 och 40°C medan det termofila sträcker sig från 50 till 
65°C. Fördelen med det högre temperaturintervallet är att det går att ladda rötkammaren med 
större substratmängder åt gången, samt att patogener, sjukdomsalstrande organismer, avdödas 
bättre än vid det lägre temperaturintervallet. (Bitton, G, 1999) I Sobackens biogasreaktor sker 
rötningen vid ungefär 55°C, det vill säga i det termofila området. Substratet som används är 
bland annat hushållsavfall (det som slängs i de svarta påsarna), slakteriavfall och djurfoder. 
(Mija Kanerot, 2010) Biogasslurryns sammansättning varierar bland annat beroende på vilket 
substrat som används, vilken temperatur rötningen sker vid och hur länge processen har körts. 
Det har varit svårt att hitta information om den exakta sammansättningen och det har därför 
fåtts göra antaganden om innehållet. Figur 1.1 ger en ungefärlig bild av vad som kan väntas 
finnas i, bland annat ammoniumjoner. Alkoholer däremot var svårt att få en uppfattning om 
och det var därför tvunget att göras en undersökning av detta innan provet kördes på 
jonkromatografens katjonkolonn, annars hade hela katjonkolonnen kunnat förstöras. 



2 

 
Figur 1.1 - Anaerob nedbrytning av organiskt material (SLU, 1995) 

 

Det som ökar ammonium- och ammoniakhalten i reaktorn är kväverikt substrat, framför allt 
proteiner, där slakteriavfall och foderrester är en stor källa. Det är främst genom att reglera 
vad för substrat som släpps in till reaktorn som kvävet kan regleras (Camilla Ölander, 2010). 
Sobacken har även en så kallad SBR-reaktor, Satsvis Biologisk Rening, där rejektvattnet 
genomgår en biologisk rening av kväve, se Figur 1.2. Den biologiska reningen sker genom att 
bakterier omvandlar ammonium till kvävgas i ett antal steg med omväxlande luftning och 
icke-luftning. I den luftade fasen, aerob fas, sker nitrifiering, ammonium omvandlas i ett antal 
reaktionssteg till nitrat. I den anaeroba fasen sker en denitrifikation då nitrat omvandlas till 
kvävgas som avgår till luften. (Waste Refinery, 2010) En del av det vattnet som har gått 
igenom reningen i SBR-rektorn förs sedan tillbaka in i rötkammaren och det kan på detta sätt 
även komma i kväve i tanken. Det är därför även av vikt att se till att detta vatten håller en låg 
halt ammoniumkväve.   

 
Figur 1.2 - Biologisk behandling, Sobacken (Sobacken, 2010) 
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För att kunna påverka processen är det därför viktigt att kunna mäta halten av ammonium för 
att bättre kunna styra processen. Lange-metoden är snabb, relativt billig i jämförelse med 
inköp av en jonkromatograf och tillräckligt noggrann för Sobacken. (Mija Kanerot, 2010) 

 

Lange snabbkyvett-metoden är en spektrofotometrisk metod där man efter att ha spätt sitt 
prov med en faktor, oftast 100 gånger, tillsätter man det till ett redan förberett rör med 
reagens, skruvar på locket och skakar om. Lösningen får då en grön nyans vars absorbans 
mäts inom det röda spektrumet i Hach-Lange spektrofotometern (690 nm). Ju högre halt desto 
mer åt det blå nyanserna, ju lägre halt, desto mer åt det gula hållet. Därefter sätts provet i 
spektrofotometern, spädningen knappas in och med hjälp av spektrofotometri mäts 
absorbansen och den informationen räknas om av maskinen och ett resultat ges sedan på en 
display. En snabb och enkel metod och man även kan se ganska direkt med ögat om det är en 
hög eller låg halt av ammonium i provet. (Mija Kanerot, 2010) (Hach-Lange, 2010a-c) 

 

Andra metoder för mätning av ammoniumjoner är exempelvis med hjälp av en jonselektiv 
elektrod (ISE). ISE bygger på mätning av elektriska potentialer och kan ofta användas 
tillsammans med en pH-meter. Problemet med ammoniummätning på detta sätt är att 
kaliumjonerna ofta interfererar. (Rundle, C.C, 2000) Det finns även metoder för mätning av 
ammonium där en basisk lösning tillsätts och omvandlar ammoniumjonerna till ammoniak. 
Mätningen sker med en elektrod, där ammoniakgasen diffunderar in genom elektrodens 
membran. Lämpligt område för mätningen är 0,03 till 1400 mg NHx-N /l. En annan metod är 
Nesslerisering för bestämning av ammoniumjoner. Nesslers lösning är en basisk lösning 
bestående av kaliumjodid och kvicksilver(I)klorid. När denna sätts till provet sker en 
färgändring till gulbrunt, provet sätts sedan i en spektrofotometer och absorbansen mäts vid 
våglängder mellan 400 och 500 nm beroende på förmodad koncentration. Något som kan 
störa mätningen här är bland annat kalcium- och magnesiumjoner, detta kan undvikas genom 
att binda dessa med EDTA. (Nollet, L, 2007) 

 

Ammoniumjoner kan även mätas med hjälp av en jonkromatograf och ursprungsuppgiften för 
examensarbetet har varit att med hjälp av Högskolan i Borås jonkromatograf utveckla en 
metod för att försöka bestämma ammoniumhalten mer noggrant och därefter även halten av 
kortare organiska syror (upp till fyra kol). Efter att arbetet startat och en bättre uppfattning om 
vilken tid utvecklingen av metoden har tagit att göra var begränsningar tvungna att göras och 
endast ammoniumhalten har undersökts. Det som fokuserats på har varit att förbereda proven 
inför körning på jonkromatografen, hanteringen av jonkromatografen, inklusive 
kalibreringskurvor och integrering av kromatogrammen, hitta rätt spädning för att kunna få ut 
relevanta svar, jämföra resultaten för olika spädningar, ta reda på repeterbarheten för metoden 
och slutligen jämföra resultaten från jonkromatografen med de från Sobackens 
snabbkyvettprov. Dessutom har en uppgift varit att göra en manual för användningen av 
jonkromatografen.  

 

Kromatografi är en separationsmetod där man använder sig av en mobil och en stationär fas. 
Den mobila fasen är antingen en gas eller en vätska. Den stationära fasen är antingen en 
vätska eller ett fast material som hålls fast av ett icke-reagerbart fast material. Vanligtvis 
används en kolonn, i vilken den stationära fasen finns, till exempel som en gel eller som små 
kulor. Den mobila fasen förs förbi den stationära fasen tillsammans med provet. 
Komponenterna i provet fäster olika hårt till den stationära fasen, beroende på vad det är för 
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kolonn. Till slut sköljs provet ut vid olika tider och delas då upp i sina beståndsdelar och man 
använder sig sedan av någon sorts detektor för att mäta vad som kommer ut och i vilka 
mängder. Några vanliga kromatograferingsmetoder som används är gaskromatografi (GC), 
high-performance liquid chromatography (HPLC) och jonkromatografi (IC). (Dean, J.A, 
1995). 

 

Jonkromatografi är en separationsmetod som bygger på separation av joner med 
jonbyteskromatografi. Jonbyteskromatografi baseras på interaktion mellan lösta joner och 
laddade platser som finns på den stationära fasen. Olika kolonner används beroende på om det 
är kat- eller anjoner. De separerade jonerna går sedan till en detektor, exempelvis en som 
mäter konduktivitet, det vill säga elektrisk ledningsförmåga. Vilka ämnen som kommer ut 
först beror på hur hårt de binder till kolonnmaterialet. I grova drag är det de joner med lägst 
laddning och minst massa som kommer ut först. (Dean, J.A, 1995). En supressor används för 
att dämpa konduktivitet i den mobila fasen, eluenten, så att provets konduktivitet lättare kan 
mätas. (Harris, 2007). 

 

Jonbytesselektivitet illustreras med exempel nedan (Harris, 2007): 

 Katjonbyte:  (1.1)

 Anjonbyte:  (1.2)

 
Selektivitet i ekvation 1.1  (1.3)

Där X = provets jon, Y = mobilfasens jon, R = den stationära fasen, kolonnpackning 

 

Supressorn för anjonkolonnen ersätter de oönskade katjoner med vätejoner. Eftersom 
vätejoner finns i eluenten och är en del av baslinjens mätning kommer vätejonerna inte 
påverka detektionen av anjonen. Exempelvis om eluenten består av natriumvätekarbonat, 
ersätts natriumjoner med vätejoner. Jonbytet ge upphov till kolsyra, som har svag 
konduktivitet. Men om eluenten skulle bestå av natriumklorid, leder suppression till att 
saltsyra bildas som har stark konduktivitet, detta är alltså inget fungerande alternativ.  
(Lederer, Michael, 1994) (Christian, G. D. & O'Reilly, J. E., 1986) 

 

För katjonkromatografi på kolonnen som finns på Högskolan i Borås används inte 
suppressorteknik. Katjonkolonnen anses vara tillräcklig bra för att separera katjonerna samt 
att eluenten dämpar spår av anjoner som finns i lösningen. (Metrohm, 2009) 

 

För att kunna veta vad som detektorn ger signal för måste olika standarder köras innan 
analysen av okända prov sker. Från standarderna får man tider efter vilka joner kommer ut. 
För att få ut koncentrationerna krävs att en standardkurva görs. Detta för att veta vilken area 
som motsvarar vilken koncentration. (Metrohm, 2009) 
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2. Metoder och material 

Märket på jonkromatografen var Metrohm med 771 IC Compact Interface, 819 IC Detector, 
820 IC Separation Center, 818 IC Pump och 833 IC Liquid Handling Unit. Versionen av 
programmet IC Net var 2.3 SR4.  

 

Enligt kolonncertifikatet (Certificate for IC Column, Metrosep C 2 100/4.0) för 
katjonkolonnen fick provet inte innehålla några alkoholer, pH skulle ligga mellan 2,5 och 3,5 
och allt var tvunget att filtreras genom ett filter med porstorlek på högst 0,45 µm. Idéer med 
hur eventuella alkoholer skulle kunna tas bort funderades på, bland annat att försöka oxidera 
med kaliumpermanganat. Detta fungerade dock inte så bra eftersom även ammonium 
oxiderades då. 

 

Ett prov från Sobacken kunde tas från biogaslaboratoriet på Högskolan i Borås för att börja 
utforma provberedningen samt göra en analys på HPLC för att undersöka vad som kunde 
väntas finnas i provet. Provet som togs hade stått i 55°C i värmeskåp. Provet fick först stå och 
sedimentera eftersom det innehöll mycket fasta partiklar. Sedan överfördes vätska med pipett 
från det övre skiktet till två 15 ml centrifugrör, 10 ml prov till varje rör.  Dessa 
centrifugerades sedan i fem minuter och 5000 varv per minut (rpm). Supernatanten överfördes 
till två nya rör och rören centrifugerades igen med samma inställningar som tidigare. Detta 
upprepades ytterligare en gång tills proven sammanlagt hade centrifugerats tre gånger. 
Därefter filtrerades proven med hjälp av en spruta genom ett filter med porstorlek 0,20 µm till 
HPLC-vialer. Detta för att inte fasta partiklar skulle komma in i HPLC-kolonnen. Proven 
kördes sedan i 50 minuter med RI (brytningsindex) och UV-detektor för att fastställa 
innehållet och för att en bild av komponenterna i provet skulle fås fram. 

 
Provberedning och kontroll av alkoholer 
Ett första prov från Sobacken hämtades. Sammanlagt tio liter prov hämtades av Mija Kanerot 
från rötkammaren. Proven centrifugerades på samma sätt som tidigare, fem minuter och 5000 
rpm och tre gånger sammanlagt. Därefter överfördes supernatanten till Eppendorfrör och 
centrifugerades i en centrifug för Eppendorfrör (Spectrafuge 16M, Labnet) i tio minuter och 
9500 rpm. Proven filtrerades därefter på samma sätt som tidigare med spruta och 0,20 
mikrometersfilter till HPLC-vialer, detta för att ta reda på om proven innehöll några alkoholer. 
Fem standarder med metanol, etanol, propanol och butanol gjordes där koncentrationen för 
var och en av alkoholerna var 25 g/l, 12,5 g/l, 6,25 g/l, 3,13 g/l och 1,56 g/l. Standarderna 
späddes med milliQ-vatten. Märket på HPLC:n var Waters (Separation Module 2695 och 
Refractive Index Detector 2414). Kolonnen som användes var av typen HPX-87H från Bio-
Rad. Eluenten var 5 mM svavelsyra, flödet 0,6 ml/min och temperaturen 60°C.  

 

För att undersöka om det fanns metanol i provet gjordes en körning på GC. GC:n var av 
märket Perkin Elmer AutoSystem. Kolonntyp: J & W Scientific Capillary Column (Cat. No. 
1231032). Inställningarna för GC:n var följande: 
  



6 

Tabell 2.1 - Inställningar för GC 

Rate [°C/min] Temperature [°C] Hold [min] 

 40 5,0 

20 200 5,0 

 

 

Byte till katjonkolonn 
Se Bilaga 3. Eluenten till katjonkolonnen bestod av 4,0 mM tartaric acid och 0,75 mM 
dipicolinic acid. Syrorna fanns i fast form och vägdes upp och överfördes sedan till en två 
liter stor mätkolv och späddes därefter med milliQ-vatten. D-tartaric acid, eller vinsyran, var 
mycket lättlöslig. Dipicolinic acid, eller pyridin-2,6-dikarboxylsyran, var svårlöslig och det 
krävdes omrörning och uppvärmning för att den skulle lösas helt. Temperaturen som användes 
var 80°C och tiden som det tog var ungefär två timmar.  Eluenten skulle både användas till 
elueringsmedel, det vill säga mobil fas, och till att späda proven med. Den som användes till 
elueringesmedel autoklaverades i 20 minuter och 121°C för att eventuella luftbubblor skulle 
försvinna. Ett annat sätt att få bort luftbubblor hade varit att använda ultraljud, men då det 
fanns en autoklav på labbet var det enklare att använda den istället.  

 
En stamlösning på 1000 mg/l ammoniumjoner bereddes från ammoniumklorid och späddes 
med milliQ-vatten. Standarder till kalibreringen gjordes därefter med koncentrationerna 5, 10, 
15, 20 och 25 mg/l. Dessa standarder späddes med eluenten. Standardena kördes därefter och 
en kalibreringskurva gjordes med hjälp av programmet, se Bilaga 2 

 

Provberedning inför körning på katjonkolonnen 

Prov hämtades från Sobacken vid tre tillfällen. Dunken med slurryn i skakades innan prov 
togs för analys, detta för att få en mer rättvisande bild av innehållet. Ungefär 35 ml av provet 
överfördes till två 50 ml centrifugrör, som centrifugerades i 30 minuter och 7500 g (9000 
rpm). Supernatanten överfördes till nya rör och centrifugerades igen med samma inställningar. 
Detta gjordes så att provet sammanlagt centrifugerades tre gånger. Inställningarna för 
centrifugeringen har varierats för att få bort fasta partiklar och därmed underlätta filtreringen. 
Efter ett antal försök valdes inställningar som fungerade bra och det är de som har redovisats 
här ovan. Efter sista centrifugeringen överfördes supernatanten från båda rören till en 
mätcylinder för att se volymen innan surgörning, detta för att kunna beräkna volymändringen. 
Provet överfördes sedan till en E-kolv, en magnetloppa lades i och provet sattes på omrörning. 

 
pH för provet mättes med en pH-meter av märket Denver Instrument Ultra Basic och en 
elektrod från Jenway. Därefter surgjordes provet genom att salpetersyra (1,6 M) försiktigt 
överfördes till provet med hjälp av en byrett. pH-mätning och omrörning skedde hela tiden. 
Efter att ett pH på mellan 2,5 och 3,5 erhölls avlästes byretten för att se hur mycket syra som 
tillsatts. Det bildades även en del gas och ett täcke av bubblor, runt en centimeter högt, lades 
på ytan av provet. Volymen mättes därför med hjälp av mätcylinder för att få rätt slutvolym. 

 

Efter surgörningen överfördes 1,5 ml av provet till ett Eppendorfrör, fyra till åtta rör 
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förbereddes beroende på hur stor slutvolym som behövdes. Eppendorfrören centifugerades 
sedan i tio minuter och 9500 rpm. Provet drogs sedan upp i en spruta med hjälp av en 
sprutnål. Provet filtrerades sedan genom ett filter med porstorlek 0,20 µm. Provet var därefter 
klart för att köras på jonkromatografen. De prov, som inte användes direkt, ställdes i kylskåp. 

 
Körning på katjonkolonn 
Provet från Sobacken var för koncentrerat för att kunna köras direkt. Om det körts utan att 
spädas hade det inte gått att utläsa något från kromatogrammet eftersom topparna hade gått in 
i varandra och bildat en enda stor. Olika utspädningar testades därför. Proven späddes, precis 
som standarderna, med eluenten. Då endast en liten volym krävs för körningen, ungefär 2 ml 
sugs upp men själva provslingans volym är endast 20 µl, behövs därför inte så stor volym av 
provet förberedas. Den vanligaste spädningen som gjordes till körningen på katjonkolonnen 
var 0,25 ml prov som späddes till 25 ml, det vill säga 1:100, detta räckte till ungefär tio 
körningar. 
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3. Resultat 

Resultat från provberedning och kontroll av alkoholer 

Koncentration för standarderna som kördes på HPLC:n redovisas i Tabell 3.2. 
Elueringstiderna redovisas i Tabell 3.3. HPLC-inställningarna för analysen av alkoholer i prov 
redovisas i Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 - Inställningar för HPLC 

Namn Tid Kolonn Detektor 

Standard 1 50 min H RI 

Standard 2 ” ” ” 

Standard 3 ” ” ” 

Standard 4 ” ” ” 

Standard 5 ” ” ” 

Prov 1 ” ” ” 

Prov 2 ” ” ” 

Prov 3 ” ” ” 

Prov 4 ” ” ” 

 

 
Tabell 3.2 - Standarder till HPLC 

Standard Metanol [g/l] Etanol [g/l] Propanol [g/l] Butanol [g/l] 

1 25,08 25,08 24,99 25,22 

2 12,54 12,54 12,5 12,61 

3 6,27 6,27 6,25 6,31 

4 3,14 3,14 3,12 3,15 

5 1,57 1,57 1,56 1,58 
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Tabell 3.3 - Retentionstid för olika alkoholer från HPLC 

Tid [min] Alkohol 

19,0 Metanol 

21,3 Etanol 

26,5 Propanol 

35,6 Butanol 

 
De fyra proven i Tabell 3.1 var ej surgjorda. Resultatet från HPLC:n visade att det inte fanns 
några detekterbara halter av alkoholer, men en topp vid 19,5 minuter hade kunnat dölja en 
eventuell metanoltopp. Som jämförelse kördes även ett surgjort prov på HPLC:n, den 
negativa toppen försvann då. Från Solmaz Aslanzadeh och Patrik Lennartsson erhölls 
ungefärliga retentionstider för olika ämnen på HPLC:n. Beroende på vilken kolonn proven 
körs på varierar retentionstiderna något. De värden som står i tabellen är därför inga exakta 
tider, utan har viss variation. Tiderna redovisas i Tabell 3.4. 
 

Tabell 3.4 - Retentionstid för olika ämnen för körning på HPLC 

Tid (min) Ämne 

6,5 Övriga salter 

8,7 Övriga salter 

9,2 - 9,6 Glukos  

13,7 Mjölksyra 

14,9 -15,3 Ättiksyra  

17,4 - 17,8 Propionsyra (propansyra) 

19,6 Iso-butansyra 

21,2 Smörsyra (butansyra) 

24,27 Iso-pentansyra 

29,02 Valeriansyra (pentansyra)

42,3 Kapronsyra (hexansyra) 

 
Körningen på GC gav inte heller utslag för alkoholer och det möjliggjorde att fortsätta arbetet 
utan att lägga mer tid på att försöka få bort alkoholer. HPLC och GC är bra metoder för att 
undersöka ett provs beståndsdelar och genom att köra en standard med några alkoholer som 
eventuellt skulle kunna finnas i provet för att få elueringstiderna för dessa kan man klart och 
tydligt jämföra vilka tider eventuella alkoholer i provet ska komma ut. 
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Resultat från byte till katjonkolonn 

Byte till katjonkolonn, se Bilaga 3, skedde när alla spår av alkoholer kunde uteslutas. För att 
kunna bestämma halterna i proven gjordes en standardkurva med hjälp av IC-Net, se Bilaga 2. 
IC-Net är jonkromatografens mjukvara som möjliggör användning av jonkromatografen. 
Standardkurvan gjordes även manuellt och redovisas nedan.  

 
Tabell 3.5 - Värden till standardkurvan för NH4

 

Koncentration  

[mg NH4/l] 
Area [mVs]

5 5,492 

10 10,847 

15 16,669 

20 23,884 

25 29,520 

 
 

 
 

Figur 3.1 - Ammoniums kalibreringskurva 

 
 
En regressionslinje (den blåa linjen) drogs genom origo och formeln för denna linje används 
för beräkningar. Röda linjen används här för att visa att antaganden att alla punkter finns som 
en linje som går genom origo är godtagbar. Se Bilaga 4. 
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Resultat från provberedning inför körning på katjonkolonn 

Vid surgörningen ändrades volymen på provet vilket medförde att koncentrationen även 
ändrades. Detta måste därför räknas med för att få ut rätt startkoncentration. Provdatum i 
Tabell 3.6 refererar till när provet hämtades från Sobackens rötkammare. 

 
Tabell 3.6 - Volym- och pH-ändring vid surgörning av proven 

Prov Volym före [ml] Volym efter [ml] pH före pH efter 

10-05-04 63 70,3 8,5 3,26 

10-05-17 48 53 8,36 3,34 

10-05-19 55 61 8,32 3,32 

 
Det bildas även ganska mycket bubblor, se Figur 3.2. Koldioxid bildades under 
biogasprocessen. Detta medförde att karbonat, vätekarbonat och koldioxid fanns upplöst i 
biogasslurryn. Vid surgörningen rubbas jämvikten och koldioxid frigörs från lösningen. 

 

 
Figur 3.2 - Surgörning av prov 

 

Körning på katjonkolonn 

Tio prover bereddes från samma biogasslurry. Proven späddes 100 gånger, 0,25 ml prov till 
25 ml med eluenten i mätkolv. Från jonkromatografen erhålls ammoniumjon-koncentrationen. 
För att kunna jämföra med Sobackens värden måste dessa räknas om till ammoniumkväve, 
det vill säga mängden kväve. Detta gjordes genom att multiplicera med faktorn 14/18 som är 
massa kväve/ammonium.  
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Tabell 3.7 - Ammoniumjonkoncentration i proven från körning 2010-05-10 

Prov 
Konc. från IC  

[mg NH4/l] 

Konc. i startprov  

[mg NH4/l] 

Konc.  

 [g NH4-N/l] 

1 17,78 1982 1,54 

2 17,04 1901 1,48 

3 17,91 1999 1,56 

4 17,85 1992 1,55 

5 17,23 1923 1,50 

6 18,07 2016 1,57 

7 18,56 2071 1,61 

8 17,99 2008 1,56 

9 17,69 1974 1,54 

10 17,95 2002 1,53 

 
Ett histogram gjordes med hjälp av MiniTab, ett statistikprogram, över värdena i kolumn 
”koncentration från IC” som visade att värdena såg ut att vara normalfördelade. En individual 
value plot gjordes som visade hur spridning över mätningar var fördelad, se Bilaga 4. 
 

För att undersöka körningarnas repeterbarhet kördes prov 4 sammanlagt fem gånger på 
jonkromatografen. Att prov 4 valdes var för att den låg närmast medelvärdet av de tio körningarna i  

 

Tabell 3.7.  
 

Tabell 3.8 - Ammoniumjonkoncentration i fem olika körningar av samma prov 

Prov 4 100510
Konc. från IC  

[mg NH4/l] 

Konc. i startprov  

[mg NH4/l] 

Konc.  

 [g NH4-N/l] 

4 (från tidigare) 17,85 1992 1,55 

4.2 17,78 1984 1,54 

4.3 17,39 1941 1,51 

4.4 17,46 1948 1,52 



13 

4.5 17,65 1969 1,53 

 
 
Spridning av prov 4 redovisas i Bilaga 4. 
 
 
För att testa hur mycket det skiljde i resultat mellan olika utspädningar kördes fem prov med 
spädning 1:25 och fem prov med spädning 1:50. Jämförelse mellan olika spädningar kan ge 
en uppfattning om hur topparnas utseende skiljer sig mellan olika höga 
ammoniumkoncentrationer. Höga ammoniumkoncentrationer kan göra att topparna blir breda, 
så kallad bandbreddning, och att natriumtoppen ”försvinner” i ammoniumtoppen.   
 

Tabell 3.9 - Ammoniumjonkoncentrationen i prov med spädning 1:25 

Prov 100510
Konc. från IC  

[mg NH4/l] 

Konc. i startprov  

[mg NH4/l] 

Konc.  

 [g NH4-N/l] 

25.1 67,91 1895 1,47 

25.2 67,69 1888 1,47 

25.3 68,50 1911 1,49 

25.4 68,41 1908 1,48 

25.5 68,21 1903 1,48 

 
 

Tabell 3.10 - Ammoniumjonkoncentrationen i prov med spädning 1:50 

Prov 100510
Konc. från IC  

[mg NH4/l] 

Konc. i startprov  

[mg NH4/l] 

Konc.  

 [g NH4-N/l] 

50.1 34,35 1917 1,49 

50.2 34,14 1905 1,48 

50.3 34,73 1938 1,51 

50.4 34,74 1938 1,51 

50.5 34,51 1925 1,50 

 
 

Värdena i  

 

Tabell 3.7, Tabell 3.9 och Tabell 3.10 är jämförbara då dessa kommer från samma 
provhämtning.  
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För att se om något i provets matris kunde störa körningen gjordes även en analys med 
tillsatsmetodik av provet. Detta genom standardtillsats av ammonium så att det tillsattes 0, 
12,5 , 25, 37,5 och 50 mg ammonium/l i fem olika mätkolvar med provlösning. Dessa kördes 
sedan och en bakåträkning gjordes för att se vad koncentrationen i nollprovet var, samt att se 
hur mycket det skiljde sig mellan det svar som erhölls från programmet.  
 
En graf gjordes med värdena i Tabell 3.11, som även redovisas i Bilaga 4. Genom att få fram 
en linjär regression kunde koncentration för provet beräknas. Enligt beräkningen från 
tillsatserna innehöll provet 15,09 mg NH4/l. Värdet som erhölls från provet utan någon tillsats 
var 17,09 mg NH4/l. Omräknat till ammoniumkväve, inklusive spädningar, blir detta 1,30 g/l 
respektive 1,48 g/l. 
 

Tabell 3.11 - Spikning 

Nr Tillsatt konc ammonium[mg/l] Area [mVs] Konc enl IC 
1 0 19,929 17,087 
2 12,5 35,585 30,510 
3 25 47,161 40,436 
4 37,5 68,774 58,967 
5 50 82,523 70,755 

 
 
Två prover analyserades dels vid HB med jonkromatografi och dels på Sobacken med Langes 
spektrofotometriska metod. Resultaten visas i Tabell 3.12 nedan. 
 

Tabell 3.12 - Mätvärden från Högskolan i Borås och Sobacken 

Datum 
HB 

[g NH4-N/l] 
Sobacken 

[g NH4-N/l] 
05-04 1,53 2,370 
05-17 1,42 2,567 

 
Från resultaten av analyserna av samma prov, dels med IC i detta arbete och dels med den 
spektrofotometriska Lange-metoden på Sobacken framgår tydligt att skillnaden mellan 
resultaten är mycket stor. Resultaten från IC är endast ca 55-65 % av värdena med Lange-
metoden. För att undersöka möjliga orsaker till denna stora skillnad gjordes tre olika försök. 
 
För att undersöka möjligheten att provet har en egenfärg eller grumlighet som bidrar till 
förhöjt resultat i den spektrofotometriska Lange-metoden, scannades ett prov inom 
våglängdsområdet 800 till 200 nm. Resultatet visade att absorbansen var försumbart låg inom 
hela den synliga delen av spektret och således även vid den våglängd där absorbansen mäts i 
Lange-metoden.  
 
Skillnaden mellan förbehandlingen av proverna skulle kunna vara en annan möjlig förklaring 
till skillnaden mellan metoderna. På Sobacken filtreras biogasslurryn genom ett veckfilter 
(Munktell V150) medan för IC-analysen proverna först centrifugeras för att till sist filtreras 
genom ett filter som kvarhåller alla partiklar större än 0,20 µm. För att testa om skillnaden i 
partikelhalt kan förklara skillnaden, förbereddes ett prov genom centrifugering och filtrering. 
En del av provet analyserades på IC och en annan del av provet analyserades på Sobacken 
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med Lange-metoden. Resultaten  blev 1,51 g NH4-N/l med IC och 2,58 g NH4-N//l med 
Langemetoden. 
 
För att undersöka om andra kväveinnehållande ämnen kan bidra till resultatet i Lange-
metoden bereddes två lösningar med kända koncentrationer.  
Lösning 1 innehöll 20 mg NH4-N/l   
Lösning 2 innehöll 20 mg NH4-N/l + 10 mg glycin-N/l 
Båda lösningarna analyserades på Sobacken med Lange-metoden. Resultaten blev: 
Lösning 1: 20,6 mg NH4-N/l 
Lösning 2: 23,5 mg NH4-N/l 

Enligt produktbladet, som medföljer varje sats med provkyvetter till Lange-metoden, kan 
primära aminer reagera och bidra till högre värden (Lange 2010) 
 
 
Ett värde på hur mycket ättiksyra som fanns i provet kunde tas fram med hjälp av standarder 
som hade tidigare analyserats i HPLC och data från analysen av provet före surgörning.  

 

Tabell 3.13 - Standard för ättiksyra för HPLC 

Area Konc. HAc (g/l) 
97268 1,89 
196316 3,79 
391866 7,58 
786072 15,15 

 
 

Arean för provet var 56900 mVs och koncentrationen ättiksyra erhölls till 1,10 g/l.  

 
 

 
Figur 3.3 - Standardkurva för ättiksyra, HPLC/RI-detektor 
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4. Diskussion 

Varför skiljer sig resultatet från jonkromatografen med det från Sobacken? 
Vid angivande av resultat från analys av kväveföreningar och kväveinnehållande joner kan 
resultatet anges på två olika sätt, antingen som koncentration av jonen eller ämnet eller som 
koncentrationen av det kväve som ingår i jonen eller ämnet. Eftersom man oftast anger 
koncentrationen i mg/l (ppm) eller g/l, kan det vara en fördel att ange koncentrationen av 
kvävet. Detta möjliggör bl a en direkt jämförelse mellan kväveinnehållande joner med olika 
oxidationstal, såsom nitrat, nitrit och ammonium.  

För analys av ammonium ges, pga valet av koncentrationerna av standardlösningarna, 
resultatet från jonkromatografen som koncentrationen av ammoniumjoner i provet. Resultaten 
som ges från Lange-metoden är, pga spektrofotometerns inställningar, som koncentrationen 
av ammoniumkväve. Det skiljer därför mellan resultaten med en faktor på 14/18 (18 för 
ammoniums molmassa och 14 för kväves). Värdena från jonkromatografen måste därför 
räknas om för att kunna jämföra med Sobackens resultat. Även efter denna omräkning är 
skillnaderna mellan resultaten från jonkromatografen och Lange-metoden så stora att de inte 
kan förklaras genom mätosäkerhet utan något annat måste ligga bakom skillnaden.  

 Det är två olika metoder och principer bakom mätningarna. Jonkromatografen separerar 
jonerna för att sedan mäta den elektriska ledningsförmågan. Lange-metoden är en 
spektrofotometrisk metod som mäter ljusabsorbans på provet efter att reagens tillsatts. Med 
IC mäts endast ammoniumjonerna efter att de har separerats från andra joner och ämnen 
medan Lange-metoden förutom att reagera med ammoniumjoner också reagerar med vissa 
aminer, vilket, om sådana finns, ger ett högre värde pga av att aminkvävet registreras som 
ammoniumkväve. Dessutom skiljer sig provprepareringen före själv analyssteget. 

Tre olika möjliga förklaringar till skillnaderna undersöktes. Först kontrollerades om provets 
egenfärg eller turbiditet kunde bidra till absorbansen vid 690 nm, där Lange-metoden mäter. 
En absorbansmätning visade att provets egenfärg och turbiditet är så låga att de inte alls 
påverkar resultatet. 

Den andra möjligheten skulle vara att partiklarna i provet har bundna ammoniumjoner. 
Eftersom partikelkoncentrationen är högre vid Lange-metoden, skulle partikelbundna 
ammoniumjoner kunna förklara skillnaden. När ett prov som beretts för IC, där fler partiklar 
avlägsnats, analyserades med båda metoderna, visade det sig att skillnaden fortfarande var 
lika stor och att Lange-metoden gav ett normalt värde, skillnaden beror alltså inte på olika 
koncentration av partiklar i provet. 

Den tredje möjligheten, att andra kväveinnehållande ämnen eller joner reagerar i Lange-
metoden och ger ett alltför högt resultat testades genom två beredda standardlösningar. Det 
visade sig då att cirka 30-35 % av det glycin-N som tillsatts, reagerade och gjorde att ett 
alltför högt värde på ammonium-N angavs. Eftersom biogasslurryn innehåller 
nedbrytningsprodukter av aminosyror, från proteiner som ingår i det material som tillförs 
rötkammaren, kan en icke oväsentlig del av de höga koncentrationerna av ammonium-N som 
uppmätts, förklaras av andra kväveföreningar än ammonium. 

I mätningarna ligger ammoniumkvävet med IC på ca 60 % av värdet med Lange-metoden. 
Om skillnaden kommer från andra kväveinnehållande föreningar, som reagerar i Lange-
metoden, skulle det innebära att den verkliga ammoniumhalten i biogasslurryn från Sobacken 
ligger i området kring 1,5 g NH4-N/l istället för omkring 2,5 g NH4-N/l. Detta innebär att 
risken för hämning av metanbildningsprocessen är mycket mindre än vad Lange-metoden 
antyder. 



18 

 

 

Mätosäkerheter 
Det finns alltid en viss osäkerhet i pipetterings- och vägningssteg, även avläsning av byrett 
samt beredning av lösningar kan innehålla fel. I överföringen mellan mätcylinder till E-kolv 
inför surgörningen kan någon droppe förlorats, uppskattningsvis en halv milliliter. Efter 
surgörningen fördes provet över till mätcylindern igen och volymen efter surgörningen 
avlästes, det var då ganska mycket bubblor i provet och svårt att säga exakt var vätskenivån 
låg, även här kan det ha förlorats någon droppe vid överföringen. Här var det nog ungefär en 
halv milliliter med som kan ha förlorats. Ungefär 0,5 ml fel vid överföring innan surgörning 
och ungefär 0,5 ml efter medför att det är cirka 1 ml fel. Vid det ena tillfället då slutvolymen 
var 61 ml motsvarar detta ungefär 2 %. Skillnader mellan olika pipetteringar bör inte vara 
särskilt stora, inte heller spädning i mätkolv. Detta kanske ligger på 1-2% fel här med. 
Uppvägningsfel då eluent och stamlösningar gjordes kommer att påverka alla körningar i 
samma grad. Avläsning av byrett handlar om maximalt 0,1 ml mer eller mindre och kan inte 
därför heller påverka slutresultatet på ett signifikant sätt. Dessutom mäts volymen efteråt i 
mätcylinder så i detta fall spelar inte byrettavläsningen någon roll, mer än för att veta ungefär 
vilken volym syra som tillsatts. Om den totala osäkerheten för behandlingen av proverna 
räknas samman enligt formel 3.5 (Harris, C.D, 2007)  där e står för de 
olika osäkerheterna och e4 är den totala osäkerheten. I detta fall blir den totala osäkerheten 2,8 
%. Då är inte körningen på jonkromatografen inräknad.  

 

Det skiljer sig mellan beredningen av proverna. På Sobacken filtreras proverna endast genom 
ett veckat filter och därefter späds det med destillerat vatten 1:100. Provet till 
jonkromatografen centrifugerades först tre gånger, för att sedan surgöras, centrifugeras igen 
samt filtreras. Därefter späddes det hundra gånger med eluenten (4,0 mM vinsyra och 0,75 
mM dipicolinic acid). Om en del av ammoniumjonerna skulle ha bundit till några av de fasta 
partiklarna hade dessa försvunnit vid centrifugeringen och även vid filtreringen. 

 

Ett problem har varit att separera topparna ordentligt. Det är en dal (negativ topp) innan 
ammoniumtoppen vilket påverkar integreringen. Även att natrium kommer ut nära 
ammonium gör att natriumtoppen ibland nästan går in i ammoniumtoppen och då blir 
resultatet fel. Det som har gjorts för att separera topparna bättre har varit att späda proven och 
det har då blivit mer separerade toppar samt att bandbredden har minskat, det vill säga 
topparna har blivit smalare. 

 

Något som påtagligt påverkar resultatet är hur kromatogrammen integreras. Den integrering 
som programmet själv gjorde gick inte alltid att använda sig av eftersom den ibland tog med 
andra toppar, förutom den som var av intresse. Därför var det i flertalet fall nödvändigt att 
göra en manuell integrering med programmets verktyg.  

 

I fallet med tillsatsmetodik skiljde sig resultatet med det som erhölls från programmet. Detta 
kan dels ha berott på att det fanns en provmatris som störde analysen, men även att då det var 
höga tillsatser av ammonium blev topparna bredare och mer svårintegrerade. De prov med 
högre koncentration kan då ha gett ett högre resultat än vad det egentligen var, detta i sin tur 
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påverkar ju diagrammet ur vilken nollprovets koncentration lästes av. Ju högre värden på de 
senare proverna desto brantare regressionslinje och det i sin tur leder till ett lägre (då det är på 
den negativa sidan blir det rent siffermässigt ett högre) resultat.  
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5. Slutsats  

Repeterbarhet och reproducerbarhet av analysen i jonkromatograf var bra med en differens på 
ungefär två procent mellan proverna. 
 
Jämförelse med Sobackens Lange-metod visade att det fanns en stor skillnad. När identiska 
prov analyserades med båda metoderna gav jonkromatografi ett värde som var cirka 65 % av 
Lange-metoden. 
 
Lange-metoden reagerar, förutom med ammoniumjoner också med bl a aminosyror, här testat 
med glycin. Detta leder till slutsatsen att de resultat som Lange-metoden visar, egentligen 
kanske är bara ca 65 % så höga. 
 
För att utröna om den stora skillnaden i resultat kommer från andra kväveinnehållande 
föreningar i slurryn, krävs ytterligare undersökningar. Lämpligt kan då vara att använda 
ytterligare någon metod, som är mera specifik för ammoniumjoner än Lange-metoden. En 
sådan metod används vid Gässlösa ARV i Borås och bygger på diffusion av ammoniak från 
en basisk lösning till en lösning med en pH-indikator, vars färg mäts fotometriskt. Denna 
metod borde reagera mindre med andra ämnen än Lange-metoden. Langemetoden har dock 
den stora fördelen att det efter veckfiltreringen endast tar 15 minuter innan resultatet visas, 
medan IC och FIA inte är snabbmetoder utan mer lämpade för större jämförande mätningar. 
Det måste ändå vara av stort intresse att bättre bestämma den verkliga koncentrationen av 
ammonium i biogasslurryn, något som lämpar sig för ett nytt examensarbete. 
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Bilaga 1 
      

 

 

Uppstart av jonkromatograf samt körning av prov 
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Uppstart av jonkromatograf samt körning av prov 

Starta programmet: Start  Programs  Metrohm  IC Net  IC Net 2.3 

User name: metrohm                                                    
Password: *** 

Om inte rutan i Figur 1 är upp, klicka på File  Open  
System… Där väljs även vilken kolonn det ska köras på, 
anjon eller katjon. OBS! Se till att det är rätt kolonn som 
sitter i!  

Tryck sedan på strömbrytaren som hör till pumpen (finns 
bakom skärmen). Välj sedan Control  Startup 
Hardware(Measure baseline). Baslinjen börjar då mätas. 
Beroende på hur länge sedan det var som systemet var igång 
så får baslinjemätningen stå på från 15 min till ungefär en 
timma. Detta gäller även om man ex. höjer temperaturen.  

Det tar en stund innan baslinjen rätar ut sig, det kan även vara 
så att man har zoomat in för mycket och det är därför det ser så 
ojämnt ut. Genom att dubbelklicka på Run-rutan sker en autozoomning. Det fungerar även att 
högerklicka och välja View all.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 

Figur 2 
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Rutan System State visar vad programmet gör för tillfället, ex Initialization (column 
Thermostat (COM 4)). När ex rätt temperatur uppnåtts ändrar den färg till grått.   

 

Samma gäller för Watch window. Här ser man före och efter rätt temperatur har uppnåtts. 

 

Genom att klicka på kromatografens olika delar i Figur 1 kan man ändra inställningar på 
bland annat flöde och temperatur.  

När baslinjen ser bra ut kan provet köras. Töm sprutan (röd pil  Figur 3) och  sätt tillbaka den. 
Torka försiktigt av den lilla plastlangen (blå pil Figur 3)som går ut ur kromatografen med ett 
papper och sätt ner den i provet. Klicka på Control  Start determination. Följande ruta 

kommer då upp. Fyll i Ident, 
ex Prov 5 som är ifyllt här. 
Sedan kan man lägga till 
valfri info i Info 1 och 2 
fälten.  

Om det är en standard skall 
kalibreringsnivån fyllas i, 1 
för första standarden, 2 för 
andra osv. Om det INTE är 
en standard utan ett prov, 
skall det stå 0, precis som på 
bilden.  

Klicka sedan på OK.  
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Figur 3 

Under Method  Passport går det att ändra olika parametrar under körningens gång, tex Ident 
där körningen kan döpas om, Duration: körningstiden (brukar vara lagom med 10-15 min).  
Under körningen är Run-rutan turkos.  
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När är körningen är klar stängs filen och får öppnas igen genom File  Open 
Chromatogram… Välj fil och tryck på OK. Det går att öppna flera filer samtidigt om alla 

markeras.  

För att integrera prov-kromatogrammet högerklicka på kromatogrammet och välj Peak Editor 
(Alt + C). Högerklicka för att flytta den röda linjen, välj toppen och klicka på Add peak (se 
den röda pilen i Figur 4). Den blåmarkerade rutan är för att välja topp. De rutor som är 
rödmarkerade används för att sätta integreringsgränsen åt respektiv vänster och höger, när 
man är nöjd med var man har satt gränsen klickar man på den gröna rutan.  

Ex. Högerklicka på toppen du vill integrera. Om inte programmmet redan har hittat toppen, 
klicka på Add peak (röda pilen). För att sätta den vänstra gränsen klicka på den röda rutan 
med en gul liten boll till vänster, använd sedan piltangenterna för att flytta det röda strecket 
där du vill sätta integreringen, shift + pil ger längre steg, det går även att högerklicka med 
musen där man vill ha gränsen. Klicka sedan på rutan med en grön ram eller tryck på – 
(minustecknet).  

 

När du är nöjd med integreringen, dubbelklicka med höger musknapp. Följande ruta kommer 
då upp. Välj Yes om du vill spara ändringarna du gjort.  
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Bilaga 2 
 

Kalibrering av standardkurva 
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Kalibrering av standardkurva 

Metod 1 (snabbare): 

Gör körning och integrering enligt Bilaga X – Uppstart av jonkromatograf samt körning av 
prov. Gå ur integreringsläget och öppna ”Edit component table” som visas i figuren nedan. 
För att lägga till standardlösningen till kalibrering bör man ändra ”Components : Ref  
’YES’”. För andra prover (som INTE är standarder) skall Ref  No. 

 

 

Figur 4 

 

Figur 5 

Edit Component Table Edit Peaks aka integrering 

Gå in på Concentrations (Figur 1), klicka i 
rutan för rätt ämne och kalibreringsnivå, ex 
ammonium och Level 1. Fyll i standardens 
koncentration, ex. 5. 

Tryck på ”Calibrate”, se till att rätt nivå är 
vald i dropdown listan och välj sedan OK. 

Stäng ”Component Table” genom att klicka 
på OK. 

Stäng ner kromatogramet, det kommer då 
upp rutor som frågar om du vill spara, välj 
att spara ändringarna, även ”overwrite”. 
Detta skriver över gamla kalibreringsvärden. 
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Detta upprepas för alla standarder. Kalibreringsnivåerna börjar med den lägsta som 1 och går 
sedan uppåt. För att addera kalibreringsnivåer klicka på Add under Levels (Figur 2).  

För att se kalibreringskurvan måste ett kromatogram- eller metodfönster vara öppet. Gå till 
Method Calibration…  Graphs…  

 

Den senaste kalibreringen sparas och används automatiskt för ämnet. Det går att se i Report 
review (Förhandsgranskning) för varje körning vilken kalibrering som använts.  
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Metod 2 (enligt IC Nets hjälpmeny) 

File  Open  Chromatogram…    

Välj de filer som ska vara med i kalibreringen genom att markera dem, klicka sedan på ”To 
batch”.  Namnge batchen och klicka på OK.  

 

Klicka i följande rutor, samt gå in i sample table för att se så att alla prov har rätt 
kalibreringsnivå (dvs 1 för standard 1, 2 för standard två osv). 
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Efter att ha klickat på ”Reprocess” stängs rutan.  

Open Method  Välj fil (ex C2_100_MoE.mtw) och öppna 
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Klicka på ”Edit component table”-knappen. Välj sedan ”Concentrations” och kolla att alla 
kalibreringsnivåer samt koncentrationer stämmer. Klicka sedan på OK. 

 

Method Calibration…  Graphs…  

Under ”Components” väljs ämnet som skall kalibreras. Ex ammonium. 
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För att klistra in diagrammet för kalibreringen i ett dokument väljer man ”Copy to clipboard” 
och klistrar in det på vald plats. 
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Bilaga 3 
 

Bruksanvisning för byte av kolonn 
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Bruksanvisning för byte av kolonn 

OBS! Stäng av strömbrytaren som ligger på bordet varje gång någon del i 
jonkromatografen justeras. Annars finns det risk för att kortsluta systemet.  

1. Stäng av IC:n. IC → Control → Shut down hardware. Stäng av strömbrytaren 
 

2. Koppla loss kolonnen från kapillär 57, eller om den har varit inkopplad i supressorn, 
koppla från kapillär 64. Koppla bort kapillär 50, längst ner. Glöm inte att stänga 
kolonnen med pluggar, för att den inte skall läcka. Eluenten skall vara kvar i kolonnen 
när den förvaras. 
 

3. Koppla ihop kapillär 50 med kapillär 57 med hjälp av koppling 71. Se till att det är 
ordentligt fastskruvat så det inte läcker, men samtidigt inte för hårt så att det går 
sönder. 
  

4. Byt ut eluentflaskan mot milliQ-vatten och skölj systemet i ungefär tio minuter. Detta 
genom att starta upp systemet, på med strömbrytaren, IC → Control → Start up 
hardware. 
 

5. Efter tio minuter byts milliQ-vattnet ut mot den nya eluenten (som har körts i 
autoklaven för att få bort luftbubblor). Först stängs systemet av, ”Shut down 
hardware”. Den nya eluenten kopplas in, därefter ”Start up hardware”. Denna körs 
sedan tills baslinjen ser bra ut. 
 

6. Stäng sedan av systemet, koppla loss koppling 71 (mellan 50 och 57). Skruva loss 
skruvarna från kolonnen som skall sättas i. Skruva ihop kolonnens ingång med kapillär 
50. Pilen på kolonnen visar korrekt flödesrikting. Låt kolonnen hänga ut från 
jonkromatografen och ner i en bägare. Starta upp system och pumpa igen och skölj 
kolonnen med eluenten i ungefär 10 minuter.  
 

7. Stäng av systemet igen. Sätt fast kolonnen i fästena och i kapillär 57 (in till detektorn). 
Starta systemet igen och låt baslinjen stabiliseras vilket tar minst två timmar.  

 

 

 

 

 

 

 

Instruktioner för kolonnbyte samt figur se kapitel 4.2.5 och Figur 23 i Instructions for Use, 
819 IC Detector och 820 IC Separation center från Metrohm. 
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Kapillär 

Kapillär 50 
Koppling 

Skruv 53 - 

Skruv 53 - 

Kapillär 
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Bilaga 4 
 

Statistiska data 
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Analys av standardkurvan. 
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Figur 6 - Regression av standardkurva 

Spikning 

 
Tabell 14 - Spikningsdata från jonkromatograf 

Nr Tillsatt konc ammonium [mg/l] Area [mVs] Konc enl IC 
1 0 19,929 17,087 
2 12,5 35,585 30,510 
3 25 47,161 40,436 
4 37,5 68,774 58,967 
5 50 82,523 70,755 

 
Regression Analysis: Area_Spk versus Spik  
 
The regression equation is 
Area_Spk = 19,12 + 1,267 Spik 
 
 
S = 2,50619   R-Sq = 99,3%   R-Sq(adj) = 99,0% 
 
Analysis of Variance 
 
Source      DF       SS       MS       F      P 
Regression   1  2508,33  2508,33  399,35  0,000 
Error        3    18,84     6,28 
Total        4  2527,17 
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Figur 7 - Regression av spikningskurva 

 

 
Figur 8 - Excel diagram över spikning och skärningspunkt 

 

 

Analys av proven 

Figur 9 visar ett normalfördelningsmönster finns i populationen. 
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Tabell 15 - Mätdata från 2010-05-10 

Prov 
100510 

Konc. Prov 
[mg/L] 

Startkoncentration 
[mg/L] 

Startkoncentration 
[g/L] NH4-N 

1 17,766 1982,46 1,98 1,54 
2 17,037 1901,11 1,90 1,48 
3 17,913 1998,86 2,00 1,55 
4 17,849 1991,72 1,99 1,55 
5 17,232 1922,87 1,92 1,49 
6 18,07 2016,38 2,02 1,57 
7 18,563 2071,4 2,07 1,61 
8 17,991 2007,57 2,01 1,56 
9 17,689 1973,87 1,97 1,54 
10 17,945 2002,43 2,00 1,55 

 

Descriptive Statistics: Startkoncentration [mg/L]  
 
Variable                   N  N*    Mean  SE Mean  StDev  Variance      Sum 
Startkoncentration [mg/L  10   0  1986,9     15,1   47,7    2277,0  19868,7 
 
Variable                  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum 
Startkoncentration [mg/L   1901,1  1961,1  1995,3  2009,8   2071,4 
 
 
 

One-Sample T: Startkoncentration [mg/L]  
 
Variable                   N    Mean  StDev  SE Mean       95% CI 
Startkoncentration [mg/L  10  1986,9   47,7     15,1  (1952,7; 2021,0) 
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Figur 9 - Histogram och normalfördelning 

I Figur 9Fel! Hittar inte referenskälla. förstås att mätningar har ett 
normalfördelningsutseende och antas vara normalfördelad. 

Medelvärde från stickprovningen med 10 mätpunkterna räknades till 1,99 g/l. Prov 4 var den Medelvärde från stickprovningen med 10 mätpunkterna räknades till 1,99 g/l. Prov 4 var den 
närmaste i koncentrationen som fås av medelvärdet. På grund av prov 4 ligger så nära 
medelvärdet gjordes sammanlagt fem mätningar för att undersöka spridningenen. 
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Figur 10 - Fördelning av prov 4 

One-Sample T: Koncentration prov 4  
 
Variable              N     Mean    StDev  SE Mean        95% CI 
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Koncentration prov 4  5  1,96600  0,02074  0,00927  (1,94025; 1,99175) 
 
  

Descriptive Statistics: Koncentration prov 4  
 
Variable              N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Variance  Minimum      Q1 
Koncentration prov 4  5   0  1,9660  0,00927  0,0207   0,00043   1,9400  1,9450 
 
Variable              Median      Q3  Maximum 
Koncentration prov 4  1,9700  1,9850   1,9900 

 
Analys och jämförelse mellan mätningar 
 

I Tabell 16 grupperas data i förhållande till hur många gånger proverna varit utspädda samt 
datum för provtagningen. 

Diagram 2 visar att utspridning av mätningar från den fjärde maj med 100, 50 och 25 gånger 
spädningar. Vid 1:100 finns 3 outliers som beror på systematiska fel. 

Tabell 16 - Alla mätningar 

4/5 17/5 19/5 4/5 17/5 19/5 
1:100 [g/l] 1:50 [g/l] 1:25 [g/l] prov 4 [g/l] 1:100 [g/l] 1:100 [g/l] Sobacken [g/l] 

1,54 1,49 1,48 1,55 1,44 1,49 2,37 2,57 2,58 
1,48 1,48 1,47 1,54 1,40 1,50 
1,55 1,51 1,49 1,51 1,42 1,51 
1,55 1,51 1,48 1,52 1,42 1,52 
1,49 1,50 1,48 1,53 1,40 1,51 
1,57 
1,61 
1,56 
1,54 
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Figur 11 - Utspridning av prov vid olika koncentration 

 

Descriptive Statistics: 1:100 4/5; 1:50; 1:25  
 
Variable   N  N*    Mean  SE Mean    StDev  Minimum      Q1  Median      Q3 
1:100 4/5  9   0  1,5433   0,0131   0,0393   1,4760  1,5154  1,5486  1,5638 
1:50       5   0  1,4966  0,00491   0,0110   1,4821  1,4851  1,5002  1,5063 
1:25       5   0  1,4797  0,00308  0,00690   1,4700  1,4730  1,4821  1,4851 
 
Variable   Maximum 
1:100 4/5   1,6091 
1:50        1,5063 
1:25        1,4881 
 
 

Boxplot nedan visar hur seriemätningar på prov 4 skiljer sig från populationen provet 
hämtades ifrån. 
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Figur 12 - Jämförelse mellan alla proverna och prov 4, boxplot 
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Figur 13 - Jämförelse mellan alla proverna och prov 4, spridning. 

Mätningar mellan de dagarna som provet togs samtidig med Camilla Ölander från Sobackens 
rötkamare redovisas nedan. 
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Figur 14 - Jamförelse mellan prover som tagits den 4, 17 och 19 maj 2010, boxplot 
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Figur 15 - Jamförelse mellan prover som tagits den 4, 17 och 19 maj 2010, spridning. 

 

Slutligen jämförs medelvärdet från mätningar den 4:e, 17:e och 19:e maj med värde som 
Sobacken fått under samma dagar. 
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Tabell 17 - Data från Högskolan i Borås metod samt Sobackens metod 

Datum HB Sobacken
05-04 1,530 2,370
05-17 1,418 2,567
05-19 1,508 2,578

 

Paired T-Test and CI: Sobacken; HB  
 
Paired T for Sobacken - HB 
 
            N    Mean   StDev  SE Mean 
Sobacken    3  2,5050  0,1170   0,0676 
HB          3  1,4853  0,0594   0,0343 
Difference  3  1,0197  0,1609   0,0929 
 
 
95% CI for mean difference: (0,6200; 1,4194) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 10,98  P-Value = 0,008 
 
 

 

För att undersöka om det finns skillnader mellan metoderna gjordes en Student-t paired test. 
Testet visar det finns en skillnad mellan metoderna (Difference 1,0197). P-värdet informerar 
om att det finns en signifikant skillnad mellan metoderna det vill säga att båda metoderna inte 
fungerar på samma sätt. 

 


