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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts vid Umeå Energi AB (UEAB). UEAB är ett kommunalägt 
företag med 283 anställda (2012). Företaget arbetar med fem affärsområden: värme, 
elnät, elhandel, UmeNet och sol, vind och vatten. Detta arbete är utfört under 
affärsområde värme och behandlar frågeställningar kring metallanalyser i 
processvatten vid kraftvärmeverk Dåva 1.  
 
Vatten från Ume älv används i anläggningen som kylvatten i pannan och i 
rökgasreningen. Efter vattnet passerat igenom processen renas det i en omfattande 
vattenrening innan det återgår till älven. Metaller och salter tillförs vattnet i 
rökgasreningen och avlägsnas sedan i vattenreningen. Reningen består av ett antal 
steg; textilfilter som tar bort bland annat aska och dioxiner, fällning av metaller med 
hjälp av pH höjningar och fällningsmedel samt skrubbrar för att rena vattnet från 
svavel och ammoniak. Utfällningarna binds med flockningsmedel och tillåts 
sedimentera, slammet deponeras. På kraftvärmeanläggningarna föreligger miljökrav 
som innefattar utsläppen av NOx (NO2), kvicksilver, kadmium samt ammoniak till 
luft och metallhalter och pH i utgående vatten. Detta ligger till grund för det 
genomförda arbetet. 
 
I det renade processvatten analyseras bland annat halterna kvicksilver, kadmium, 
tallium, krom, nickel, koppar, bly, zink, kobolt och arsenik. Detta för att garantera att 
UEAB håller sig inom EUs miljöregler för avfallsförbränning. UEAB skickar sina 
prover till ett externt laboratorium för kvantifiering. 
 
Under åren har UEAB haft problem med varierande mätresultat som till och från 
överstigit gränsvärdena. Detta arbete syftar till att (i) utreda potentiella 
bakomliggande problem som kan vara en förklaring till de varierande mätvärdena 
(ii) kartlägga de spektrala och icke-spektrala interferenser kopplade till analys av 
salthaltigt processvattnet samt (iii) diskutera lämpliga analysmetoder som kan 
användas. 
 
Vattnet innehåller stora mängder salt, till största delen i form av kalciumklorid 
(CaCl2). De försök som genomfördes under projektets gång visade att höga salthalter 
är en potentiell bidragande faktor till de förhöjda mätresultaten för metaller på grund 
av polyatomära joner som orsakar spektrala interferenser. Analyserna genomfördes 
med Inductively Coupled Plasma Quadropole Mass Spectrometry (ICP-QMS) vid 
Umeå Universitet med syfte att kartlägga spektrala interferenser men även 
undersöka huruvida eventuella föroreningar som tillförs vattnet från 
vattenreningskemikalierna påverkar slutresultaten. 
 
Resultaten visade att vattenreningskemikalierna i stort är fria från föroreningar. Kalk 
visades vara den mest förorenade kemikalien, föroreningarna bestod i störst 
utsträckning av zink, bly och kobolt. Kalk är den vattenreningskemikalien som 
tillsätts i störst utsträckning men trots detta bedöms inte föroreningarna ha någon 
allvarlig inverkan på slutkoncentrationerna i vattnet då reningen är så pass effektiv. 
 
Kalcium och klor bildar enligt teorin ett antal polyatomära joner i plasma. De 
spektrala interferenser som framkom vid genomförda experiment är framförallt 
37
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Abstract 

This thesis was carried out at Umeå Energi AB (UEAB) which is a municipal owned 
company with 283 employees (2012). The company has five different branches: heat, 
electricity, UmeNet and renewable energy sources. Heat is the largest division with a 
number of plants located throughout the municipality. Dåva 1 and Dåva 2 are two 
combined heat and power plants located just outside Umeå. Waste is combusted in 
the plants to generate district heating and electricity. The fuel consists of food waste, 
commercial waste and biomass fuel. Water from Dåva 1 is the subject for this thesis. 
 
UEAB takes water from Ume älv and use as cooling water and in other steps in the 
process. Before it is brought into the plant the water is cleaned by osmosis to reduce 
the amount of impurities. The water is used to cool the boiler but also in the fuel gas 
purification. Metals, heavy metals and salt are inferred to the water from the fuel gas 
purification step. These elements must be reduced before the water can return to its 
percipient. This is done by a thorough water purification which removes ash, metals, 
heavy metals dioxins, ammonia and sulfates. The purification consists of a number of 
steps including filters to remove ash and dioxins, precipitation of metals due to a 
raise in pH, scrubbers and sedimentation. Power plants are strongly regulated from 
various panels regarding emissions of NOx (NO2), mercury, cadmium and ammonium 
to water and air 
 
The water leaving Dåva 1 is analyzed for mercury, cadmium, thallium, chromium, 
nickel, copper, lead, zinc, cobalt and arsenic among other. This is done in order to 
ensure that the emissions are within the approved range. UEAB sends the water 
samples to an external laboratory for quantification. 
 
Throughout the years UEAB has dealt with shifting results in metal concentrations in 
the outgoing process water. This report aims to (i) investigate underlying problems 
which may help to understand the varying concentrations (ii) map spectral and non-
spectral interferences coupled with analysis in salty water and (iii) discuss suitable 
method for analysis. 
 
The water contains large amounts of salts mainly as calcium chloride (CaCl2). This 
has proven to be a large contributing factor to the enhanced metal concentration 
values due to polyatomic ions formed in the matrix and plasma due to spectral 
interferences. Experiments were made to empirically determine this statement using 
an Inductively Coupled Plasma Quadropole Mass Spectrometry (ICP-QMS) at Umeå 
University. Results showed that interfering polyatomic ions were formed in the 
plasma and cause spectral interference which leads to high Background Equivalent 
Concentration values (BEC). BEC values stands for the corresponding concentration 
analyte which is detected as interference in µg/L process water. Since the matrix 
mainly consist of calcium and chloride there was no surprise that the resulting BEC 
values for isotopes with interfering mass with polyatomic ions including these 
elements were high.  
 
Matrix: Process water 
Element Interfering ions Source BEC [µg/L] 
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A different approach to understand what is causing the deviating results was to 
determine the amount of impurities in the chemicals used in the water purification. 
The chemicals were analyzed with ICP-MS, and showed that limestone and slaked 
lime which is the two purifications chemical added to the highest extent, was 
contaminated with zinc, lead and cobalt. To evaluate if the contaminations could have 
an effect on the final metal concentrations in purified water, these values has to be 
corrected for the feed in which they are added in the process and comparing with the 
concentration in effluent water measured by external laboratory. This showed that 
the purification removed the impurities with good efficiency and that this probably 
isn’t the main explanation.  
 
Methods to reduce spectral and non-spectral interference are discussed and 
evaluated in the following report. Literature studies showed that different methods 
are suitable to remove some interference but not all. Reaction cells and sector field 
instruments are the most powerful of the mentioned approaches. It eliminates the 
spectral interferences by chemically removing them and the second uses technology 
to more efficiently separate closely spaced masses.  
 
There are different methods available for metal detection. ICP-QMS, ICP-OES, ICP-
SFMS and ICP-DRC are four suitable choices for this specific case. All provide low 
limit of detections and are powerful instruments since they are multi element 
detectors. ICP-SFMS provides high resolution analysis which may be necessary with a 
complex matrix by overcoming spectral interferences. Other methods are mathematic 
correction, isotopic dilution and internal standard. 
 
In conclusion a multi element method which provides good results for all elements 
are hard to find since the elements all have different conditions, requires different 
resolution and are effect by interferences differently. ICP-SFMS is a good method to 
minimize interferences and provide results with low limit of detection. Salty matrixes 
create spectral and non-spectral interferences to a high extent. Arsenic and nickel 
have been demonstrated as the element with highest BEC values with theoretically 
conformed interfering ions. 
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Förkortningar 

 
Abundans:  Förekomst av specifik isotop 
 
AAS:    Atomic Absorption Spectroscopy 
 
AFS:    Atomic Fluorescence Spectroscopy 
 
Analyt:    Det ämne som detekteras 
 
Exciterad atom: Energi tillförd en atom medför att elektroner ”hoppar” till en 

orbital med högre energi. 
 
ICP-AES:   Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy 
 
ICP-OES:   Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy 
 
ICP-DRC:   Inductively Coupled Plasma Dynamic Reaction Cell 
 
ICP-MS:   Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy 
 
ICP-SFMS:   Inductively Coupled Plasma Sector Field Mass Spectroscopy 
 
ICP-QMS:   Inductively Coupled Plasma Quadropole Mass Spectroscopy 
 
Isotop:    Atom av samma grundämne med varierande masstal 
 
Joniseringsenergi: Den mängd energi som krävs för att avlägsna en elektron från 

en atom i vakuum 
 
RPa:    Rejektionsparameter, hög cut - off 
 
RPq:   Rejektionsparameter, låg cut - off 
 
SNCR:   Selective Non-Catalytic Reduction 
 
TMT-15:  Trimercapto-s-triazine 
 
Upplösning:  Förmågan att separerar två närliggande signaler (m/Δm) 
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1. Introduktion 

Kapitlet beskriver bakgrund, problembeskrivning samt begränsningar 

1.1 Bakgrund 
 
Avfallssektorn är hårt reglerad från EU och av svenska myndigheter gällande utsläpp 
från anläggningar till omgivningen. Överträdelser kan i vissa fall medföra 
straffsanktioner. Det är därför av största vikt att inte överträda gränserna. De utsläpp 
som denna rapport syftar att behandla är metall- och arsenikhalter i utgående 
processvatten från Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva 1. 
 
Det processvatten som används i Umeå Energis avfallsförbränning hämtas från Ume 
älv och återgår efter en omfattande vattenrening. Halten av de berörda metallerna 
och arsenik regleras i ”Föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28)”. Prover tas 
på utgående processvattnet och analyseras av ackrediterade laboratorier. Resultaten 
har visat sig variera över tid och vid tillfällen överstigit gränsvärdena. Detta har lett 
till osäkerhet över resultaten. 
 
Vattnet innehåller en stor del salt från avskiljningen av saltsyra och neutraliseringen 
med kalciumkarbonat och kalciumhydroxid i vattenreningen. Vid ett antal tillfällen 
har samband mellan hög salthalt och höga värden på metallerna uppvisats. Även 
andra ämnen har visats störa analyserna av till exempel arsenik. Halterna av metaller 
och arsenik ligger på någon tiondels mikrogram upp till något mikrogram per liter, 
medan salthalterna uppnår några gram per liter. Möjligtvis är det salthalten som har 
medfört att Umeå Energi tidvis överstigit de gränsvärden som föreligger vattnet. 

1.2 Problembeskrivning 
 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de problem som uppstår vid analys 
av metaller i salthaltigt vatten. Vidare att kartlägga vilka interferenser som finns 
mellan olika ämnen samt diskutera verktyg som kan användas för att undvika dessa. 
Arbetet innefattar även en sammanställning av lämpliga analysmetoder och åtgärder 
som kan öka säkerheten vid analyser. Det metaller som behandlas är kvicksilver (Hg), 
kadmium (Cd), antimon (Sb), tallium (Tl), krom (Cr), nickel (Ni), koppar (Cu), bly 
(Pb), zink (Zn), kobolt (Co) samt metalloiden arsenik (As). 

1.3 Begränsningar 
 
Avsaknad av antimon standard medförde att detta element uteslöts i studien. 
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2. Affärsbeskrivning 

Kapitlet beskriver Umeå Energis verksamhet med ingående beskrivningar av 
berörda processer samt miljöregler 

2.1 Umeå Energi AB 
 
Umeå Energi AB (UEAB) är ett lokalt energibolag som till 100 % ägs av Umeå 
Kommun. Företaget har fem olika affärsområden: värme, elnät, elhandel, UmeNet 
och sol, vind och vatten [1]. Värme är det största affärsområdet och UEAB 
tillhandahåller fjärrvärme till Umeå stad samt Holmsund. Separata nät finns till 
Sävar, Hörnefors och Bjurholm. UEAB har år 2012 283 anställda. 
 
UEAB ansvarar för ett antal anläggningar som inkluderar Dåva 1, Dåva 2, 
Ålidhemsverket samt ett antal små verk utspridda inom kommunen. Dåva 1 och Dåva 
2 producerar mest elektricitet och fjärrvärme, Ålidhemsverket har största kapacitet 
då denna består av 2 biobränslepannor och tre oljepanna [2]. Dåva 1 och Dåva 2 
bränner i största utsträckning avfall respektive biobränslen. 
 
Värmen som produceras distribueras i rör från kraftvärmeverket ut till kommunen 
och det kallare returvattnet skickas åter för att värmas upp igen, se figur 2.1. Det är 
en sluten cirkulation för att säkerställa att vattnet håller en god kvalitet och att 
förhindra avbrott i rören. Vattnet är färgat grönt för att lättare lokalisera en läcka. 
Fjärrvärmevattnet pumpas runt i nätet med hjälp av 8 pumpar, lokaliserade på olika 
ställen i nätet.  
 

  
Figur 2.1: Värmetransport   
Källa: Umeå Energi    

2.2 Dåva 1 & 2 
 
Dåva 1 byggdes utanför Umeå år 2000. Anläggningen är en av världens i sitt slag 
energi effektivaste och miljövänligaste kraftvärmeverk [1]. Dåva 1 producerar 
fjärrvärme och elektricitet. Bränslet består till största delen av avfall men andra typer 
av bränslen förekommer. Dåva 2 byggdes därefter för att möta den ökande 
efterfrågan av fjärrvärme i Umeå. Bränslet består till största delen av biobränslen och 
pannan är en fluidiserande bädd [1]. 
 
Tabell 2.1 sammanfattar bränsle, byggnadsår, panneffekt, elproduktion samt 
rökgaskondensering för Dåva 1 och Dåva 2.  
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Tabell 2.1: Sammanfattning över pannorna vid Dåva fjärrvärmeverk 
 Dåva 1 (P8) Dåva 2 (P9) 
Bränsle Hushålls-

/verksamhetsavfall 
Biobränsle, torv 

Byggår 1998-2000 2007-2009 
Panneffekt (MW) 65 (fjärrvärme 55 + el 10) 105 (fjärrvärme 75 + el 

30) 
Elproduktion ~12 30-35 
Rökgaskondensering 
(MW) 

0-15 0-40 

Källa: Umeå Energi 
 
 

 
Figur 2.2: Översiktsbild av Dåva 1 
Källa: Umeå Energi 
 
Figur 2.2 visar översiktligt processen för Dåva 1. Avfallet dumpas i en avfallsbunker 
och blandas kontinuerligt med hjälp av en lyftarm. Det är viktigt att pannan matas 
med ett bränsle med jämnt fördelat energiinnehåll för att behålla en balanserad 
förbränning [1]. Avfallet lyfts därefter till en bränsletratt som bör hållas full för att 
undvika luftsug från pannan, vilket kan resultera i brand i avfallsbunkern [2]. Vidare 
från bränsletratten trycks avfallet med hjälp av en pusher in till pannan där 
förbränningen sker. Dåva 1 använder en rosterugn som består av rörliga trappsteg för 
att transportera avfall samt avlägsna aska. 
 
Pannan kontrolleras av två luftinjektioner. Primärluft sprutas in underifrån för att 
torka avfallet samt se till att det börjar brinna. Sekundärluften kontrollerar 
förbränningen i pannan och hjälper till att minimera bildandet av skadliga ämnen. 
Temperaturen varierar mellan 900ºC och 1000°C i pannan. Ammoniak sprutas in i 
tre nivåer för att minimera bildningen av NOx genom att omvandla detta till kvävgas 
och vatten. Metoden kallas SNCR. 
 
Pannan kyls med hjälp av självcirkulerande vatten inuti väggarna. Rören har en 
bredare diameter när vattnet faller ner och en smalare diameter på vägen upp. Detta 
skapar en vattenpelare som möjliggör självcirkulation. Vattnet i väggarna på pannan 
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upphettas till gas och transporteras till ångdomen. Ångan transporteras vidare till 
den första överhettaren för att efter passerat tre överhettare föras till kondensat 
tanken. 
  
Från förbränningen kvarstår rökgas och aska. Askan blandas med slam från 
vattenreningen och deponeras (Bamberg stabilisering). Rökgasen har en temperatur 
på ungefär 1000°C efter pannan och innehåller tungmetaller, aska och salt. 
Temperaturen på gasen sänks genom att låta den passera torndrag. Processen 
fortsätter vidare med att rökgasen passerar över tre överhettare. Ångan i 
överhettarna ökar i temperatur tills dess att ångan är redo att skickas till turbinen för 
att generera el samt värma upp fjärrvärmevattnet.  

2.3 Rökgasrening 

 
Figur 2.3: Översiktsbild av rökgasreningen Dåva 1 
Källa: Umeå Energi 
 
Efter rökgasen passerat överhettarna har den uppfyllt sitt ändamål och måste nu 
renas för att sedan försvinna ut genom skorstenen. I första steget passerar rökgasen 
genom ett textilfilter. Aktivt kol och kalk adderas i detta steg för att fastna på filtret. 
Detta förbättrar separationen av askmolekyler. Detta steg tar bort tungmetaller, 99 % 
av askan och dioxiner. Askan blandas med slam och deponeras.  
 
Temperaturen sänks genom att låta röken passerar en economizer innan den når 
störtkylarna. Störtkylare mättar gasen med vatten samt sänker temperaturen 
ytterligare. Detta vatten går vidare till vattenreningen. Efter störtkylaren tvättas 
rökgasen i en surskrubber som består av fyllkroppar vilket ökar kontaktytan mellan 
gasen och vattnet som sprayas över gasen. I detta steg tvättas kvicksilver (Hg), 
ammoniak (NH3), saltsyra (HCl) och eventuell aska som passerat textilfiltret bort. 
Gasen är nu cirka 60°C.  
 
Ytterligare rening består i en SO2-skrubber som tar bort sulfater genom att tillsätta en 
slurry på släkt kalk Ca(OH)2 vilket resulterar i bildandet av gips CaSO4. Gipset är 
relativt rent och deponeras.  
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Sista steget är energiutvinning som utförs i kondensationsskrubbern. Kondensatet 
går till vattenreningen tillsammans med vattnet från SO2-skrubbern. Gasen 
upphettas till sist från cirka 20°C till 60°C innan den går ut genom skorstenen för att 
undvika direkt nedfall. Figur 2.3 visar översiktligt hur rökgasreningen fungerar. 

2.4 Vattenrening 

 
Figur 2.4: Översiktsbild av vattenrening Dåva 1 
Källa: Umeå Energi 
 
Vattnet som använts i processen måste renas innan det kan återgå till Ume älv, se 
översiktbild i figur 2.4. Vattenreningen startar med vattnet från surskrubbern i 
rökgasreningen. Reningsverket renar 1.9 m3 vatten per timme [2]. Steg 1 är en pH 
neutralisation med kalk (CaCO3) för att höja pH till ~2, steg två är ytterligare 
neutralisation med släckt kalk (Ca(OH)2) till pH ~9. I dessa steg fälls tungmetaller ut 
så som bly, kvicksilver, kadmium, järn, koppar, krom, nickel och mangan, se figur 
2.5. 
 

 
Figur 2.5: pH-diagram för järn(III), aluminium, krom(III), koppar, zink, nickel, 
järn (II), kadmium, mangan och magnesium. 
Källa: Avloppsteknik 2 



6 
 

En CO2-stripper sitter sammankopplad för att minimera karbonatutfällning i rören. 
Steg tre eliminerar ammoniak i en NH3-stripper. Vidare hamnar vattnet i 
fällningstank 1 där NaOH tillsätts för att höja pH ytterligare och TMT-15 som är ett 
fällningsmedel sulfidbinder de två-värda metallerna. Flockningsmedlet Magna floc® 
tillsätts, detta tillåter metallerna att sedimentera för att sedan skrapas ur och blandas 
med aska och deponeras.  
 
Resterande vatten som nu blandats med kondensat från kondensationsskrubbern i 
rökgasreningen renas ytterligare. FeCl3 adderas för att binda de metaller som inte 
TMT-15 tagit, bland annat krom och arsenik (icke två-värda metaller). pH justeras, 
här finns möjlighet att både öka och sänka pH med NaOH respektiver HCl. Det 
vanligaste är att pH sänks. TMT-15 adderas och komplexbinder de två-värda 
metallerna i vattenlösningen. Dessa sedimenteras i nästa steg med hjälp av Magna 
floc® och deponeras på liknande sätt. Vattnet passerar slutligen ett sandfilter och har 
därmed genomgått samtliga reningsstegen. Kvalitén på vattnet anses uppfylla EU 
direktiven och kan återgå till recipient. pH på utgående vatten varierar mellan 6-8. 
Tabell 2.2 sammanfattar samtliga vattenreningskemikalier och dess syfte.  
 
Tabell 2.2: Vattenreningskemikalier med sitt användningsområde. 
Kemikalier Kemisk 

beteckning 
Koncentration Doseringsmängd 

 
Användningsområde 

Kalksten CaCO3  150 kg/h Höja pH 
Släckt kalk Ca(OH)2  93 kg/h Höja pH 
Natriumhydroxid NaOH 25 %  Höja pH 
Saltsyra HCl 32-34 %  Sänka pH 
Järnklorid FeCl3 39 % FeCl3, 

2 % HCl,  
59 % H2O 

 Fälla icke tvåvärda 
metaller 

Aktivt kol    Öka separationen av 
askmolekyler i 
textilfilter 

Magna floc®  0,1 % utspädd 
med råvatten 

 Flockningsmedel 

TMT-15 
Trimercapto-s-
triazine 

C3N3(SNa)3  25,9 l/dag Fällningsmedel 
(tvåvärda metaller) 

Källa: Umeå Energi 

2.5 Föreskrifter 
 
UEAB följer Föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28) EU-direktiv för 
återvändande vatten till recipient vid avfallsförbränning. Denna föreskrift 
kontrollerar bland annat mängden tungmetaller i utgående processvatten. Tabell 2.3 
visar gränsvärdena för de berörda tungmetallerna och arsenik. 
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Tabell 2.3: Gränsvärden för renat utgående processvatten 
Parameter                                   Gränsvärde [mg/l] 

Hg 0,001* 

Cd 0,001* 

Sb - 

Tl 0,05 

As 0,15 

Cr 0,05* 

Ni 0,2* 

Cu 0,5* 

Pb 0,05 

Zn 0,5 

Co - 

Källa: Åsa Benckert 
 
De villkor som är markerade med * är hårdare än lagstiftningen, dessa kommer ifrån 
UEABs miljötillstånd. 

2.6 Externt laboratorium 
 
Vattenprov tas en gång i veckan på utgående processvatten och skickas till ett externt 
laboratorium för kvantifiering. Vattnet förvaras i syratvättade plastflaskor med 
undantag för analys av kvicksilver som förvaras i glasflaskor då det visats att 
kvicksilver tenderar att fastna på plasten. Tabell 2.4 visar de olika metoder som 
användes vid analyserna samt lägsta mätbara halt.  
 
Tabell 2.4 : Detektionsgräns samt analysmetod från ALS 
Beteckning Namn Detektionsgräns [mg/l] Metod 
Ca Kalcium 0,2 ICP-AES 
Fe Järn 0,01 ICP-SFMS 
K Kalium 0,4 ICP-AES 
Mg Magnesium 0,14 ICP-AES 
Na Natrium 0,5 ICP-AES 
Al Aluminium 0,01 ICP-SFMS 
As Arsenik 0,0005 ICP-SFMS 
Ba Barium 0,001 ICP-SFMS 
Cd Kadmium 0,00005 ICP-SFMS 
Co Kobolt 0,0002 ICP-SFMS 
Cr Krom 0,0009 ICP-SFMS 
Cu Koppar 0,001 ICP-SFMS 
Hg Kvicksilver 0,00002 AFS 
Mn Mangan 0,0009 ICP-SFMS 
Ni Nickel 0,0006 ICP-SFMS 
Pb Bly 0,0005 ICP-SFMS 
Tl Tallium 0,0001 ICP-SFMS 
Zn Zink 0,004 ICP-SFMS 
Källa: ALS 
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3. Teori 

Kapitlet beskriver de teorier som ligger till grund för arbetet 

 
3.1 Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 
 
Atom spektroskopi utnyttjar det faktum att molekyler sönderfaller till atomer när de 
förångas i 2000-8000K [3]. Detta används även i Inductively Coupled Plasma (ICP), 
en översikt på instrumentet syns i figur 3.1. ICP består av ett introduktionssystem, 
plasma, plasma/vakuum gränsyta, jonfokusering/separationssystem, massfilter och 
detektor [4].  
 

 
Figur 3.1: Översiktsbild av ICP-QMS 
Källa: http://www.gso.uri.edu/icpms/how_does.htm 

3.1.1 Introduktions system 

 
Provet som vanligtvis är i vätskeform pumpas in i systemet via en nebulisator som 
omvandlar provet till en finkorning aerosol [3]. Det är viktigt att vätskedropparna är 
av en viss storlek för att joniseringen i plasman ska bli optimal. En aerosol med allt 
för stora droppar riskerar att släcka plasma genom att absorbera termisk energi från 
plasman [14]. Stora droppar avlägsnas därför i spraykammaren [4].  

3.1.2 Plasma 

 
Plasma är en gas som är joniserad i sådan utsträckning att dess egenskaper 
(temperatur, elektrisk- och värmeledningsförmåga) är signifikant beroende av 
joniseringsgraden. Plasman skapas i ICP genom att argon passar igenom ett kvartsrör 
med tre koncentriska tuber omlindad av en induktionsspole. Spolen är ansluten till 
en radiofrekvensgenerator (27,12 eller 40MHz). En gnista från Tesla spolen joniserar 
argongasen och fria elektroner accelererar på grund av det radiofrekventa fältet (1). 
Dock joniseras endast 0,1 % av argonatomerna. 
 
Ar + e-  Ar+ + 2e-          (1) 
 
De koncentriska tuberna består av ett provinlopp, plasmarör och ett kylrör [3]. 
Aerosolen introduceras till plasman där lösningsmedlet förångas och kvar återstår 
fasta saltpartiklar som sönderdelas till molekyler i gasfasen. Den höga temperaturen i 
plasman atomiserar molekylerna till fria atomer. Dessa kolliderar i plasman med fria 
elektroner (e-), argonjoner (Ar+) eller exciterade argonatomer (Ar*) vilket resulterar i 
att atomerna tappar en valenselektron och bildar positiva joner (2). Processerna sker 
under en tidsperiod av 3-4 ms.  
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Temperaturen i plasman ligger mellan 6000-10 000K. Mekanism för hela processen 
syns i figur 3.2. 
M + e-  M+ + 2e-          (2) 
M + Ar+  M+ + Ar 
M + Ar*  M+ + Ar +e- 
 

 
Figur 3.2: Mekanism för omvandlingen av en droppe till positiv jon i ICP 
Källa: A beginner’s guide to ICP-MS 

3.1.3 Plasma/vakuum gränsyta 

 
Efter att lämnat plasmat passera jonströmmen två smala öppningar på 1-2 mm som 
kallas ”sampler cone” och ”skimmer cone”. Detta utgör gränsytan och möjliggör 
extraktion av joner ur plasman till jonlinssystemet. Detta sker samtidigt som tryck 
och temperatur kraftigt minskas. Ur jonströmmen extraheras en representativ del 
från plasman och överförs till vakuum regionen. 

3.1.4 Jonfokuseringssystem 

 
Jonstrålen som lämnar plasman består av positiva joner, fria elektroner och oladdade 
atomer/molekyler. Vid gränsytan (interface) är trycket ~1 % av atmosfärstrycket 
detta får strålen att ”expandera” se figur 3.3. Elektroner med en lägre massa 
diffunderar längre ut än de tyngre positivt laddade jonerna som stannar kvar i mitten 
[21]. 

 
Figur 3.3: Skimmer cone och sample cone i genomskärning 
Källa: A beginner’s guide to ICP-MS 
 
Ett problem med ICP är det låga genomflödet av joner i systemet. Endast en på en 
miljon joner genererade i plasmat når detektorn [21]. En av de bidragande faktorerna 
är ofta den högre koncentrationen matriselement jämfört med analyt [21]. Joner 
förskjuts från sin naturliga bana och karaktären på jonstrålen förändras, detta kallas 
ibland för ”Space Charge Effect” [21]. Effekten förvärras av matriselement med högre 
massa än analyten.  
 
De positivt laddade jonerna som tagit sig igenom skimmer konen återfokuseras i 
jonlinssystemet som består av två plattor som inducerar ett elektriskt fält. Elektroner 
och andra eventuella negativt laddade joner avlägsnas se figur 3.4. De positiva 
jonerna passerar igenom linssystemet och når masspektrometern. Det är 



10 
 

jonlinssystemets uppgift att transportera maximalt antal analytjoner till 
masspektrometern och minimera antalet matrisjoner [21]. 
 

 
Figur 3.4: Översiktsbild av återfokuseringen i jonlinssystemet 
Källa: A beginner’s guide to ICP-MS 

3.1.5 Jonseparationssystem 

 
De tre vanligaste mass-spektrometrarna som används tillsammans med ICP är 
quadropole, time-of-flight och sektor fält. I detta arbete har quadropole använts, 
därför ligger fokus på quadropole detektorn. Quadropolen består av fyra guldbelagda 
keramiska stavar med variabla lik- och radiofrekvensspänningar. Beroende på 
inställningarna av dessa får endast joner av en given mass-laddningskvot (m/z) en 
stabil bana genom quadropolen och når detektorn [3]. Joner med en annan m/z kvot 
exkluderas. Quadropolen kallas därför också för ett massfilter. Genom att hastigt 
variera spänningen och radio frekvensen kan man täcka hela spannvidden av m/z 
kvoter tänkbara i provet. Detta gör det möjligt att detektera flera element på kort tid. 
Till skillnad från time-of-flight och sektor fält instrument ger quadropole så kallad 
spektral enhetsupplösning vilket innebär att den endast kan separera hela masstal 
(t.ex. 10 från 11 och 101 från 102). 

3.1.6 Detektion 

 
Element som tagit sig igenom massfiltret når därefter detektor och kvantifieras 
genom att instrumentet räknar antal positiva joner som kolliderar med detektorn. Ett 
antal aktiva ytor så kallade dynoder finns placerade i detektorn. När en jon träffar 
dynoden frigörs en elektron som i sin tur träffar en annan dynod, vilket skapar en 
kedjereaktion som fortsätter tills dessa att en mätbar signal erhållits. Utifrån signalen 
kan koncentrationen bestämmas med hjälp av extern kalibreringskurva eller andra 
tillgängliga metoder [26]. 

3.2 Spektrala/icke-spektrala interferenser 
 
ICP-MS är ett kraftfullt analysinstrument som hanterar multielementanalys 
potentiellt med hög mätnoggrannhet. Instrumentet har dock sina brister. Det har 
publicerats många artiklar om spektrala och icke-spektrala interferenser samt hur de 
påverkar mätresultatet. Krom, mangan och arsenik är tre element som vanligtvis 
påverkas av spektrala interferenser från polyatomära molekyler innehållande kol och 
klor (t.ex. 40Ar12C, 35Cl16OH, 40Ar13C+, 37Cl18O och 40Ar35Cl) [10]. Detta innebär att 
detektion av låga halter krom, mangan och arsenik i kol och klor rika matriser blir ett 
problem.  
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Spektrala interferenser uppstår på grund av att interfererande joner detekteras på 
samma massa/laddningskvot (m/z) som analyten, vilket i praktiken betyder att 
skillnaden i m/z mellan analyten och interferent är mindre än masspektrometerns 
spektrala upplösning, vilket resulterar i en förhöjd signal. Spektral upplösning är 
instrumentets förmåga att separera två närliggande signaltoppar. Spektrala 
interferenser beskrivs ofta ha två olika ursprung, den ena är överlappande isotoper av 
olika ämnen (isobariska interferenser) och det andra molekyler eller polyatomära 
joner som bildats i plasman med liknande m/z kvot som analyten [7].  
 
Icke-spektrala interferenser (ibland även kallad ”matriseffekter”) är den andra 
varianten av interferenser kopplade till analyser med ICP. Denna typ av interferens 
uppstår när provmatrisen påverkar effektiviteten i provintroduktion, jonisering i 
plasmat och jontransportering och därmed signalintensiteten för analyten [7]. 
Salthaltiga matriser har visat sig var en stor bidragande faktor till matriseffekter [8].  
 
Provintroduktionen och transport påverkas av designen av nebulizern, gasflödet 
genom nebulizern, viskositeten, ytspänningen, densiteten, evaporeringshastigheten 
och ångtrycket på det prov som analyseras [7]. Detta har indirekt påverkan på 
storleken på de droppar som bildas i nebulizern. Matrisen och kalibreringsstandarder 
måste därför matchas med avseende på lösningsmedel för att säkerställa liknande 
utfall från nebulizern och transport. 
 
Matriser kan även påverka temperaturen i plasman, vilket indirekt påverkar 
atomiseringen, excitationen och joniseringen [7]. Organiska molekyler har visats ofta 
sänka temperaturen i plasmat och elektrondensitet pågrund av den ökade andelen 
lösningsmedel och energi som krävs att dissociera C2 bindningar jämfört med O-H 
bindningar i vattenmolekyler [7]. De elementen med högst joniseringsenergi 
påverkas i störst utsträckning av temperatur variationer. 
 
Speciella fall med hög koncentration salt kan orsaka saltavlagringar på sample och 
skimmerkonerna inuti instrumentet som får till följd att signalerna undertrycks [7].  
Flow injection och spädning är två metoder som nämns i litteraturen för att 
minimera effekterna. 
 
Det finns ett antal tekniker tillgängliga för att eliminera eller korrigera för 
interferenser som provspädning, kemisk separation, alternativ provinjektion, 
matematisk korrektion, intern standard och isotopspädning [8]. 

3.3 Förbehandlingsmetoder för att undvika spektrala och icke-
spektrala interferenser 

3.3.1 Provberedning 

 
Val av upplösningssyra i de fall det är nödvändigt är ett viktigt steg i att minska 
spektrala och icke-spektrala interferenser. Salpetersyra (HNO3) är den syra som i 
litteraturen beskrivs som den mest gynnsamma på grund av att dess innehåll redan 
finns i plasman. Man tillför på så vis inga främmande element till plasman [7].  
 
I de fall matrisen är källan till de element som bildar interfererande molekyler i 
plasman kan dessa renas från provmatrisen innan injicering till ICP. Studier gjorda 
av Lyon et Al.[6] visar att interferenser från 40Ar35Cl på arsenik kan minskas genom 
att fälla klor med hjälp av silver, studien påvisade även att metoden kan användas för 
att minska effekten från 12C35Cl2

+ på 82Se+, 40Ar37Cl+ på 77Se+ och 35Cl16O+ på 51V+. 
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3.3.2 Alternativ provintroduktion 

 
En metod för att minska interferenser som finns beskriven är ”desolvation”. Genom 
att sänka temperaturen i spraykammaren kondenseras delar av vattenångan och den 
totala mängden vatten minskas [7]. Studier inom området har visat att signalen för 
analyten ökar och signalen för joner, oxider och hydroxider minskar med kyld 
spraykammaren så mycket som en tiopotens [7]. 

3.3.3 Separation 

 
Processvattnet innehåller stora mängder kalcium i form av saltet CaCl2. De spektrala 
interferenserna från kalcium och klor är speciellt viktiga att undvika då de påverkar 
mätresultatet för ett antal av de viktiga metaller som Umeå Energi analyserar. 
Kalcium och magnesium är såkallade hårdhetsjoner, vatten med höga 
koncentrationer av dessa klassificeras som hårt vatten [17]. Jonbytarsystem kan 
användas för att effektivt avlägsna lösta joner och göra vattnet mjukt [17]. En vanlig 
metod att göra vattnet mjuk är att använda natrium zeoliter, kalcium och magnesium 
joner byts ut mot natrium [23]. I vatten som analyseras i ICP bör dock halten natrium 
inte ökas trots att kalcium försvinner då det också finns ett antal kända interferenser 
med natrium.  
 
Principen för jonbytare är att vatten passerar igenom en bädd av resinkulor. Negativt 
laddade grupper sitter fästa i resinbädden som attraherar katjoner (Ca2+, Mg2+) och 
släpper samtidigt ifrån sig andra joner, där av namnet jonbytare [24]. Olika negativa 
grupper kan användas så som sulfonsyragrupper (HSO4-) och karboxylgrupper 
(-COOH ) [17].  
 
Jonbytare som använder sig av sulfonsyra neutraliserar starka baser och omvandlar 
neutrala salter till dess korresponderande syra enligt (3) [17].   
 
[Ca2+, Mg2+] ∙ [2Cl-] + 2ZSO3 ∙ H  2ZSO3 ∙ [Ca, Mg] + [2HCl]   (3) 
 
Kalcium och magnesiumjonerna fäster på ytan av resinkulorna och bildar sulfater 
medan kloriden bildar saltsyra. Mängden fria katjoner minskar inte lösningen utan 
att nya katjoner tillförs lösningen. När resinens kapacitet är förbrukad kan den 
återgenereras genom att tillsätta ett överskott av mineralsyror. Denna typ av 
jonbytare fungerar väl inom samliga pH intervall [17]. 
 
Demineralisering utnyttjas i processvatten som kräver ett vatten i princip fritt från 
hårdhet och mineral anjoner (Cl-, SO42-, NO3-) [17]. Principen är den samma som för 
den tidigare beskrivna jonbytaren med skillnaden att resinen byter ut väte mot 
katjoner (4). 
 
[Ca2+, Mg2+] ∙ [2Cl-] + 2Z ∙ H  2Z ∙ [Ca, Mg] + [2HCl]    (4) 
 
Utbytet slutförs med att vattnet passerar genom en stark basanjonbytare i 
hydroxidform (5) [17]. 
 
[2HCl] + 2Z ∙ OH  2Z ∙ [2Cl] + 2H2O      (5) 
 
Metoden används för många trycksatta processvatten och ger ett vatten med kvalitet 
jämförbart med destillerat. Nackdelen är att det kräver ett filtrerat vatten för att 
fungera ordentligen [17]. Processvattnet återgår till recipient Ume älv som befinner 
sig i närhet av havet, det är därför möjligt för UEAB att släppa ut salthaltigt vatten 
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[2]. Möjligheten att avlägsna kat- och anjoner från vattnet är därför endast intressant 
för bättrad säkerhet vid analys av metaller och arsenik. 
 
Cold-Vapor på svenska kallad för kallförångningsteknik används för att detektera 
spårmängder av element som bildar flyktiga derivat genom kemiska reaktioner i 
rumstemperatur. Kvicksilver reduceras med tennklorid (SnCl2) från Hg2+ till Hg0 [3] 
som sedan kan detekteras direkt med Atomic Absorbtion Spectroscopy (AAS) eller 
Atomic Fluorescence Spectroscopy (AFS) [27]. Metoden kan även användas på 
arsenik. Då genom hydridgenering med natriumborhydrid (NaBH4) vilket bildar den 
gasformiga hydriden AsH3. Denna sönderdelas till atomer i en ugn upphettat till 
vanligtvis 800ºC och detekteras med AAS eller AFS [27]. Metoden används för att 
förbättra känsligheten vid analys. 

3.3.4 Flow injection 

 
Flow injection är en automatiserad teknik där provet injiceras i ett bärvätskeflöde till 
instrumentet. Icke-spektrala interferenser minskar då en mindre mängd prov når 
sampling konerna. Avlagringar på ytor blir av mindre vikt, detta är speciellt 
gynnsamt för matriser med hög salthalt. 

3.4 Metoder för att minska icke-spektrala interferenser 

3.4.1 Isotopspädning 

 
Det finns ett antal tekniker för att minimera matriseffekter i matriser med hög 
salthalt. Isotoputspädning är en av de kraftfullaste metoderna och bygger på att 
tillsätta en isotopanrikad standard av samma element som man vill analysera [3]. 
Genom att mäta två isotoper samt använda de konstanta isotopabundanser kan den 
ursprungliga koncentrationen i provet beräknas enligt (6) 
   

      (6) 

 
R= Signal kvot(isotop 1/isotop 2) 
CX = Koncentration analyt i prov 
CS = Koncentration analyt i isotopstandard 
VX = Volym prov 
VS = Volym isotopstandard 
A1X = Abundans för isotop 1 i prov 
A2X = Abundans för isotop 2 i prov 
A1S = Abundans för isotop 1 i isotopstandard 
A2S = Abundans för isotop 2 i isotopstandard 
 
Isotopspädning har en begränsning, metoden kan endast utnyttjas för de element 
som har minst två stabila isotoper [19]. En fördel som finns beskriven i litteraturen är 
att metoden ger noggranna resultat eftersom isotoperna för analyten analyseras i 
matrisen och inte i separata kalibreringslösningar [19]. Då isotoperna analyseras 
simultant begränsas påverkan från provinjiceringen så som plasma instabilitet, 
pumpar och oförutsedda förändringar i nebulizern [19]. Metoden är därför gynnsam 
för att undvika matriseffekter men inte för isobariska interferenser som måste 
korrigeras på andra sätt.  
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3.4.2 Intern standard 

 
Intern standard (I.S) anses inte vara en absolut kalibreringsmetod utan används för 
att korrigera förändringar som uppkommer på grund av variationer i koncentration 
eller matrisens uppbyggnad [19]. Lösningar innehållandes en känd mängd I.S och 
analyt analyseras och utifrån (7) beräknas en responsfaktor (F) [3]. 
 
Signal från analyt/Koncentration analyt =  
F * (Signal från I.S/Koncentration I.S)                (7) 
 
Där efter adderas I.S till sitt okända prov och utifrån (7) kan koncentrationen 
beräknas [3]. 
 
Interna standarderna bör ha liknande atommassa och joniseringsenergi som 
analyten. Denna metod rekommenderas även för analyser av matriser med liten eller 
ingen påverkan från icke-spektrala interferenser [7]. I. S är användbar vid analys av 
matriser som varierar i resultat från gång till gång av okänd anledning [3]. 

3.5 Metoder för att minska spektrala interferenser 

3.5.1 Matematisk korrektion 

 
Isobariska interferenser kan kompenseras med hjälp av matematisk korrektion 
antingen direkt i mjukvaran som styr analysinstrumentet eller manuellt. Metoden är 
användbar vid analys av en isotop där det existerar en isotop av ett annat element på 
samma masstal, ex kadmium och tenn (114Cd och 114Sn). Intensiteten på den 
interfererande isotopen analyseras på ett annat masstal som idealt är fri från 
interferenser (ex 118Sn) och därefter kompenseras med kvoten mellan abundansen i 
de naturligt förekommande isotoperna. 
 
Teoretiskt exempel: 
Signal (massa114)= 114Cd+ + 114Sn+       (8) 
114Cd+ = Signal (massa 114) – (abundans 114Sn+ / abundans 118Sn+) * 118Sn+  (9) 
 
Detta resulterar i en matematisk formel (9) som implementeras i mjukvaran eller 
hanteras manuellt. 

3.5.2 Sektorfält masspektroskopi (SFMS) 

 
Den begränsade upplösningen som finns i traditionella quadropoler innebär att 
detektion av element i problematiska matriser (som bildar interferenser) kan vara 
näst intill omöjlig. Forskare har utvecklat högupplösta spektrometrar som kan skilja 
massor med ytterst små differenser åt. Upplösningen (R = m /│Δm│) ökar från ~300 
till 10 000 med sektorfält vilket underlättar analys av järn, kalium, arsenik och krom 
i komplexa matriser [16]. 
 
SFMS består av en elektromagnetisk och elektrostatisk del. Joner produceras på 
traditionellt vis i plasman och accelereras i jonfokuseringssystemet innan de når 
massanalysatorn [16].  Det magnetiska fältet sprider joner utifrån dess energi och 
massa samt fokuserar jonerna med divergerande vinkel från ingångsslitsen. Därefter 
sprider den elektrostatiska analysatorn jonerna endast utifrån energi och 
återfokuserar dessa till utgångsslitsen mot detektorn. Metoden kallas ibland för 
dubbelfokuserade magnetisk sektor, detta eftersom den fokuserar både vinkel (första 
fokusering) och energi (andra/dubbel fokusering).  
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Genom att justera den elektromagnetiska och elektrostatiska delen till samma 
magnitud men med olika riktningar ”fryses” den specifika massa som detekteras och 
får fri väg till detektorn. Spänningen varieras för att täcka av samtliga massor som 
analyseras men tillskillnad från andra metoder skannas endast de massor som är 
intressanta och inte hela masspannet. Detta gör att analysmetoden tar längre tid men 
gör det möjligt att särskilja tätt liggande toppar, så kallad högupplösning. Figur 3.5 
åskådliggör sektorfältets förmåga att skilja mellan 40Ar16O och järn (56Fe). Metoden 
ger även bra känslighet och låga bakgrundssignaler.  
 

 
Figur 3.5: Jämförelse mellan a) Quadropol- och b) Sektorfält-instrument för 
polyatomära interferenser på 40Ar16O på järn (56Fe) [16] 
Källa: A beginner’s guide to ICP-MS 

3.5.3 Kollisionscell, reaktionscell och dynamisk reaktionscell (DRC) 

 
Traditionella massfilter är förknippade med polyatomära spektrala interferenser 
genererade från argon i plasman, lösningsmedel eller analytelement. Några exempel 
på element som är påverkade av spektrala interferenser är [22]:  
 

 40Ar35Cl vid bestämning av 75As 

 40Ar12C vid bestämning av 52Cr 

 40Ar vid bestämning av 40Ca 

 40Ar16O vid bestämning av 56Fe 
 
Dessa isobariska interferenser påverkar mätosäkerheten. Det har under åren 
uppkommit ett antal metoder för minimering av interferenser. Upplösning av 
polyatomära joner eller reaktiva gaser som används som katalysator för jon- molekyl 
reaktioner vilket leder till bildande av nya molekyler med en massa idealt fri från 
interferens [18]. De två metoder som beskrivs utnyttjar samtliga radiofrekvenser för 
att begränsa jonstrålen från plasman.  Den förstnämnda metoden används i så 
kallade kollisionsceller [18].  
 
Icke-reaktiv gas introduceras till ”kollisionscellen” för att främja sönderfall av 
polyatomära joner genom att omvandla kinetisk energi till intern excitation eller 
vibration i molekylerna [18]. Studier beskrivna i [18] visar att användandet av 
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reaktiva gaser förbättrade jon-molekyl reaktionerna vilket ledde vägen för en ny 
metod så kallad reaktions cell.  
 
Reaktionscellen är placerad mellan linssystemet och den analyserande quadropolen 
[9]. Till skillnad mot kollisionscellen används en aktiv reaktionsgas i cellen som 
introduceras med ett kontrollerat flöde och kolliderar med joner från plasman. Gasen 
reagerar med jonerna i olika utsträckning beroende på deras termodynamiska 
stabilitet och bildar biprodukter. Jonerna lämnar därefter cellen och överförs till 
massfiltret. De fyra vanligaste reaktionsgaserna är ammoniak, metan, syrgas och 
vätgas. Valet av gas baseras på de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos 
elementen i matrisen och bör övervägas noggrant [11]. Användande av reaktionscell 
medför lägre detektionsgränser för de ämnen som tidigare vara starkt påverkade av 
interferenser. 
 
Ett exempel på hur reaktionscellen kan används:  
Genom att använda vätgas (H2) som reaktionsgas kan 38Ar1H som är en polyatomär 
interferens till kalium (39K) omvandlas till H3

+ joner och 40Ar (10). Kalium däremot 
lämnas opåverkat. På så vis blir masstal 39 fritt från interferenser och kalium kan 
detekteras utan annan påverkan [22]. 
 
38Ar1H + H2  H3

+ + Ar       (10) 
 
Dynamiska reaktionscellers (DRC) grundprincip är den samma som reaktionscellens, 
alltså reagera med interferenser och lämna analytens masstal fritt för detektion, men 
där slutar likheterna [22]. En DRC består av en reaktionscell innehållandes en 
quadropol (ej detekterande) som inte endast agerar jonfokuserare utan även 
massfilter, se figur 3.6. De regioner där joner är stabila blir bättre definierade och 
genom noggrann optimering av quadropolens elektriska fält kan oönskade reaktioner 
mellan gas och matris, vilket eventuellt kan leda till nya interferenser, förhindras 
[22]. Storleken på det massområde som har en stabil bana genom cellen styrs av så 
kallade RPq- och RPa-värden. Det tidigare anger värdet på den lägre cut-off gränsen 
och den senare högre cut-off gränsen för massområdet. Efter att reaktionsgasen har 
reagerat med eventuella interferenser justeras det elektriska fältet så att analytjonen 
kan nå den detekterande quadropolen ohindrat men även förhindra reaktionsgasen 
att producera nya interferenser. Fördelen med en DRC är att mer reaktiva gaser kan 
användas vilket leder till bättre utbyte av jon-molekylreaktioner och på vis effektivt 
undvika interferenser. I och med användande av mycket reaktiva gaser kan 
potentiellt fler sidoreaktioner ske mellan matris och plasma. Genom dynamisk 
skanning av massfiltret kan sidoreaktionerna avlägsnas innan de ens reagerat till nya 
molekyler [22].  
 

 
Figur 3.6: Översiktsbild över Dynisk Reaktion cell 
Källa: West Coast Analytical Service 
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Exempel på hur DRC fungerar: 
Kalcium (40Ca) och argonjon (40Ar) detekteras på samma masstal vilket innebär en 
förhöjd uppmätt signal på kalcium. Genom att använda ammoniak som reaktionsgas 
omvandlas argonjonen till en neutral argonatom som inte är detekterbar i ICP. Argon 
och ammoniak reagerar exotermt medan kalcium och ammoniak är en endotermisk 
reaktion vilket innebär att ingen reaktion sker i cellen, se figur 3.7. 
 

 
Figur 3.7: Reaktion mellan ammoniak (NH3) och Ar+ i en dynamisk reaktionscell 
Källa: A beginner’s guide to ICP-MS 
 
När metan används i DRC bildas ett antal biprodukter genom komplicerade 
mekanismer. Ar+ är den mest förekommande jonen i plasman och reagerar med 
metan enligt följande [9]: 
 
Ar+ + CH4  CH3

+ + Ar +H 
                    CH2

+ + Ar +H2 

                    CH4
+ + Ar 

 
De intermediära produkterna reagerar även vidare på följande vis [9]: 
 
CH3 + CH4  C2H3

+ + 2H2   C2H5
+ + H2 

 
Ovan visas ett antal biprodukter som bildas i plasman. Oönskade biprodukter kan i 
en del fall leda till nya interferenser på analyten. Som tidigare nämnts kan oönskade 
reaktioner förhindras i en DRC genom noggrann optimering av quadropolens 
elektriska fält. 

3.6 ICP-OES 
 
En annan metod att kvantifiera elementen är ICP-OES som baseras på emissions 
spektroskopi som bygger på att när en exciterad atom faller tillbaka till 
grundtillståndet skickas ut en, för varje element, karakteristik våglängd. Våglängden 
avgör vilket element som analyseras medan intensiteten på ljuset är proportionell 
mot koncentrationen. Atomer produceras och exciteras på vanligt vis av plasman och 
med hjälp av ett gitter kan specifika våglängder selekteras ut, vilket gör det möjligt att 
detektera flera element samtidigt och erhålla god precision. 
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3.7 Graphite Furnace Atomic Absorption 
 
Absorptionsteknik baseras på fria atomers förmåga att absorbera ljus med frekvenser 
eller våglängder som är karakteristiska för det specifika elementet. Metoden bygger 
på att provet förångas och atomiseras i ett grafitrör placerat i en ugn. En lampa lyser 
genom provet och atomerna absorberar UV eller synligt ljus och ökar på så vis i 
energi. En monokromator väljer ut rätt frekvens eller våglängd för de element som 
detekteras. Mängden absorberad ljus korrelerar inom ett känt intervall med 
koncentrationen i provet. 

3.8 Background Equivalent Concentration 
 
Background Equivalent Concentration (BEC) representerar den koncentration analyt 
i provet som motsvarar signalen från interfererande molekyler. Detta kan beräknas 
med hjälp av kalibreringskurvor eller matematiska formler [20]. 

3.9 Matris 
 
Utgående processvatten från UEAB avfallsförbränning i Dåva 1 har visat sig innehålla 
höga koncentrationer salter totalt mellan 4-8 g/L där kalciumklorid (CaCl2) står för 
den största andelen [6]. Vatten med hög salthalt är en svår matris vilket betyder att 
det kan vara problematiskt att detektera metaller och andra element med god 
känslighet och selektivitet. Spektrala och icke-spektrala interferenser samt 
saltbeläggningar i instrumentet är starka bidragande faktorer [15].  
 
Umeå Energi skickar prover till ALS för kvantifiering. ALS späder proverna 11 gånger 
eftersom den totala koncentrationen upplösta fasta partiklar i provlösningen bör vara 
under 0.1% [6]. Dessutom ökar ALS temperaturen i plasman (se teori) och metan 
tillsätts (se teori om reaktionsgas). Matriseffekter minimeras med hjälp av intern 
standard, de standarder som används är indium (In) och lutetium (Lu) eller tallium 
(Tl). Matematiska korrektioner används för att korrigera interferenser från 
molybdenoxid (Mo-O) på kadmium (Cd). För mer information om matriseffekter och 
interferenser se teori. 
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3.10 Påverkan från matris 
 
Matrisens sammansättning avgör vilka element som påverkas av spektrala 
interferenser. Tabell 3.1 är en sammanställning av teoretiska interferenser.  
 
Upplösning (R) beräknas R = m /│Δm│ 
m= massa (element) 
│Δm│ = absolutbeloppet på differensen mellan element- och interferens massa 
 
 
Tabell 3.1: Teoretiska interferenser 

Element Massa 

[m/z] 

Interferens Abundans 

[%] 

Källa Upplösning 

Cr 50 
40

Ar
10

B,  75,47 Argon 1700 

Cr 52 
40

Ar
12

C, 
35

Cl
16

O
1
H

 
98,50,  

75,58 

Kol 2400,  

1700 

Cr 53 
37

Cl
16

O
 

24,17 Klor 2600 

Ni 58 
23

Na
35

Cl, 
42

Ca
16

O 

75,77,  

0,65 

Klor,  

Kalcium 

2500,  

3200 

Ni 60 
23

Na
37

Cl, 
44

Ca
16

O 

24,23,  

2,08 

Klor,  

Kalcium 

2400, 

3100 

Ni 61 
44

Ca
16

O
1
H  Kalcium 2200 

Co 59 
40

Ar
19

F, 
36

Ar
23

Na 

99,60,  

0,34 

Argon 2100, 

2400 

 

Cu 63 
40

Ar
23

Na, 
31

P
16

O
16

O 

99,60,  

99,52 

Argon, 

Fosfor 

2800, 

1900 

Cu 65 
40

Ar
25

Mg 9,96 Argon 3800 

Zn 64 
32

S
16

O
16

O, 
32

S
32

S,  
40

Ar
24

Mg 

94,57, 

90,29,  

78,67 

Svavel, 

Argon 

2000, 

4000, 

3500 

Zn 66 
40

Ar
26

Mg, 
32

S
34

S 10,97,  

8,00 

Argon 3500, 

4700 

Zn 67 
40

Ar
27

Al, 
35

Cl
16

O
16

O 

99,60,  

75,41 

Argon,  

Klor 

4000, 

2100 

Zn 68 
40

Ar
28

Si 91,86 Kisel 4700 

As 75 
40

Ar
35

Cl, 
59

Co
16

O, 
 

75,47,  

99,76 

Klor 7800, 

11500 

Cd 111  
79

Br
32

S, 
95

Mo
16

O 48,05,  

14,74 

Svavel 8100, 

32000 

Cd 112 
95

Mo
17

O 16,52  51000 

Cd 113 
81

Br
32

S 46,97 Svavel 7000 

Cd 114 
79

Br
35

Cl 38,13 Klor 7000 

 
De ämnen som enligt matrisens uppbyggnad bör orsaka största spektrala 
interferenserna är klor och kalcium. Utöver dessa finns det oundvikliga bidraget från 
plasman med argon, kväve och syre. Samtliga isotoper av krom och nickel riskerar få 
signalpåslag från molekyler som bildas i plasman med liknande massa pågrund av 
matriselementen. Detta gäller även för kobolt, arsenik och zink isotop 67. 
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4. Metod 

Kapitlet beskriver de försök som genomförts under arbetets gång 

4.1 Litteraturstudie 
 
Arbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie kring spektrala och icke 
spektrala interferenser. Tillgängliga metoder för att minimera effekten kartlades. 
Slutsatsen av litteraturstudien var att det gjorts omfattande studier inom detta 
område men att resultaten ibland går isär.  

4.2 Experimentell uppställning 
 
Den experimentella delen i projektet delades upp i två försök. Första etappen bestod i 
att undersöka eventuella föroreningar i de vattenreningskemikalier som används i 
Dåva 1 med ICP-MS samt kartlägga reaktionsgaser påverkan på interferenser. Analys 
av låga halter försvåras på grund av polyatomära interferenser från matrisen och 
plasmat (t.ex. Ar-C, Cl-O, Ar-Mg). Studier har visat att detta kan minimeras med 
hjälp av dynamisk reaktionscell. De två reaktionsgaserna som testades var syrgas och 
metan. De elementen som analyserades var Hg, Cd, Tl, As, Cr, Ni, Cu, Pb, Zn och Co. 
Blank bestod av 1 % HNO3 i milli-Q. 
 
I försök två undersöktes vilka element som bildar oxider i en dynamisk reaktionscell 
medhjälp av syrgas. De element som undersöktes var Cr, Ni, Cu, Zn och As. 

4.2.1 Försök 1 – Föroreningar 

 
Representativa prov erhölls av samtliga vattenreningskemikalier (prov uttaget 12-03-
12) och följande lösningar bereddes: 
 

 100mg/l CaCO3 med avseende på kalcium (1 % HNO3) 

 1000mg/l CaCO3 med avseende på kalcium (1 % HNO3) 

 100mg/l Ca(OH)2 med avseende på kalcium (1 % HNO3) 

 1000mg/l Ca(OH)2 med avseende på kalcium (1 % HNO3) 

 2 % lösning HCl i milli-Q 

 2 % lösning NaOH i milli-Q  

 20µg/l FeCl3 med avseende på Fe (1 % HNO3) 

 10mg/l FeCl3 med avseende på Fe (1 % HNO3) 

 TMT-15 spädd 1:1o i milli-Q 

 0,01 % lösning Magna floc® i renat råvatten 

 Utgående processvatten (glasflaska) spädd 1:10 i milli-Q 

 Utgående processvatten (plastflaska) spädd 1:10 i milli-Q 
 
Standardlösningar 0.05µg/l - 10µg/l innehållandes Hg, Cd, Tl, As, Cr, Ni, Cu, Pb, Zn 
och Co bereddes från 1000 mg/l standardlösningar genom serieutspädning.  
 
Salpetersyra (HNO3) användes som surgörare. 

4.2.2 Försök 1 – Spektrala interferenser 

 
Samtliga lösningar analyserades och utifrån resultatet av analyserna kunde storleken 
på de eventuella spektrala interferenserna bestämmas.  



21 
 

4.2.3 Försök 1 – Reaktionsgas 

 
Instrumentet ställdes om till DRC med följande inställningar: 

 DRC gasflöde CH4 0,7 ml/min 0,45 RPq 

 DRC gasflöde O2 0,55 ml/min 0,5 RPq 
 
Punkt 4.2.1 och 4.2.2 upprepades med de två reaktionsgaserna för att påvisa 
reaktionsgasernas inverkan på analyserna. 

4.2.4 Försök 2 - Oxidbildning  

 
En lösning innehållande 10 ppb av samtliga elementen bereddes utifrån 
standardlösningar med salpetersyra som surgörare. Syrgasflödet ställds in på 0,55 
ml/min och lösningen analyserades med och utan syrgas. Kvoten mellan element och 
dess eventuella oxid jämfördes med och utan reaktionsgas.  RPq värdet varierades 
mellan 0 och 0,4. Ett RPq värdet på 0,4 fanns optimalt då detta gav störst signaler.  
 
 

5. Resultat och diskussion 

Kapitlet innefattar de resultat som framkommit samt diskussion 

5.1 Standard metod 
 

 
Figur 5.1: ICP-DRC vid Umeå Universitet 

5.1.1 Föroreningar i vattenreningskemikalier 

 
Mängden föroreningar som uppmättes i vattenreningskemikalierna baserades på de 
isotoper av vardera elementet som uppvisade liknande koncentrationer. Dessa 
element anses vara relativt fria från interferenser och kan användas i fortsatta 
diskussioner. Tabell 5.1 visar antal µg förorening per gram kalcium i CaCO3, 
Ca(OH)2, järn i FeCl3 eller antal gram av kemikalien (gäller resterande 
vattenreningskemikalier). 
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Tabell 5.1: Mängd förorening i vattenreningskemikalier i µg/g 

Element 
CaCO3 

[µg/g] 
Ca(OH)2   

[µg/g] 
HCl   
[µg/g] 

NaOH 
[µg/g] 

FeCl3 

[µg/g] 
TMT-15 
[µg/g] 

Magna 
floc® 
[µg/g] 

Cr     
   

  
 Co 1,24 1,48 0,001 0,001 16,2 0,001 0,0002 

Ni     
   

  
 Cu   3,03 0,003 

  
  0,01 

Zn 23,6 40,0 
   

  0,11 

As 0,91 1,53 
 

0,001 2,91 0,05 0,003 

Cd 0,08   0,002 
  

  
 Hg     0,0001 

  
  

 Tl 0,004   
   

  0,00001 

Pb 8,68 1,03 
   

  
  

Resultaten visar att kalken är den mest förorenade kemikalien. De största källorna är 
zink, bly och kobolt. Föroreningarna från kalk och släckt kalk som är de kemikalierna 
som tillförs i störst utsträckning till vattenreningen, blir därför en viktig aspekt. Det 
som kan tänkas bli ett problem är ifall föroreningar ger ett betydande bidrag till 
halterna på elementen i renat processvatten. För att utvärdera detta måste mängden 
förorening per liter processvatten beräknas. Detta görs utifrån tillflödet av 
reningskemikalier och flödet på processvattnet genom reningen. Data saknas för 
saltsyra, natriumhydroxid, järnklorid och Magna floc® men då mängden förorening 
för dessa är låga kan de därför anses oviktiga för fortsatta diskussioner. För mängd 
förorening se tabell 5.2.  
 
Tabell 5.2: Mängd förorening i vattenreningskemikalierna omräknad utifrån den 
hastigheten kemikalien tillsätts i reningen 

Element 
CaCO3  

[µg/l] 
Ca(OH)2    

[µg/l] 
TMT-15  
[µg/l] 

Cr       

Co 97,6 72,5 0,0003 

Ni       

Cu   148   

Zn 1863 1956   

As 72,2 74,9 0,03 

Cd 6,32     

Hg       

Tl 0,32     

Pb 685 50,3   

 
Tabell 5.2 visar antalet µg förorening per liter processvatten som passerar igenom 
vattenreningen. Utifrån de krav som ställs på halterna av de berörda elementen (se 
tabell 2.3) och de faktiska uppmätta halterna från ALS (se bilaga 2) bör slutsatsen bli 
att de föroreningar som kommer med kemikalierna inte utgör något problem då 
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största delen fälls ut i reningen. Det enda element som eventuellt kan utgöra någon 
form av risk är zink. Mängden zink som tillförs per liter processvatten är så pass hög 
jämfört med sluthalterna att det eventuellt kan orsaka en förhöjd koncentration på 
utgående vatten då allt inte fälls ut. 

5.1.2 Spektrala interferenser i vattenreningskemikalierna 

 
Storleken på de spektrala interferenserna redovisas i form av ett BEC-värde. Detta 
beräknas genom att samtliga isotoper normaliseras mot elementisotopen med lägst 
interferens. Isotopen med lägst uppvisad koncentration antas vara mest fri från 
interferens. Koncentrationsekvivalenterna för elementen beräknas sedan om utifrån 
de element som återfinns i matrisen och redovisas i µg/g. Kalkproverna redovisas i 
µg/g kalcium och järnkloriden i µg/g järn. Resterande i den koncentration som 
används i processen se tabell 2.2. 
 
Resultaten från analyserna av vattenreningskemikalierna som används i Dåva 1 visar 
på tydliga interferenser från ämnen som finns i matrisen (Ar-Cl och Ar-Na). De 
teoretiska interferenserna har visat sig överensstämma med förväntat resultat 
baserat på respektive kemikalies innehåll. Se bilaga 1.  

5.1.3 Spektrala interferenser i processvattnet 

 
På liknande sätt som 5.1.2 beräknas BEC värden för processvattnet se tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3: Spektrala interferenser i processvattnet 
Kemikalie Element Interfererande joner Källa BEC [µg/l] 
Råvatten 58Ni 23Na35Cl, 42Ca16O Klor, kalcium ≤ 1,85 
 60Ni 23Na37Cl, 44Ca16O Klor, kalcium ≥ 1,71 
 61Ni 44Ca16O1H Kalcium ≥ 2,00 
 62Ni 38Ar24Mg  ≥ 1,82 
 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≤ 1,19 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≥ 0,09 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 

40Ar24Mg 
Svavel, plasma 

≥ 5,51 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≥ 1,39 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≥ 1,23 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≤ 6,36 
Processvatten 
plastflaska 

52Cr 40Ar12C+, 35Cl16O1H+ Plasma, kol, klor 
≤ 3,73 

 53Cr 37Cl16O+ Klor ≥ 362 
 59Co 40Ar19F, 36Ar23Na, 40Ca16O Plasma, kalcium  
 58Ni 23Na35Cl, 42Ca16O Klor, kalcium ≥ 33,5 
 60Ni 23Na37Cl, 44Ca16O Klor, kalcium ≥ 292 
 61Ni 44Ca16O1H Kalcium ≥ 1966 
 62Ni 38Ar24Mg  ≤ 13,0 
 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≤ 1,36 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≥ 9,22 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 

40Ar24Mg 
Svavel, plasma 

≥ 38,1 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≤ 4,30 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≥ 14,75 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≥ 0,81 
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 75As 40Ar35Cl+, 59Co16O Plasma, klor ≥ 779 
 110Cd 94Mo16O  ≤ 0,24 
 111Cd 79Br32S, 95Mo16O  ≥ 0,08 
 112Cd 95Mo17O  ≥ 3,67 
 113Cd 81Br32S  ≥ 0,27 
 114Cd 79Br35Cl  ≥ 0,16 
 203Tl   ≥ 0,02 
 205Tl   ≤ 0,31 
     
Processvatten 
glasflaska 

52Cr 40Ar12C+, 35Cl16O1H+ Plasma, kol, klor 
≤ 3,73 

 53Cr 37Cl16O+ Klor ≥ 368 
 59Co 40Ar19F, 36Ar23Na, 40Ca16O Plasma, kalcium  

 58Ni 23Na35Cl, 42Ca16O Klor, kalcium ≥ 32,7 
 60Ni 23Na37Cl, 44Ca16O Klor, kalcium ≥ 291 
 61Ni 44Ca16O1H Kalcium ≥ 1945 
 62Ni 38Ar24Mg  ≤ 13,1 
 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≤ 1,47 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≥ 8,56 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 

40Ar24Mg 
Svavel, plasma 

≥ 36,0 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≤ 4,03 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≥ 15,9 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≥ 0,65 
 75As 40Ar35Cl+, 59Co16O Plasma, klor ≥ 741 
 110Cd 94Mo16O  ≤ 0,49 
 111Cd 79Br32S, 95Mo16O  ≥ 0,12 
 112Cd 95Mo17O  ≥ 3,38 
 113Cd 81Br32S  ≥ 0,48 
 114Cd 79Br35Cl  ≥ 0,25 
 203Tl   ≥ 0,02 
 205Tl   ≤ 0,31 
 
Resultaten i tabell 5.3 visar att kalcium i processvattnet bidrar till starka 
interferenser på nickel genom att bilda kalciumhydroxid i plasman som leder till 
isobarisk interferens på masstal 61. En del av kloret som finns närvarande i vattnet 
reagerar med argon i plasmat vilket är en bidragande faktor till det höga BEC värdet 
på arsenik. Klor bildar även oxider med syre och polyatomära joner med natrium. 
Detta leder till interferenser på metaller så som krom, nickel och zink. Klor och 
kalcium återfinns i stora mängder i processvattnet. 
 
Stora mängder svavel i processvattnet ökar mängden bildad svaveloxid i plasman 
vilket i sin tur leder till isobariska interferenser på zink isotop 64. För att erhålla 
trovärdiga mätvärden på zink är det alltså av stor vikt att svavelhalten hålls låg. 
  
Råvattnet används för att späda ut Magna Floc® till en 0,1 % lösning. Mätvärdena 
uppvisar inga stora spektrala interferenser utan vattnet kan anses relativt fritt från 
interferenser.  
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5.2 Oxidbildning med reaktionsgas 
 
Alternativ användning av reaktionsgas är att istället för att reagera med interferent 
utnyttja reaktioner med analyt. En förutsättning för detta är att reaktionen mellan 
analyt och reaktionsgas är termodynamiskt gynnsamma. Experimentet med syrgas 
syftar till att undersöka om krom, nickel, koppar, zink eller arsenik bildar oxider i 
reaktionscellen. Tabell 5.4 visar oxidkvoterna med och utan syrgas för samtliga 
element. 
 
Tabell 5.4: Oxidkvot med och utan syrgas 

 
Utan syrgas 

Med 
syrgas 

Kvot Signal kvot 
Signal 
kvot 

Cr/CrO 13,0 60 

Ni/NiO 157,8 728 

Cu/CuO 97,2 3 

Zn/ZnO 343,3 111 

As/AsO 0,1 254 
 
I de fall kvoten är lägre med syrgas än utan innebär det att elementet bildar oxid med 
syrgas i den dynamiska reaktionscellen. Resultatet visade att koppar och zink bildar 
oxider i reaktionscellen och det är därför möjligt att utveckla en metod med syrgas 
som reaktionsgas och detektion av respektive oxid för dessa två element.  

5.3 Tillgängliga analysmetoder 
 
Det finns ett antal olika analysmetoder tillgängliga för kvantifiering av metaller och 
arsenik i vätska. De mest använda är ICP instrument av olika slag. Under tidigare 
utvecklingsfaser ansågs ICP vara ett kraftfullt instrument i stort sett fritt från 
interferenser men det har kommit att visa sig att så inte är fallet [7]. ICP är ett 
kraftfullt instrument men starkt förknippat med spektrala och icke spektrala 
interferenser. Fyra betydelsefulla varianterna av Inductively Coupled Plasma 
Spectrometry är ICP-OES, ICP-MS, ICP-SFMS och ICP-DRC. De bygger alla på 
samma plasma principer men skiljer sig åt i detektionsmetod och närvarande av 
reaktionscell.  Varianterna på ICP har alla olika fördelar och nackdelar.  
 
Utöver ICP instrument finns andra metoder som utnyttjar ljusabsorption för att 
kvantifiera metaller. Graphite Furnace Atomic Absorbtion Spectrometry (GFAAS) 
tillgodoser detektionsgränser inom intervallet 0,1-0,01 µg/L [14].  

5.3.1 ICP-OES 

 
Det finns ett antal kriterier som påverkar säkerheten på resultatet vid optisk emission 
spektroskopi. Fullständig atomisering och jonisering av samtliga element är en viktig 
del i analysförloppet [12]. Utan detta riskerar man att tappa signalintensitet. Atomer 
som är bundna i matrisen måste frigöras innan de exciteras för att undvika 
interferenser [12]. Vanliga interferenser innefattar överlappande våglängder från två 
eller flera element i matrisen. Ett vanligt exempel är koppar (515,323nm) och argon 
(515,139nm). För att minimera interferenser från överlappande våglängder används 
ett hög upplösningssystem. 
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Ett annat viktigt fenomen att ta hänsyn till är så kallad spontan emission. Detta sker 
när fria exciterade atomer krockar med partiklar och tappar energi [13]. Detta är 
särskilt viktigt att ta hänsyn till i matriser bestående till stor del av salt då risken för 
krockar ökar. 
 
Bakgrundstrålning förekommer alltid i ICP-OES analyser. Detta har sitt ursprung 
från elektroner, argon, argonjoner men även atomer och molekyler som befinner sig i 
matrisen. Blankprover injiceras för att korrigera för bakgrundstrålningen men trots 
detta gör strålningen att signal-/brusförhållandet generellt är 3-6 tiopotenser sämre 
för ICP-OES jämfört med ICP-MS.  
 
Det finns två olika metoder att detektera emitterat ljus från plasman, radiellt och 
axiellt. Radiellt är det traditionella sättet och lämpar sig speciellt för prover med höga 
koncentrationer. Det senare ger en reducerar bakgrundstrålning från plasman vilket 
resulterar i sänkt detektionsgräns upp till 5-10 gånger mot radiellt.[14]. 

5.3.2 ICP-QMS 

 
Den största skillnaden mellan denna analysteknik och ICP-OES är att jonerna 
detekteras istället för strålningen som emitteras. ICP-MS selekterar elementen 
utifrån mass-/laddningskvot. Detektionsgränserna blir lägre pågrund av den avsevärt 
lägre bakgrundssignalen och en annan fördel är att metoden tillåter isotopanalyser. 
Spektrala interferenser är vanligt förekommande men väl definierade. Dessa kallas 
för isobariska interferenser och är svåra att helt eliminera med de upplösningar som 
vanligtvis förekommer i ICP-MS instrument[14]. 
 
Man bör beakta detektion på nickel, krom masstal 52 och arsenik eftersom dessa 
isotoper påverkas av spektrala interferenser från kalcium och klor i stor utsträckning. 
Om möjligt bör krom detekteras på andra masstal såsom 53 som enligt experiment 
uppvisade betydligt lägre BEC värde. Samtliga isotoper av nickel visade BEC-värde på 
ungefär 2 µg/l vilket är betydligt lägre än för krom. Vilken isotop som väljs har därför 
inte lika stor betydelse utifrån de potentiella spektrala interferenserna. Arsenik har 
endast en isotop och måste därför detekteras på masstal 75. Vetskapen om att 
detektion av arsenik i kloridhaltiga matriser utgör ett problem är viktigt och metoder 
för att minska påverkan från matris är viktigt 
 
Matriseffekter kan orsaka problem vid analyser med ICP-MS [14]. Stor aktsamhet bör 
vidtas vid val av surgörare, salpetersyra är mest gynnsamt. 

5.3.3 ICP-SFMS 

 
Sektorfält instrument kan hantera mer komplexa matriser jämfört med ICP-QMS 
genom högre spektral upplösning (instrumentet kallas ibland högupplösande ICP-
MS) [6].  SFMS sänker detektionsgränsen då instrumentet bättre separerar joner 
med små masskillnader. ALS använder sig av denna metod för detektion av samtliga 
element aktuella i detta arbete utom kvicksilver. ICP-SFMS har en max upplösning 
på 10 000, vilket i praktiken innebär att instrumentet t.ex. kan särskilja masstal 
100,01 från 100,02. 

5.3.4 ICP-DRC 

 
Dynamisk reaktionscell är en effektiv metod för att omvandla molekyler/joner med 
interfererande masstal till masstal fria från interferenser. Det som är viktigast vid 
användning av DRC är att vara medveten om vilka interferenser som reaktionsgasen 
undviker eller eventuellt skapar. Ammoniak som reaktionsgas är effektiv för 
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detektion av kalcium eftersom ammoniak reagerar exotermt med argon som annars 
detekteras på samma masstal [25]. Andra effektiva reaktionsgaser är CH4, H2, O2 och 
NH3. 

5.3.5 GFAAS 

 
GFAAS styrkor ligger i låga detektionsgränser, liten provvolym och få spektrala 
interferenser då instrument är utrustat med Zeeman bakgrundskorrektion[14]. 
Nackdelarna är att det uppstår många kemiska interferenser, finns begränsningar i 
vilka element som går att analysera och begränsad dynamisk område för detektion. 
GFAAS är inte ett alternativ att ersätta ICP-MS men de finns viktiga fördelar så som 
effektiv bakgrunds korrektion. För matriser med hög salthalt ger GFAAS möjlighet 
till förbehandlingssystem In Situ, genom att optimera temperaturen och på så vis 
eliminera framförallt klor. GFAAS ger möjlighet till jämförelse med ICP-MS men är 
inte intressant som ersättare då det är en tidskonsumerande teknik. 
 

5.4 Jämförelser 
 
Tabell 5.5: Detektionsgränser för GFAAS, ICP-OES och ICP-QMS 
Element GFAAS [µg/L] ICP-OES [µg/L] ICP-QMS [ng/L] 
As 0,33 50 1-10 
Cd 0,02 1 0,01-0,1 
Co 0,5 1 0,1-1 
Cr 0,025 2 0,1-1 
Cu 0,07 0,4 0,1-1 
Hg 18 1 1-10 
Ni 0,24 5 0,1-10 
Pb 0,04 10 0,01-0,1 
Tl 0,75 30 0,01-0,1 
Zn 0,0075 1 0,1-10 
Källa: AAS, GFAAS, ICP or ICP-MS? Which technique should I use?, Thermo 
Elemental, (2001) 
 
Tabell 5.5 visar samtliga detektionsgränser för GFAAS, ICP-OES och ICP-QMS. Med 
ICP-SFMS kan man detektera en betydande lägre halt av elementen.  

5.5 Frågor att ställa sig vid val av analysmetod 
 

 Hur ser matrisen ut? 

 Vilken detektionsgräns är rimlig? 

 Kostnad? 

 Hur många element ska bestämmas i varje prov? 
 
Komplexa matriser kräver kraftfulla instrument med hög upplösning som med god 
säkerhet kan särskilja element med liknande massa och undvika spektrala och icke-
spektrala interferenser. Dessa matriser kan även kräva förbehandling såsom 
spädning eller kalibreringsmetoder utöver extern kalibrering. Det kan även kopplas 
ihop med den detektionsgräns som är rimlig, ju lägre detektionsgräns som efterfrågas 
desto viktigare blir förbehandlingsmetoder och instrument som ger stabila och säkra 
resultat. Pengar är alltid en faktor när ett företag ska köpa tjänster, som tumregel kan 
man säga att ICP-SFMS är den dyraste metoden men även den säkraste på 
marknaden när det gäller metall och arsenik analyser i processvatten. Samtliga ICP-
MS mäter flera element samtidigt vilket sparar tid och pengar. Med ICP-OES har 
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man däremot stora begränsningar för komplexa provmatriser då mycket spektrala 
interferenser förekommer och är svåra att prediktera. 
 

6. Slutsatser 

Resultaten från denna studie visar att matrisens huvudsakliga beståndsdelar kalcium 
och klor påverkar mätresultaten avsevärt. Halterna når upp till 8 g/l vilket är att 
betrakta som ett mycket salt vatten. Resultat från försök som genomförts visar att 
polyatomära joner bildas med matriselementen och element som finns i plasman så 
som argon, syre och väte. Detta bidrar till spektrala interferenser på isotoper med 
liknande masstal. Nickel, krom och arsenik är de element som visats mest påverkad 
av en matris med höga koncentrationer kalcium och klorid. Följade element blir 
därför problematiska att detektera i matrisen.  
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Spektrala interferenser har utifrån genomförda experiment visats orsaka höga BEC – 
värden för de element nämnda ovan. ICP-MS instrument utan högupplösning har 
problem att skilja toppar med närliggande masstal. Analyt koncentrationer innefattas 
då även av interfererande jonerna i matrisen eller som bildats i plasman. ALS 
analyserar med högupplöst ICP för samtliga element utom kvicksilver. Generellt är 
ICP-SFMS den bästa metoden för metallanalys i en komplex matris då instrumentet 
uppvisar mindre problem med spektrala interferenser än quadropol instrument. Låga 
detektionsgränser medför att provet går att späda till låga koncentrationer, detta är 
viktigt speciellt för matriser med hög salthalt. 
 
Diskussion förs även kring ett antal andra metoder för kvantifiering av metall och 
arsenik i Umeå Energis processvatten. De metoder som tas upp är ICP-QMS, ICP-
OES, ICP-SFMS, ICP-DRC och GFAAS.  
 
Högupplöst ICP är ett av de kraftfullaste instrumenten i sitt slag idag med 
maxupplösning på cirka 10 000. Med högsta upplösning blir instrument instabila 
under en längre tid därför är det vanligare att analyserna körs med en upplösning på 
3000. Instrumentet ska då klara av att särskilja ett antal nämnda interferenser, se 
tabell 3.1. Interferenser på koppar masstal 65, zink, argon och kadmium kräver 
upplösning över 3000. För att tillgodose mer exakt resultat för dessa element 
tillämpas därför ofta matematiska korrektioner. Metoder för att selektivt ta bort 
kalcium och klorid från matrisen är något som bör utvecklas. Sammantaget är ICP-
SFMS den bästa metoden då den kan separera signaler från element som snarlika 
massor. Nackdelen är att den är dyr i inköp och drift och kräver kvalificerat 
underhåll. I detta arbete har inte kundens ekonomiska aspekt studerats. 
 
Metoder som utnyttjar reaktionsgas för att kemiskt omvandla interferenserna och 
lämna analyten fri är en alternativ möjlig lösning på problemen med spektrala 
interferenser. Genom att utveckla metoder som på kemisk väg eliminerar 
interferenserna ökar säkerheten i analyserna. Metoden begränsas i och med 
svårigheten att hitta en reaktionsgas som är effektiv för samliga element. 
Kollisionscell är en mer generell metod än DRC men är ofta inte lika effektiv för att 
reducera interferenser. 
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ICP-QMS utan reaktionscell och ICP-OES är två väl fungerande instrument men i 
sammanhanget bör betraktas som mindre starka. En komplex matris ställer stora 
krav på analysmetoden då spektrala och icke-spektrala interferenser blir mer 
betydande.  
 
Sammanfattat är en multielement metod som tillgodoser samtliga element svår att 
hitta, då elementen har olika förutsättning, kräver olika upplösningar och påverkas 
av olika interferenser. ICP-SFMS är en bra metod för att undvika interferenser och 
tillgodo se resultat med låg detektionsgräns och med hög säkerhet. Matriser med hög 
salthalt ger upphov till spektrala interferenser och icke-spektrala interferenser vilket 
kan resulterar i höga BEC-värden. Arsenik och nickel har visats vara de element som 
uppvisar högst BEC-värden med teoretiska interferenser som överensstämmer med 
matrisen.  
 

7. Fortsatta studier 

För att få en djupare och tydligare bild av problemet bör försök med reaktionsceller 
genomföras med olika reaktionsgaser. Detta för att påvisa i vilken utsträckning de 
spektrala interferenserna kan minskas på detta vis och tydligare kartlägga vilka 
interferenser som verkligen bildas i plasman. Ytterligare kan arbetet utökas med 
fördjupning inom selektiva metoder för att minska kalcium och klorid halterna i 
matrisen. 
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Bilaga 1: 
 
Spektrala interferenser för processkemikalier 
Kemikalie Element Interfererande joner Källa BEC 

(µg/g) 
CaCO3 52Cr 40Ar12C+, 35Cl16O1H+ Plasma, kol, klor ≤ 1,7 
 53Cr 37Cl16O+ Klor ≥ 3,7 
 59Co 40Ar19F, 36Ar23Na, 40Ca16O Plasma, kalcium  

 58Ni 23Na35Cl, 42Ca16O Klor, kalcium ≥ 5,0 
 60Ni 23Na37Cl, 44Ca16O Klor, kalcium ≥ 13 
 61Ni 44Ca16O1H Kalcium ≥ 89 
 62Ni 38Ar24Mg  ≤ 2,0 
 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≤ 0,58 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≥ 0,35 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 40Ar24Mg Svavel, plasma ≥ 0,22 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≥ 3,4 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≤ 22 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≥ 2,4 
 75As 40Ar35Cl+, 59Co16O Plasma, klor ≥ 0,83 
 204Pb   ≤ 0,048 
 206Pb   ≥ 0,34 
 207Pb   ≥ 0,38 
 208Pb   ≥ 0,38 
     
Ca(OH)2 52Cr 40Ar12C+, 35Cl16O1H+ Plasma, kol, klor ≤ 3,97 
 53Cr 37Cl16O+ Klor ≥ 2,97 
 59Co 40Ar19F, 36Ar23Na, 40Ca16O Plasma, kalcium  

 58Ni 23Na35Cl, 42Ca16O Klor, kalcium ≥ 12,75 
 60Ni 23Na37Cl, 44Ca16O Klor, kalcium ≥ 14,74 
 61Ni 44Ca16O1H Kalcium ≥ 95,48 
 62Ni 38Ar24Mg  ≤ 4,11 
 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≤ 2,85 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≥ 0,30 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 40Ar24Mg Svavel, plasma ≥ 0,65 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≥ 5,11 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≤ 37,39 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≥ 5,12 
 75As 40Ar35Cl+, 59Co16O Plasma, klor ≥ 0,18 

 204Pb   ≤ 0,28 
 206Pb   ≥ 1,76 
 207Pb   ≥ 1,90 
 208Pb   ≥ 1,85 
     
HCl 52Cr 40Ar12C+, 35Cl16O1H+ Plasma, kol, klor ≤ 0,066 
 53Cr 37Cl16O+ Klor ≥ 4,46 
 59Co 40Ar19F, 36Ar23Na, 40Ca16O Plasma, kalcium  

 58Ni 23Na35Cl, 42Ca16O Klor, kalcium ≤ 0,018 
 60Ni 23Na37Cl, 44Ca16O Klor, kalcium ≥ 0 
 61Ni 44Ca16O1H Kalcium ≥ 0,03 
 62Ni 38Ar24Mg  ≥ 0 
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 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≤ 0 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≥ 0 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 40Ar24Mg Svavel, plasma ≤ 0,15 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≥ 0,04 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≥ 0,97 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≥ 0,05 
 75As 40Ar35Cl+, 59Co16O Plasma, klor ≥ 1,40 
 110Cd   ≥ 0,00 
 111Cd 79Br32S, 95Mo16O  ≥ 0,00 
 112Cd 95Mo17O  ≥ 0,00 
 113Cd 81Br32S  ≤ 0,00 
 114Cd 79Br35Cl  ≥ 0,00 
 204Pb   ≤ 0,00 
 206Pb   ≥ 0,02 
 207Pb   ≥ 0,02 
 208Pb   ≥ 0,02 
     
NaOH 52Cr 40Ar12C+, 35Cl16O1H+ Plasma, kol, klor ≤ 0,01 
 53Cr 37Cl16O+ Klor ≥ 0,02 
 59Co 40Ar19F, 36Ar23Na, 40Ca16O Plasma, kalcium ≥ 0,01 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 40Ar24Mg Svavel, plasma ≥ 0,00 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≥ 0,00 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≤ 0,03 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≥ 0,01 
 75As 40Ar35Cl+, 59Co16O Plasma, klor ≥ 0,003 

 204Pb   ≤ 0,00 
 206Pb   ≥ 0,00 
 207Pb   ≥ 0,00 
 208Pb   ≥ 0,005 
     
FeCl3 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≥ 11211 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≤ 242 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 40Ar24Mg Svavel, plasma ≤ 1924 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≥ 617 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≥ 1399 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≥ 756 
 75As 40Ar35Cl+, 59Co16O Plasma, klor ≥ 291 
     
TMT-15 52Cr 40Ar12C+, 35Cl16O1H+ Plasma, kol, klor ≥ 0,03 
 53Cr 37Cl16O+ Klor ≤ 0,03 
 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≥ 1,57 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≤ 0,03 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 40Ar24Mg Svavel, plasma ≥ 0,38 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≥ 0,04 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≥ 0,02 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≤ 0,01 
     
Magnafloc 52Cr 40Ar12C+, 35Cl16O1H+ Plasma, kol, klor ≥ 0,00 
 53Cr 37Cl16O+ Klor ≤ 0,00 
 58Ni 23Na35Cl, 42Ca16O Klor, kalcium ≤ 0,03 
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 60Ni 23Na37Cl, 44Ca16O Klor, kalcium ≥ 0,00 
 61Ni 44Ca16O1H Kalcium ≥ 0,00 
 62Ni 38Ar24Mg  ≥ 0,01 
 63Cu 40Ar23Na, 31P16O16O Plasma ≥ 0,00 
 65Cu 40Ar25Mg Plasma ≤ 0,01 
 64Zn 32S16O16O, 32S32S, 40Ar24Mg Svavel, plasma ≥ 0,00 
 66Zn 40Ar26Mg, 32S34S Plasma, svavel ≥ 0,02 
 67Zn 40Ar27Al, 35Cl16O16O Plasma, Klor ≤ 0,10 
 68Zn 40Ar28Si Plasma ≥ 0,01 
 204Pb   ≤ 0,00 
 206Pb   ≥ 0,00 
 207Pb   ≥ 0,00 
 208Pb   ≥ 0,00 
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Bilaga 2: 
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Bilaga 3: 
 

Analyt        Massa 
 Uppmätt intensitet 
(medelvärde) 

Utan syrgas 
  Cr 53 21615,334 

Ni 58 127 425,95 

Cu 65 57696,398 

Zn 66 41192,456 

CrO 69 1659,151 

NiO 74 807,369 

As 75 2490,008 

CuO 81 593,353 

ZnO 82 120,001 

AsO 91 35119,715 

   Med syrgas 
  Cr-1 53 8466,275 

Ni-1 58 41757,704 

Cu-1 65 18162,795 

Zn-1 66 13194,903 

CrO-1 69 141,001 

NiO-1 74 57,334 

As-1 75 15803,059 

CuO-1 81 5324,228 

ZnO-1 82 119,001 

AsO-1 91 62,334 
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