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ENGLISH SUMMARY

Determination of Trace Metals in Fresh Waters - Routines for Increasing
the Precision

The sampling and determination of trace metals in natural
waters have traditionally been difficult because of the low
levels of metals present in most waters. The reported
background values of lead in the oceans show a considerable
decrease during the last decades, which primarily is a result
of improved contamination control and development of analytical
techniques. The pattern is about the same for most trace
elements in marine and fresh water environments. The
determination method still most widely used is atomic
absorption spectrometry with graphite furnace. The natural
levels of several elements are however too low to be accurately
determined without any preconcentration. Besides, in sea water,
the high salt content causes matrix effects, which require time
consuming separation steps as solvent extraction or ion
exchange.

This report describes two procedures for preconcentration of
fresh water samples, freeze-drying and replicate injections in
the furnace, respectively. The procedures are designed to be
used on a routine basis.

All water samples are collected in polypropylene bottles wich
are soaked before use in HCl 1+1, rinsed and allowed to stand
until use filled with 0.1 M HNO,. The samples are preserved by
addition of cone. HNO, (2 ml/1, sub boiling distilled).

In the freeze-drying procedure, the samples are weighed and
frozen in .the pre-weighed polypropylene sampling bottles and
evaporated to about one tenth of the original volume in the
vacuum chamber of a freeze dryer. The samples are then weighed
again for determination of the concentration factor and
analyzed by graphite furnace AAS.

When using the other procedure, the water samples are directly
injected into the furnace for several times (2-8) before
atomization and mesaurement of the absorption signal. The
drying and ashing step is allowed to proceed after every
injection.

When determining Cd and Pb, a matrix modifier is used
(ammoniumfosfate and magnesiumnitrate). All measurements have
been performed on a Perkin-Elmer Zeeman 3030.

Comparisons of the two procedures have shown good agreenent
(figs 3.3-3.8). Analyses of quality control samples and of
certified reference water (NRCC SLRS-1), using the replicate
injection procedure, showed deviations from the "true values'*
by 0 to 16 per cent, with an average at 5 (tables 3.2 and 3.3,
figs 3.9-3.11). When analyzing background levels, a
reproducibility of 5-10 per cent is reached for most elements
using the replicate injection procedure (fig 4.1).



The advantage of the replicate injection technique is primarily
that the concentration factor is more esily controlled and
repeated than by the freeze drying procedure. Further, the
latter procedure sometimes suffers from precipitates being
formed during the evaporation, especially in humic waters rich
in iron.



1. INLEDNING
Beställning av spårmetaller i naturliga vatten har traditionellt
varit problematisk på grund av de låga haltnivåerna. De flesta
sparsetaller förekommer i koncentrationer på några nanogram
(10* g) upp till några hundra nanogram per liter. Problemen av-
speglas tydligt i de publicerade data om bakgrundshalter av
metaller i sötvatten och saltvatten som återfinns i litteratu-
ren från 30-talet och framåt. Bly utgör här ett typiskt exempel
och de rapporterade värdena för havsvatten har under de senaste
decennierna genomgått en minskning från 3-5 fig/1 till 0.005-
0.2 Mg/l (Nriagu 1978, Danielsson och Westerlund 1983, Borg
1984). Detta är givetvis inte någon reell minskning av blyhal-
ten i oceanerna utan avspeglar i första hand en ökande med-
vetenhet om kontamineringsproblemen vid provtagning och analys,
samt utvecklingen av känsligare analysmetodik. Zink, kadmium
och flertalet andra metaller uppvisar samma fallande trend som
bly och bilden är i stort densamma i sötvatten (Rossmann 1982,
Borg 1984).

Bestämning av spårmetaller vid dessa haltnivåer är med dagens
tillgängliga analysmetoder lättare än förr men ingalunda
problemfritt. När det gäller havsvatten medför det höga salt-
innehållet ofta störningar som omöjliggör direktbestämning med
exempelvis atomabsorptionsmetoder. Som separations- och för-
koncentreringsmetoder har då vätskeextraktionsmetoder eller
chelaterande jonbytare kommit till användning (Danielsson et al
1978, Kingston et al 1978, Hakashima et al 1988). Dessa metoder
innehåller dock många arbetsmoment, vilket medför att kontami-
neringsproblemen ökar. Elektrokemiska metoder, exempelvis ASV
(anodic stripping voltammetri), kan uppnå tillräcklig känslig-
het vid direktbestämning, men antalet element som kan bestämmas
är något begränsat.

Den generellt mest använda metoden är fortfarande atomabsorp-
tionsspektrometri med grafitugn, i havsvatten kombinerad med
någon av ovannämnda separationsmetoder. Det naturliga halt-
interval let i sötvatten ligger för flertalet element dock i
regel för lågt för att möjliggöra direktbestämning med grafit-
ugn med tillräcklig precision. Undantag utgör t ex järn,
aluminium, mangan, zink och ibland koppar (Borg 1984, 1987,
Wiederholm et al 1989).

Eftersom den lägsta nivå där flera metaller har medfört gift-
verkan på vattenlevande organismer ligger mycket nära den
naturliga bakgrundshalten i sötvatten (Lithner 1989, Wiederholm
et al 1989), är det väsentligt att kunna bestämma även låga
haltnivåer ned god precision, exempelvis i miljöövervakning och
recipientkontroll. Det finns således ett behov av effektiva
förkoncentreringsmetoder även för sötvattensprover avsedda för
bestämning av spårmetaller.

Föreliggande rapport beskriver två procedurer, indunstning
genom frystorkning respektive automatisk multipelinjektion i
grafitugn.



Metoderna har tillämpats på vatten bl.a. från naturvårdsverkets
kalkningsprojekt. Under perioden 1980-87 användes metoden med
frystorkningsindunstning, sov efter detta ersattes »ed Mul-
tipel injektionstekniken.

2. METODER

2.1 Rengöring av provflaskor m m
Som provflaskor används 250 ml polypropenfläskor (Nalgene).
Dessa lakas före användandet i saltsyra 1+1 vid ca 50* C i tre
dygn och förvaras därefter fyllda med 0,1 M salpetersyra fram
till användandet, då de sköljs ur med Milli-Q-vatten (se vidare
Borg et al 1984, Borg 1987, svensk standard 02 81 94). Flaskor-
na skyddas mot damm genom förvaring i plastpåsar såväl i fält
som på laboratoriet.

Efter provtagning konserveras proverna med konc. salpetersyra
(2 ml/l). Syra av ultraren kvalitet framställs genom destina-
tion av pro analysi kvalitet i kvartsapparat enligt ytförång-
ningsprincipen. Konserveringen utförs på laboratoriet i ren-
luftsbänk och syran tillsätts med tryckpipett med polypropen-
spets.

Provkoppar av Teflon används i grafitugnens provbytare och
dessa diskas i salpetersyra 1+1. Pipettering av prowatten och
kalibreringslösningar till provkopparna utförs i renluftsbänk
liksom beredning av kalibreringslösningama.

2.2 Förkoncentrering genom frystorkningsindunstning
Innan vattenproverna togs vägdes provflaskorna tomma. Efter
provtagningen, när flaskorna kommit till laboratoriet och kon-
serverats, vägdes de med sitt innehåll. Därefter frystes de och
ställdes in i en frystork. Efter 5-7 dygn (beroende på flask-
storlek och mängden flaskor i frystorken), när innehållet i
flaskorna hade minskat till ca 1/10 av den ursprungliga volym-
en, togs de ut ur frystorken och vägdes igen. Koncentrerings-
faktorn kunde då beräknas. På grund av praktiska svårigheter
med att passa indunstningen utanför arbetstid samt att in-
dunstningshastigheten varierar med var i frystorken den enskil-
da flaskan står, varierade koncentreringsfaktorn normalt mellan
5 och 20.

Analyserna av Fe och Mn gjordes ned flamma (Varian 575) som
regel utan förkoncentrering. I de fall halterna var för låga
användes i stället de indunstade proverna. När det gäller låga
halter av Zn, visade det sig att analys med flamma på frystork-
ningsindunstade vatten gav upphov till stor spridning i resul-
taten, varför Zn-analyserna i stället gjordes på grafitugn
(Perkin Elmer Z3030 med bakgrundskorrektion enligt Zeeman) utan
förkoncentrering. Det bör pipeUas att analys av låga Zn-halter



på grafitugn kräver att man har särskilt god kontroll över
kontaaineringsriskerna och har Böjlighet att arbeta i ett ren-
luftslab utrustat med renluftsbänk m.z.. Analyserna av Cd, Co,
Cr, cu. Ni och Pb gjordes på frystorkningsindunstade vatten med
grafitugn (Perkin Elmer Z3030). Vid analyserna av Cd och Pb
tillsattes en matrismodifierare (5 g NHAPO4 och 0.43 g
Mg(NQ,)t-6H,o spätt till 100 al med Milli-Q-vatten) till prover
och kalibreringslösningar i förhållandet 1:10. I tabell 2.1
visas de temperaturprogram som användes vid grafitugnsanalyser-
na. Temperaturerna utprovades för att ge optimala resultat för
varje element. Till Cd- och Pb-analyserna användes grafitrör av
vanlig grafit, medan de övriga elementen analyserades med gra-
fitrör belagda med pyrolytisk grafit. Injiceringsvolymen var
50-80 MI (för Zn 10 /il) • För utvärderingen användes peak area-
värdena.

Tabell 2.1. Temperaturprogram för analyser gjorda på grafitugn Perlän Elmer 23030.
Temperaturerna är angivna i "C.

Element Tork-
temp 1

Tork-
temp 2

Ask-
temp

Atom.
temp

Urbr.
temp

Cd**

Co

Cr

Cu

Ni

Pb**

Zn*

100

100

100

100»

100

100

100

150

150

150

150

150

150

150

750

1100

1050

950

1100

900

650

14 00

2200

2300

2100

2400

1550

1300

2500

2700

2600

2600

2700

2500

2500

* Analyserna gjorda på icke förkoncentrerade prover.
** Med matrismodifierare (NH4H,PO4, Mg (NO,) 2-6^0).

2.3 Automatisk förkoncentrering genom multipelinjektion

I detta fall analyseras proverna direkt med grafitugn (Perkin
Elmer Z3030) och förkoncentreringen görs som ett led i analysen.
Koncentreringen sker genom att provet injiceras i grafitröret,
torkas och askas. Därefter upprepas detta ett antal gånger innan
programmet avslutas med atomiseringssteget och urbränning.
Antalet injiceringar varierar mellan olika element beroende på
vilken känslighet som är nödvändig att uppnå för att kunna mäta
halter i opåverkade naturvatten. Samma typ av grafitrör som
beskrivits ovan (kap. 2.2) och i stort sett samma temperatur-
program används. Den enda skillnaden är atomiseringstemperaturen
för Pb som är 1450* vid multipelinjektionsanalysen. Liksom vid
analyserna av frystorkningsindunstade vatten har temperaturerna



utprovats för att ge optimala resultat. Sana matrismodifierare
som ovan används vid Cd- och Pb-analyserna. Tillsatsen till
provet anpassas så att den totala mängden matrismodifierare som
injiceras i grafitröret innan varje atomisering blir lika stor
(ca 5 Ml) som vid analys av frystorkningsindunstade prover. Peak
area-värdena används vid utvärderingen.

I tabell 2.2 anges de injiceringsvolymer och antal injiceringår
som används samt de uppnådda detektionsgränserna och karakteris-
tisk massa för olika element. Trots att maximala injicerings-
volymen för provbytaren är 99 /il, har det visat sig att det inte
är lönt att injicera större volymer än 80 /il åt gången. Utbytet
blir inte mycket högre. Detta beror förmodligen på att prov-
droppen sprider sig längre ut åt sidorna i grafitröret, där
temperaturen inte blir lika hög som i mitten, och atomiseringen
följaktligen inte lika effektiv.

Tabell 2.2. Injiceringsvotymer m.m. vid multjpeUnjektionsteknik på grafitugn Perkin
Elmer Z3030. DeteMonsgränsen har beräknats som 3•standardavvikelsen vid
upprepade mätningar nära detekttonsgränsen. Den karakteristiska massan anges i
pg/0.0044 Abs.s.

Element Inj.volym Antal inj. Det.gräns Kar.
/il Mg/l massa

Cd 80 3 0.003 0.96

Co

Cr

Cu

Fe*

Mn*

Ni

Pb

Zn*

80

50

80

50

10

80

80

10

8

2

5

1

1

8

7

1

0.1

0.03

0.02

1

0.3

0.2

0.03

0.1

10

3.8

18

7.3

2.5

15

25

0.68

* Ej med multipelinjektion.

Låga koncentrationer av Fe, Mn och Zn analyseras direkt på
grafitugn utan förkoncentrering. I tabell 2.? redovisas tempera-
turprogram för mätningar av Fe och Mn på grafitugn.
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Tabell 2.3. Temperaturprogram för Fe och Mn på grafitugn Perlän Elmer Z3030.
Temperaturerna år angivna i *€.

Element

Fe

Mn

Tork-
temp 1

100

100

Tork-
temp 2

150

150

Ask-
temp

1000

1000

Atom.-
temp

1900

1700

Urbr.-
temp

2600

2600

3. RESULTAT

3.1 Analyser av frystorkningsindunstade vatten

Vid koncentrering genom frystorkningsindunstning av humösa
vatten bildas utflockningar av humusämnen. I syfte att se hur
detta påverkar utbytet vid analyserna gjordes ett försök. Fem
prover "spikades" med Fe, cu och Pb för att få lättare mätbara
halter. Dessa element binds gärna i komplex med humus. Proven
jämviktades i tre dygn med kontinuerlig omrörning och därefter
koncentrerades de genom frystorkningsindunstning. Halterna av
Fe, Cu och Pb mättes före och efter koncentreringen. Resultatet
redovisas i tabell 3.1.

Tabell 3.1. Resultat av test med "spikade' prover.

Prov
nr

1

2

3

4

5

Före förkoncentrering
Fe Cu Pb
mg/l Mg/l —

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

3.4

3.8

3.2

3.9

3.7

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Efter
Fe
mg/l

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

förkoncentrering
Cu Pb
— Mg/i —

3.6

3.7

3.4

3.7

3.6

1.9

1.8

2.0

2.1

1.9

Figur 3.1 och 3.2 visar mätningar av Fe och Mn i sjövatten
gjorda med flamma både före och efter frystorkningsindunstning.



3.2 Analyser gjorda med muttipelinjektionsteknik

I samband Bed att metoden utprovades gjordes ett antal jämförel-
ser, där såna prov analyserades med avseende på Cd, Co, Cr, Cu,
Ni och Pb dels efter frystorkningsindunstning och dels direkt på
grafitugn med förkoncentrering genom multipelinjektion. I figur
3.3-3.8 visas resultaten av dessa jämförelser.

En form av intern laboratoriekontroll (SNV rapport 3372) som
används på laboratoriet bl.a. vid analys av sjövatten där mul-
tipel injektionstekniken används, är att vid varje analystill-
fälle ha med ett och samma prov (s.k. x-kort). Detta analyseras
då alltså upprepade gånger under en lång tidsperiod, och man får
en bra uppfattning om metodens reproducerbarhet. För att även få
en uppfattning om metodens riktighet används ett prov med kända
halter. Till en början var detta en syntetisk lösning. Resul-
taten redovisas i tabell 3.2. (Co finns inte med, då inga Co-
analyser gjordes under denna period,) Den syntetiska provlös-
ningen blev uppenbarligen kontaminerad efter en viss tidpunkt,
när Cu hade mätts 10 ggr och Ni 7 ggr. Detta syntes också på Zn,
som vid samma tidpunkt steg till ungefär dubbla värdet. (Zn
mättes direkt på grafitugn utan förkoncentrering). Siffrorna
inom parentes i tabell 3.2 representerar hela mätserien, även
efter kontamineringen. Exempel på hur mätningarna varierar med
tiden visas för Pb och Cu i figur 3.9 och 3.10. Där syns också
hur medelvärdet för Cu-mätningarna gör ett litet "språng" efter

tning 10.

För fortsatt intern laboratoriekontroll har ett naturligt rin-
nande vatten med certifierade halter införskaffats. (SLRS-1 från
National Research Council, Division of Chemistry, Marine
Analytical Chemistry Standards Program, Ottawa, Canada K1A 0R6).
Resultat av mätningar på detta vatten redovisas i tabell 3.3 och
figur 3.11.



10

Tabell 3.2. Intern laboratoriekontroll med syntetisk lösning. Analyserna gjordes under
feb. -88 till nov. -88 med muKpelinjektionsteknik på grafitugn Perkin Elmer Z3030.

Element
(Mg/l)

Cd,

Cr,

CU,

Fe,

Mn,

Ni,

Pb,

Zn,

0.050

0.50

0.50

20.0*

5.00*

1.00

0.50

2.00*

Antal
mätningar

19

5

10
(28)

6

21

7
(10)

39

5
(20)

Medel-
värde

0.0492

0.520

0.501
(0.573)

22.0

5.05

1.001
(1.19)

0.510

2.32
(3.70)

Standard-
avvikelse

0.0024

0.037

0.013
(0.073)

2.5

0.31

0.026
(0.33)

0.029

0.20
(1.08)

RSD
%

4.8

7.2

2.6
(12.7)

11.6

6.1

2.6
(27.6)

5.1

8.4
(29.2)

* Analyserna gjorda på grafitugn utan förkoncentrering.

Tabell 3.3. Mätningar på referensvatten från NRCC. Certifierade halter med 95 %-igt
konfidensintervall. Analyserna gjordes under jan. till maj -89 med multipelinjektions-
teknik på grafitugn Perkin Elmer Z3030.

Element

Cd

Cr

Cu*

Fe*

Mn*

Ni

Pb

Zn*

Cert.
halt, Mg/l

0.015

0.36

3.58

31.5

1.77

1.07

0.106

1.34

+

±

±

±

±

±

±

±

0.002

0.04

0.30

2.1

0.23

0,06

0.011

0.20

Antal
mätn.

10

11

8

10

9

11

11

6

Medel-
värde

0.0165

0.32

3.77

31.8

1.77

0.96

0.101

1.43

Standard-
avvikelse

0.0017

0.04

0.23

1.6

0.16

0.11

0.010

0.15

RSD
%

10.4

11.8

6.1

5.0

9.0

11.5

10.1

10.8

* Analyserna gjorda på grafitugn utan förkoncentrering.
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4. DISKUSSION
Som framgår av föregående kapitel fungerar både metoden med för-
koncentrering genom indunstning i frystork och metoden med
förkoncentrering genom multipelinjektion i grafitugn tillfreds-
ställande. Jämförelserna mellan analyser gjorda på samma prover
med olika metoder, dels före och efter frystorkningsindunstning
(tab. 3.1 samt fig. 3.1 och 3.2) och dels med analys efter
frystorkningsindunstning jämfört med multipelinjektionsteknik
(fig. 3.3-3.8), visar en god överensstämmelse. Analyserna av
kända prover (tab. 3.2 och 3.3 samt fig. 3.11) visar också att
de funna halterna stämmer väl överens med de "sanna". Ytter-
ligare ett "resultat11 av intern laboratoriekontroll kan vara att
få en uppfattning om kontamineringsriskema (jfr. fig. 3.10).

Fördelen med multipelinjektionstekniken jämfört med analys efter
frystorkningsindunstning är att koncentrerings faktorn blir samma
för alla prover, och att man kan anpassa koncentreringsfaktorn
dels till det element man ska bestämma och dels till vilken
haltnivå proverna ligger på. Tidigare beskrivna procedurer för
frystorkningsindunstning har löst problemet med varierande
koncentreringsfaktor genom att dunsta in provet till torrhet och
därefter sluta upp resten med saltsyra (Hall och Godinho 1988).
Det har då varit fråga om högre haltnivåer där de nödvändiga
upparbetningsmomenten inte innebär samma risk för kontaminering
som när man arbetar med naturliga bakgrundshalter. Dessutom
uppvisade bly dåligt utbyte efter saltsyrabehandlingen.

Provet blir också mindre homogent efter frystorkningsindunstning
genom utflockning av humusämnen, vilket kan försämra precisionen
i bestämningen. En annan fördel med multipelinjektion är att
förkoncentreringen görs automatiskt och man slipper en del
arbete med vägning, passning m.m. En nackdel är att själva
analysen tar avsevärt längre tid. Med den automatiska prowäxla-
ren och möjlighet att låta instrumentet gå efter arbetstidens
slut är det emellertid inget större problem. Eftersom antalet
atomiseringår per tidsenhet blir relativt få håller grafitröret
länge och orsakar normalt inga driftstopp. Den begränsande
faktorn är snarare antalet provkoppar som får plats i provbytar-
karusellen. Då det går åt relativt stora provmängder (upp till
640 Ml per atomisering för t ex Co och Ni), kan man behöva flera
provkoppar till varje prov för att göra replikatanalyser.

Till sist kan det vara av intresse att titta på om precisionen
och känsligheten i analyser gjorda med multipelinjektionsteknik
är tillräckliga för bestämning av de halter som förekommer i
naturliga vatten. I Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag
(Wiederholm et al 1989) finns ett antal olika tillståndsklasser
för metaller i vatten angivna, baserat på bakgrundsdata från
Norrlands inland (Borg, 1984, 1987). Tillståndsklasserna för
vissa element finns upptagna i tabell 4.1.



12

Tabell 4.1. mistandet vad gäller metaller I vatten (ur Bedömningsgrunder för sjöar och
vattendrag). Haltema anges i \ig/l.

Klass
Benämning

Kadmium

Bly

Krom

Koppar

Nickel

Zink

1
Mycket
låga
halter

<0.01

<0.2

<0.2

<0.3

<0.2

<1

2
Låga
halter

0.01-0.05

0.2-1.0

0.2-1.0

0.3-1.0

0.2-1.0

1-5

3
Måttligt
höga
halter

0.05-0.1

1-2

1-2

1-2

1-2

5-15

4
Höga
halter

0.1-0.3

2-5

2-10

2-5

2-10

15-75

5
Mycket
höga
halter

>0.3

>5

>10

>5

>10

>75

I figur 4.1 avser beteckningen Tk 1-2 den halt som skiljer klas-
serna "Mycket låga halter" och "Låga halter" åt. Figuren visar
två olika mått på precisionen tillsammans med Tk 1-2-värdena för
olika element. Med repeterbarhet avses den spridning (standard-
avvikelse) man får mellan mätresultat vid upprepade mätningar i
följd. Det är det spridningsmåttet som ligger till grund för
tidigare redovisade detektionsgränser (kap. 2.3). Reproducerbar-
het avser spridningen mellan mätningar gjorda vid olika tillfäl-
len (jfr tab. 3.2 och 3.3). Som förväntat är värdena för repro-
ducerbarheten större än för repeterbarheten, ca 3 ggr i det här
fallet. Av figur 4.1 framgår hur stor repeterbarheten resp
reproducerbarheten för de olika elementen är jämfört med Tk 1-2-
värdet. När det gäller att kunna klassa ett vatten i tillstånds-
klass 1 eller 2, varierar osäkerheten i analysen för de olika
elementen. Repeterbarheten är 2-3 % av Tk 1-2 för Cu och Zn och
20 % för Ni. Om man tittar på det större spridningsmåttet repro-
ducerbarheten, vilket kanske är riktigare, blir motsvarande
siffror 7 - 50 %. övergången till nästa tillståndsklass, "Mått-
ligt höga halter" ligger på en nivå ca 5 gånger högre än Tk 1-2.
Osäkerheten i bestämning av de halterna med avseende på repro-
ducerbarheten blir då alltså ner till 5 gånger lägre. Vid gra-
fitugnsanalyser får man dock normalt inte bättre reproducer-
barhet än 5 - 10 % även vid höga halter. Sammanfattningsvis kan
man konstatera att möjligheterna att bestämma skillnaderna
mellan de olika tillståndsklasserna i stort sett är goda vid
användning av ovan beskrivna metoder.
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Fig. 3.1 Fe i sjövatten. Jämförelse mellan mätningar på flamma före och efter
frystorkningsindunstning.
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Fig. 3.2 Mn I sjövatten. Jämförelse mellan mätningar på flamma före och efter
frystorkningsindunstning.
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Fig. 3.3 Cd i sjövatten. Jämförelse mellan mätningar på grafitugn, dels efter
frystorkningsindunstning och dels med multipelinjektionsteknik.
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Fig. 3.4 Co i sjövatten. Jämförelse mellan mätningar på grafitugn, dels efter
frystorkningsindunstning och dels med multipelinjektionsteknik.
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Fig. 3.5 Cr i sjövatten. Jämförelse mellan mätningar på grafitugn, dels efter
frystorkningsindunstning och dels med multipelinjektionsteknik.
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Fig. 3.6 Cu i sjövatten. Jämförelse mellan mätningar på grafitugn, dels efter
frystorkningsindunstning och dels med multipelinjektionsteknik.
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Fig. 3.7 Ni i sjövatten. Jämförelse mellan mätningar på grafitugn, dels efter
frystorkningsindunstning och dels med multipelinjektionsteknik.
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Fig. 3.8 Pb i sjövatten. Jämförelse mellan mätningar på grafitugn, dels efter
frystorkningsindunstning och dels med multipelinjektionsteknik.
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Fig. 3.9 Pb, syntetisk lösning. Intern laboratoriekontroll (x-kort).
"SanT värde 0.5 ng/l.
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Fig. 3.10 Cu, syntetisk lösning. Intern laboratoriekontroll (x-kort).
"Sanf värde 0.5 ng/l. Lösningen kontaminerad efter mätning nr 10.
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Fig. 3.11 Mätningar pä referensvatten från NRCC. Den vänstra linjen ovanför varje par
av element visar det 95 %-iga konfidensintervallet för det certifierade värdet.
Den högra linjen visar intervallet mellan standardavvikelserna för det funna
värdet
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Fig. 4.1 Gränsen mellan tillståndsklass 1 och 2 för metaller ur Bedömningsgrunder för
sjöar och vattendrag, samt repeterbarhet och reproducerbarhet för mätningar
av olika element på de haltnivåerna.
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