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Sammanfattning 

 

SECO Tools tillverkar skär för alla typer av skärande bearbetning. (Ti,W)C (titankarbid och 

wolframkarbid) är en vanlig råvara som köps in för tillverkning och analyseras alltid vid 

ankomst. Titan har tidigare analyserats med rötgenfluorescens, men då man tidigare kalibrerat 

på titanmetall och TiO2 har man fått olika resultat. Därför har detta projekt ägnats åt att 

analysera titan för att se vilken förening som är bäst lämpad vid tillverkning av standards. 

Arbetet har utförts genom litteraturstudier och en rad olika försök i laboratorier vid SECO 

Tools i Fagersta och omfattat ca 10 arbetsveckor. I rapporten ges grundläggande teori för 

analysinstrumenten röntgenfluorescens och spektrofotometri, som är de instrument som har 

använts vid försöken. 

Ett stort problem som upptäcktes genom examensarbetet var den stora spridningen av 

resultaten för metoden som används vid röntgenfluorescens. Därför har en stor del av 

projektet ägnats åt försök till metodutveckling, för att försöka lösa spridningsproblemet som 

är grunden för att en bra kalibrering skall kunna utföras. En rad olika försök har utförts utan 

att lyckats komma ner till en standardavvikelse mellan proven på 0,2 % -enheter för (Ti,W)C-

prov. 

Med analysmetoden spektrofotometri har ändå projektets mål delvis kunnat uppnås. Resultatet 

visar att kalibrering kan göras på rutil och titanmetall beroende på vilka resurser som finns, då 

dessa substanser kräver olika analys innan användning.  
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Abstract 

 

SECO Tools manufactures tool inserts for all types of metal cutting machining. (Ti,W)C is a 

common raw material used in the production. At arrival, the material (Ti,W)C is always 

analyzed. Titanium has previously been analysed with x-ray fluorescence spectrometry, but as 

the calibration has previously been performed with two different types of titanium (rutile and 

metallic titanium), the results has differed. Because of that, this thesis project has been 

devoted to analyze titanium, to find the best titanium compound for producing standards.  

The work has been performed using literature studies and many experiments in the 

laboratories at SECO Tools in Fagersta, Sweden. This project has included about ten working 

weeks. In this report the analysis methods of x-ray fluorescence spectrometry and 

spectrophotometry is described, as the methods has been used in the experiments. 

A big problem that was discovered during this project was the big standard deviation of 

results for the method used for analysing titanium with x-ray fluorescence. Because of that, 

much time of this project has been devoted to experiments trying to reduce the standard 

deviation between the samples, as this is vital to performing a reliable calibration. A variety of 

experiments has been performed without reducing the standard deviation between the samples 

to below 0.2 % -units for the (Ti,W)C-samples.  

With the help of the spectrophotometry analysis method, the projects objectives have yet 

partially been achieved. The results show that the calibration can be done with rutile and 

metallic titanium (depending on resources available), as these substances require different 

analysis before use.  
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Förord 

Detta examensarbete avslutar utbildningen som högskoleingenjör inom kemiteknik vid 

Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Examensarbetet har utförts under perioden 

mars t.o.m. maj 2011, vid SECO Tools i Fagersta och omfattar ca.10 arbetsveckor. 

Under arbetes gång har SECO Tools visat sitt intresse och varit till stor hjälp både teoretiskt 

och praktiskt gällande examensarbetet. Därför riktas ett stort tack till handledaren vid SECO 

Tools, Jan Qvick, men även till Per-Åke Karlsson, Agneta Bruhn och Stefan Nilsson vid 

analyslab som har hjälpt till med det praktiska arbetet vid laboratoriet och samtidigt fungerat 

som ”bollplank” för olika idéer.  

Ett tack ska även riktas till handledare vid KTH, Catharina Silfverbrand Lindh som fungerat 

som ett bra stöd när det gäller det formella arbetet kring examensarbetet. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en kort bakomliggande information till detta projekt, projektets syfte och 

mål, samt vilka avgränsningar som har tagits och vilken lösningsmetod som valts.  

1.1 Bakgrund 

SECO Tools AB tillverkar verktyg för alla typer av skärande bearbetning, varav flygindustrin 

och fordonsindustrin är två exempel på branscher som SECO förser med 

bearbetningslösningar. Vid fabriken i Fagersta är (Ti,W)C en vanlig råvara som köps in till 

produktion och analyseras alltid vid ankomst. För att bestämma titanhalten i råvaran (Ti,W)C 

och i de färdiga produkterna hårdmetall och cermets används bland annat röntgenfluorescens.  

Tidigare har två standarder tagits fram med hjälp av titanmetall respektive flerfasig 

titandioxid, vilka tyvärr har gett olika resultat. Detta har lett till att bestämningen av titan med 

röntgenfluorescens inte är 100 % tillförlitlig. Därför har detta projekt ägnats åt att analysera 

olika titanföreningar för att se om det finns något bättre alternativ att tillverka standarder på, 

vid analys.  

1.2 Mål och syfte 

Syftet med examensarbetet var att undersöka resultatet av olika titanföreningar vid analys 

med röntgenfluorescens. Genom denna undersökning var målet att kunna ge en 

rekommendation för den bäst lämpade titanföreningen vid tillverkning av standarder.  

1.3 Avgränsningar 

På grund av en begränsad tidsram behandlas endast titan i detta projekt, vilket betyder att 

analys av wolfram som bland annat finns i råvaran (Ti,W)C alltså inte ingick i projektet.  

1.4 Lösningsmetoder 

För att uppnå projektets mål har litteraturstudier och praktiska analyser på analysinstrumenten 

röntgenfluorescens och spektrofotometer valts som lösningsmetoder.  

2. Metod 

I kapitlet ges en kort beskrivning om hur projektarbetet har utförts. 

2.1 Litteraturstudier 

För att få en ökad kunskap kring hur analysmetoderna röntgenfluorescens och 

spektrofotometri fungerar har en litteraturstudie utförts. Dessutom har en liten del av 

litteraturstudien även ägnats åt titan. 

2.2 Laboration & analys 

I början av projektet tillverkades ”teströntgensmältor” (för inlärning av metod) för att sedan 

kunna analysera dessa med röntgenfluorescens. Tillverkningen av röntgensmältorna har 

utförts manuellt, vilket beskrivs i kapitel 4.2.1  Efter ca två veckor byttes analysinstrument till 

en spektrofotometer och därmed metod. Spektrofotometermetoden som användes vid analys 

beskrivs i kapitel 4.3.1 



 
 
 

9 
 

3 Teori 

I detta kapitel ges lite teori kring titan samt grundläggande teori kring analysmetoderna 

röntgenfluorescens och spektrofotmetri som har använts i examensarbetet. 

3.1 Titan 

Titan har länge haft en stor betydelse inom industrin, framförallt på grund av sin höga styrka i 

förhållande till sin vikt, som även fungerar bra vid förhöjd temperatur. Förutom styrkan är 

titan korrosionsresistent, har bra återfjädrande egenskaper och är dessutom biokompatibelt. 

Grundämnet titan är det nionde vanligaste förekommande ämnet i jordskorpan, i naturen 

förekommer titan främst som rutil, TiO2 och ilmenit, FeTiO3.[1] 

Titandioxid förekommer i naturen i tre olika kristallformer, rutil, anatas och brookit. Rutil och 

anatas har en tetragonal struktur medan brookit har en ortorombisk struktur. Utav dessa tre 

kristallformer är rutil den mest termodynamiskt stabila.[1]  

3.2 Röntgenfluorescens 

Röntgenfluorescens är en mätmetod som används för att analysera sammansättningen i ett 

prov både kvantitativt och kvalitativt. Analysmetoden baseras på relationen mellan våglängd 

eller energi från elektroner i innerorbitaler och spridda röntgenfotoner som emitteras.[2] Varje 

enskilt element släpper alltid ut en karakteristisk uppsättning röntgenfotoner, då de påverkas 

av röntgenenergi.[3]  

När en atom träffas av röntgenfotoner kommer en elektron i det inre skalet att emitteras och 

lämna atomen i ett exciterat tillstånd. Då kommer en elektron från ett yttre elektronskal att 

fylla upp tomrummet i det inre skalet (figur 1). Skillnaden i energin från elektronen i det yttre 

skalet för att gå till det inre skalet avges genom en röntgenfoton. Analys av 

röntgenfluorescensstrålning kan delas upp i två olika metoder, våglängdsdespersiv och 

energidespersiv.[2]  

 

Figur 1. Röntgenfluorescens[3] 
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3.2.1 Provberedning 

För att preparera ett prov för analys med röntgenfluorescens finns flera alternativ. Dock finns 

det tre kategorier för provberedning, prov som i princip kan hanteras direkt med någon enkel 

förbehandling, prov som är heterogena och kräver en betydande provberedning genom 

homogenisering och prov som kräver en speciell behandling, t.ex. prov som innehåller 

radioaktivitet.[4] Ofta är proverna som mäts fasta, vilket gör det komplicerat vid tillverkning 

av standards pga. provberedningen som ger en stor risk för kontaminering av provet.[4]  

3.2.2 Instrument 

Ett röntgenfluorescensinstrument är i princip uppbyggt i fem huvuddelar, en ljuskälla, en 

provdel, en separationsdel, ett detektionssystem och ett system som samlar in och behandlar 

data.[4][5]  

Vanligtvis används ett röntgenrör som ljuskälla, vilket drivs av en högspännings- generator.  

Provdelen består utav olika komponenter så som provväxlare, prov, rotator, provbehållare, 

primärkammare (en kammare med vakuum dit provet transporteras vid analys) och 

heliumslutare. Separatiosdelen utgörs av kollimatorer, spalter, filter och kristaller.[5] För 

våglängdsdespersiva system baseras detektionssystemet på ett par detektorer som monteras i 

rad . För energidespersiva system används istället en högupplöst och solid detektor, detta för 

att kunna uppfylla de spridnings- och detektionskrav som ställs. Idag används vanligen en 

dator för att samla in och behandla data.[4] 

3.2.3 Våglängdsdispersiv detektion 

Vid mätning av våglängdsdisperiv röntgenfluorescens (WDXRF) används en kristall för att 

mäta spektra. Kristallen är placerad så att en specifik Bragg reflektion kan användas för att 

mäta intensiteten för olika våglängder och fluorescerande spektra. Då kristallen roterar 

kontinuerligt kommer endast smala band av röntgenfotoner att nå detektorn. Detektorn i sig 

roterar dubbelt så fort som kristallen, vilket gör att Braggs lag (ekv.1) kan bibehållas för varje 

våglängd. Vanlig upplösning för detektorer som används vid WDXRF analyser är 20-

200eV.[2] 

 

nλ=2d sinθ  ekvation 1[6]  

I Braggs lag (ekvation 1) är d avståndet mellan två närliggande parallella kristallplan, n är 

ordningen av reflektion, λ är våglängden av den infallande röntgenstrålen och θ infallsvinkel. 

Funktionen säger att när en kristall träffas av röntgenstrålar av en fast våglängd och vid vissa 

infallsvinklar återspeglas intensiva röntgenstrålar som produceras när våglängder av spridda 

röntgenstrålar interfererar konstruktivt. För att detta ska kunna ske måste skillnaden i 

resvägen vara lika med ett heltalsmultipel med våglängden. När detta inträffar kommer den 

diffrakterade röntgenstrålen att lämna kristallen i en vinkel som är lika med den infallande, se 

figur 2.[6] 
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Figur 2. Braggs reflektion[3] 

Analysen med WDXRF utförs genom att först kommer en röntgenstråle att accelerera till 

provet med en tillräcklig energi för de element som ska analyseras. Efter att röntgenstrålarna 

träffat provet väljs vissa ut med hjälp av analyskristallen. När röntgenstrålarna möter 

kristallen i en viss vinkel kommer endast strålar som uppfyller Braggs lag att gå igenom och 

nå detektorn. Med hjälp av kristallens position finns möjligheten att endast mäta våglängden 

för ett enda element.[6] 

3.2.4 Energidispersiv detektion 

Vid analys med energidispersiv röntgenfluorescens (EDXRF) används en detektor som kan 

mäta energin för varje detekterad röntgenfoton. Upplösningen för denna typ av detektor är 

vanligen 130-160eV. Med hjälp av en multikanalanalysator sorteras signalerna på en 

minnesplatta som motsvara varje enskild röntgenfoton. En EDXRF är oftast billigare än en 

WDXRF och ger ett snabbare resultat gentemot den mer avancerade WDXRF. Dock har 

EDXRF inte samma upplösning som WDXRF och saknar förmågan att separera näraliggande 

linjer vilket WDXRF klarar av.[2] 

3.3. Spektrofotometri 

Analysmetoden spektrofotometri använder ljus inom våglängdsområdet 380-780nm för att 

mäta koncentrationen i ett prov. När ljus får gå igenom en lösning kommer en del av 

ljusenergin att absorberas av lösningen och ljusintensiteten minskar.[7] Strålningen från 

ljuskällan består av fotoner vars energi kan beskrivas enligt ekvation 2, där Plancks konstant 

betecknas h och ljusets frekvens v. Beroende på vid vilket våglängdsområde som mäts finns 

det olika fysikaliska fenomen i atomer och molekyler som kommer att påverkas av 

strålningen. Inom UV/VIS-området är det elektronövergångar som påverkas, medan inom IR-
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området är det molekylära vibrationer som påverkas. Detta är alltså en orsak till att t.ex. 

röntgenfotoner inte kan påverka molekylers vibrationer eftersom energin från en röntgenfoton 

är alldeles för stor.[8] 

E= h v  ekvation 2[8] 

Efter ljuskällan passerar ljuset genom en monokromator, se figur 3. Monokromatorn kan vara 

ett prisma, filter eller gitter, där en viss våglängd väljs ut vilket ger ”en färg”. Ljuset som 

kommer från monokromatorn träffar därefter ett prov av en viss bredd. En viss del av ljuset 

som går igenom provet kommer absorberas av provet.[7] Strålningsintensiteten som kommer 

efter att en viss våglängd valts ut i monokromatorn betecknas Io och I är strålningsintensiteten 

efter provet. I är alltid lika eller mindre än Io, eftersom provet ofta absorberar en del av ljusets 

energi. Genom Io och I kan transmittansen erhållas enligt ekvation 3. Transmittansen ingår i 

definitionen för absorbans (ekvation 4), vilket är den storhet som mäts med spektrofotometer. 

Vid analys med spektrofotometer finns det alltid en viss koncentrationsbegränsning, genom 

att vid låga koncentrationer är I ungefär lika med Io och vid höga koncentrationer är I liten 

eftersom endast litet ljus kommer att nå detektorn. Även ströljusnivån påverkar hur högt 

absorbansvärde som kan mätas med spektrofotometer.[8]  

T= I/Io  ekvation 3[8]  

A= -logT= log(Io/I) ekvation 4 [8] 

Beers lag (ekvation 5) är grunden för att kunna använda spektrofotometri vid analytisk kemi. 

Koncentrationen betecknas c och anges i mol/liter (M). Bredden på provlösningen betecknas ℓ 

och är vanligtvis en kyvett på en centimeter. Molära absorptiviteten betecknas i detta fall ε 

och har enheten M
-1

 cm
-1

 . Den molära absorptiviteten säger hur mycket ljus som absorberas 

av en bestämd våglängd och är alltid konstant vid analys. Absorbansen är enligt Beers lag 

proportionell mot koncentrationen av ämnet som analyseras i provet och mot kyvettens bredd, 

vilket ger en ökad absorbans med en ökad koncentration.[7]  

A= ε * ℓ * c  ekvation 5[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3. Schematisk bild för spektrofotometri 
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Vid användning av spektrofotometri som analysmetod krävs det att provlösningen kan 

absorbera ljus samtidigt som denna absorption skiljer sig från övriga föreningar, för att dessa 

inte ska interferera och ge ett felaktigt resultat. För att provet ska kunna absorbera ljus inom 

det synliga området krävs att provlösningen är färgad eller att man tillsätter en 

komplexbildare som bildar ett färgat komplex med elementet man vill analysera.[7] 

4 Utförande 

För detta examensarbete har experiment på röntgenfluorescens utförts för att analysera titan, 

varav stor del av dessa experiment har riktats till försök för metodutveckling. Titan har även 

analyserats på spektrofotometer för att kunna nå projektets mål. De titanföreningar som har 

analyserats är rutil, titanmetall, oglödgad flerfasig TiO2 och glödgad flerfasig TiO2. Då oxider 

ofta kan innehålla fukt glödgats dessa, vilket krävs för att de teoretiska beräkningarna för 

halten av titan ska vara riktig. Skillnaden mellan rutilen och TiO2 är att rutil är enfasig medan 

den TiO2 som användes innehöll flera faser. Utöver dessa titanföreningar har även WO3 och 

ett riktigt välkarakteriserat (Ti,W)C-prov (normalen) använts vid flera av försöken. För 

leverantör av samtliga kemikalier som används vid utförande, se bilaga 5.  

4.1 Glödgning 

Då flerfasig TiO2, WO3 och rutil kan innehålla flyktiga ämnen har dessa titanföreningar 

glödgats innan användning. Detta gjordes genom att 1 g vägdes in som dubbelprov, och 

glödgades i 750 grader i ca 1,5 timmar. Därefter noterades glödgningsförlusten för rutil och 

TiO2. Glödgningsförlusten noterades inte för WO3 eftersom detta examensarbete endast 

behandlar titan.   

4.2 Röntgenfluorescens 

Metoden som används vid tillverkning av röntgensmältor för titananalys med 

röntgenfluorescens hos SECO Tools innehåller många steg, såsom invägning, 

provupplösning, oxidation, bränning av filtrerpapper och smältning. För att kunna tillverka 

dessa röntgensmältor krävs en viss vana, därför ägnades de första två veckorna av projektet åt 

detta. Efter att ett antal testprover utförts, gjordes 11 röntgensmältor på ett välkarakteriserat 

prov (normalen) för att kontrollera spridningen för metoden. Vid analys med 

röntgenfluorescens mäter man i detta fall på fasta homogena prov som tillverkas genom att 

smälta provet till ett glas. I detta fall fanns redan en kalibreringskurva färdig vid SECO Tools 

som tidigare har använts för (Ti,W)C-prov. När provet analyseras fås en titanhalt i % ifrån 

denna kalibreringskurva, men även halten för wolfram och järn erhålls vid samma analys.    

4.2.1 Tillverkning av röntgensmältor 

Vid tillverkning av röntgensmältor vägs 0,20000 g prov som sedan överförs till en platinaskål. 

Därefter tillsätts lite vatten för att minska förluster, t.ex. i form av att pulver blåser iväg, vid 

tillsättning av syra. Därefter tillsätts 5 ml utspädd HNO3 1:1 och platinaskålen placeras på ett 

vattenbad som har en temperatur på ca 90 grader. Sedan tillsätts 4-5 droppar koncentrerad 

fluorvätesyra och provupplösningen startar. HF tillsätts sedan droppvis tills hela provet är 

upplöst. För att driva bort fluorider tillsätts 3-4 droppar H2SO4 Därefter placeras ett 

filtrerpapper i degeln för att suga upp provlösningen och på så vis fördela provet i degeln. När 
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provet är helt torrt, efter ungefär två timmar, placeras provet i en ugn vid 750 grader i 20 

minuter. Detta görs för att filterpappret ska avlägsnas och provet oxideras. Därefter vägs 2 g 

NaCO3 och 6 g Li2B4O7 in i platinaskålen som smältmedel, vilket ger en spädning på 1:40. 

Sedan smälts provet i 1100 grader i 10 minuter innan smältan gjuts i en kopparring på platta 

av koppar som i sin tur är placerad på en värmeplatta. När smältan stelnat och svalnat slipas 

den på en diamantskiva och med slippapper för att få ett fint glas utan vassa kanter och torkas 

sedan vid 100 grader i 5 minuter. Därefter är smältan klar för analys, vilket sker vid SECO 

Tools på en röntgenfluorescens av typen WDXRF från Philips, årgång 2001.[9] 

4.2.2 Försök till metodutveckling 

Eftersom metoden som tidigare använts för titananalys med röntgenfluorescens vid SECO 

Tools gav en alldeles för stor spridning, över 0,2 % -enheter i standardavvikelse på ett 

definierat antal prov, har olika experiment utförts som försök till metodutveckling för att 

minska spridningen för analysmetoden. 

Vid sidan av projektet utfördes experiment på mängden HF som tillsätts vid 

syraupplösningssteget, för att man misstänkte att titan skulle försvinna som gasformiga 

fluorider. Eftersom detta experiment inte gav något bättre resultat ägnades detta projekt till 

olika experiment vid framförallt smältnings och oxideringsmomenten.  

Det första som testades var experiment på smältmedlen. För detta experiment vägdes glödgad 

rutil och WO3 in som prov med liknande halter som vanliga (Ti,W)C-prov vid SECO Tools 

har. Därefter mortlades NaCO3 och Li2B4O7 ihop under ca 10 minuter i samma förhållande 

som tidigare, dvs. 2 g NaCO3 och 6 g Li2B4O7. Sedan vägdes 8 g av denna blandning in till 

provet för att sedan smältas i 10 minuter.  

Ett annat experiment som utfördes var att tillsätta natriumnitrat i förhållandet 1:14, dvs. 0,5 g. 

Detta testades då liknande försök har utförts enligt litteratur på hårdmetall.[10] Även vid detta 

experiment användes glödgad rutil och WO3. 

Då de tidigare utförda experimenten inte gav någon signifikant mindre spridning gjordes ett 

experiment med ett lock i form av en grafitskiva. Detta genom att glödgad rutil och WO3 

vägdes in och smältes direkt i 1100 grader i 10 minuter, vilket är samma parametrar enligt 

”orginalmetoden” i kapitel 4.2.1. Då detta försök gav ett mycket bra resultat testades 

normalen (ett välkarakteriserat (Ti,W)C prov)  genom att oxidera normalen direkt utan 

syraupplösning i 105 minuter och sedan smältning med lock i 10 minuter. Normalen testades 

även på det ”vanliga” sättet enligt ”orginalmetoden” i kapitel 4.2.1, men med ett grafitlock, 

pga. att det fanns misstankar om att provet inte löste sig ordentligt i smältan pga. att provet 

antas få större partiklar vid direktoxidering jämfört med syraupplösning .  

 Då resultatet inte gav en tillräckligt bra spridning gjordes ett experiment där normalen 

direktoxiderades i ca 45 minuter och sedan blandades provet med NaCO3 försiktigt med en 

stav i platinaskålen. Därefter täcktes blandningen med Li2B4O7 och smältes i 10 minuter med 

lock. 
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Då resultaten från de försök som utförts på normalen inte är tillräckligt bra, (under 0,2 % -

enheter i standardavvikelse), utfördes ett experiment där totalt åtta prover på invägd rutil och 

WO3 som smältes utan lock. Detta gjordes för att se om locket har någon betydelse eller om 

spridningen var låg på grund av att det var rutil och WO3 som vägdes in istället för ett riktigt 

prov. Då resultatet visade sig vara sämre utan lock för oxiderna används i fortsättningen 

grafitlock för samtliga försök nedan.  

Eftersom tillräckligt bra spridningsresultat endast erhölls genom smältning direkt efter 

invägning av rutil och WO3, riktades misstankarna till ugnsmomentet på 750 grader. Därför 

gjordes ett test där glödgad rutil och WO3 ställdes in i 750 grader i ca 20 minuter innan 

smältning. Då detta resultat inte alls blev lika bra som vid direkt smältning av dessa oxider, 

fanns misstankar om att det kanske bildas någon svårlöslig förening vid detta ugnsmoment 

mellan titan och wolfram. Därför utfördes en rötgendiffraktion på pulver av glödgad rutil och 

WO3 som tillsammans varit inne i 750 grader under 20 minuter.  

Då röntgendiffraktionen inte gav något resultat, vilket kan ha berott på den relativt höga 

detektionsgränsen för pulverdiffraktometer, testades en smälttid på 30 minuter i 1100 grader 

ugnen. Detta för att det fanns misstankar om att 10 minuter skulle vara för kort för att hela 

provet skulle hinna lösa sig fullt ut. Detta experiment utfördes på glödgad rutil och WO3, men 

även för normalen, både med syraupplösningssteg och med direktoxidation.   

Ett annat experiment som utfördes för att se om det händer något med titan och wolfram i 750 

grader ugnen var att endast väga in TiC och oxidera provet i 60 minuter och sedan smälta som 

vanligt med lock i 10 minuter.   

Ytterligare ett experiment som utfördes var att höja oxideringstemperaturen till 800 grader.  

Slutligen har normalen oxiderats i 120 minuter och därefter mortlas och vägts in för smältning 

i 10 minuter. 

Ett allra sista försök var tänkt att utfördes genom att direkt oxidera normalen i en temperatur 

på 600 grader i ca 3 timmar för att sedan smältas i 10 minuter. Dock kunde inte fyra smältor 

utföras, då det inte gick och hälla smältan, troligtvis pga. att allt prov inte var helt oxiderats 

och upplöst i smältan.  

För att kunna säkerhetsställa att normalen som är ett riktigt prov inte innehåller någon fukt har 

ett fukttest utförts. Detta utfördes genom att kontrollera vikten på en mängd prov före och 

efter att den varit 60 minuter i ca 120 grader på torkning.  

I kapitel 5.2 sammanfattas resultaten för samtliga experiment där spridningen för dessa även 

presenteras. För information kring de enskilda provresultaten, se bilaga 4.  

4.3 Spektrofotometri 

De titanföreningar som analyserats med spektrofotometer är glödgad rutil, flerfasig TiO2, 

glödgad flerfasig TiO2 samt titanmetall (99,64% titan). I fortsättningen benämns flerfasig 

TiO2 endast som TiO2.  
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4.3.1 Provberedning spektrofotometri 

Vid varje analystillfälle har en kalibreringskurva gjorts på den titanförening som har 

analyserats, genom att olika mängder av den titansubstans som skulle analyseras vägdes in för 

att täcka haltområdet 35-45% titan.  För att kunna kontrollera hur väl den plottade 

kalibreringskurvan stämmer har ett välkarakteriserat prov använts, den så kallade ”normalen” 

och i vissa fall tillsammans med invägda prov av de övriga titanföreningarna. 

Provberedningen för kalibreringskurvan och för de invägda proven har utförts på samma sätt. 

Normalen som har använts är ett prov av (Ti,W)C (titankarbid och wolframkarbid) som 

innehåller 40,6 % titan, vilket har bestämts sedan tidigare av SECO Tools, men även H.C 

Starck, som är en välkänd råvarutillverkare i Tyskland och även leverantör till SECO Tools.  

Kalibreringslösningarna har till en början vägts in med fem olika titankoncentrationer, men 

efter några analyser kunde slutsatsen om att tre kalibreringsprover räcker för att få en 

tillräckligt bra rät linje, dras då samma resultat erhölls vid tre som vid fem punkter. På grund 

av detta, plockades två kalibreringsprover bort för att spara på både tid och kemikalier. 

För kalibreringsproverna vägdes olika titankoncentrationer in på ett vågskepp som sedan 

försiktigt överfördes till varsin kvartskolv, för att få med exakt allt pulver borstas vågskeppet 

försiktigt med en liten borste. Samtidigt vägdes ett antal prover in till olika kvartskolvar som 

sedan användes för att kontrollera kalibreringskurvan. Vid invägningen utgick man ifrån 

0,10000 g prov. Därefter vägdes 6 g av smältmedlet K2S2O7 in och smältes sedan direkt i 

mätkolven på en acetylenlåga, för att komma upp i tillräckligt hög temperatur. Smältpunkten 

för K2S2O7 är dock mindre än 300 grader,[11] men den höga temperaturen behövs för att 

säkerhetsställa att provet löser sig i smältan. Vid detta moment bildas Ti
4+

 på grund av 

smältmedlet och den höga temperaturen. Efter detta fick smältan stelna och så småningom 

svalna. Därefter vägdes 10 g citronsyra in och 25 ml vatten tillsattes för att lösa upp provet, 

vilket sker på en värmeplatta vid ca 300 grader. Citronsyra används bland annat för att 

säkerhetskälla att wolfram inte faller ut, vilket skulle förstöra provet. Dock var det i detta fall 

endast normalen som innehöll wolfram, men då analysmetoden som används normalt brukas 

för okända prov, gjordes inga förändringar för proven som endast innehöll titan.  

Efter att den upplösta smältan svalnat överfördes smältan till en mätkolv som innehöll 100 ml 

vatten och 20 ml svavelsyra.[12] Sedan tillsattes väteperoxid för bilda ett komplex mellan 

titan och väteperoxid, vilket ger en gulorange färg.[13] Därefter späddes mätkolvarna till 500 

ml och blandades noga. Sedan skapades ett nollprov på ett av standardproven genom att 

tillsätta natriumsulfit för avfärgning. Vid avfärgningen verkar sulfitjonen som 

reduktionsmedel och det färjade peroxidkomplexet övergår i ett ofärgat Ti4
+
-aqvakomplex 

enligt ekvation 6.[12] 

SO3
2-

 + H2O2  SO4
2-

H2O   ekvation 6 

4.3.2 Analys 

Provlösningarna analyserades med hjälp av en spektrofotometer vid våglängden 405nm. Då 

analysinstrumentet är väldigt stabilt analyserades varje provlösning endast en gång. 

Instrumentet nollställdes mot nollprovet och sedan kördes samtliga provlösningar. Vid ett av 
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fallen gjordes även nollprov för de invägda proven, rutil och glödgad TiO2, detta för att 

säkerhetsställa att dessa har ungefär samma nollvärde som kalibreringslösningen, vilket så var 

fallet. Spektrofotometern som används vid SECO Tolls är en UV/VIS från 70-talet och 

tillverkarna är Perkin Elmer. 

4.2.3 Beräkningar 

Efter analys beräknades den invägda titanhalten för de olika kalibreringspunkterna. Vid 

invägningen utgick man ifrån 0,10000 g prov och ett haltområde från 35-45 % (se bilaga 1), 

eftersom de vanligaste proven som analyseras med metoden förväntas ligga inom detta 

område. Dessa plottades sedan mot dess uppmätta absorbans. Utav detta erhölls en rät linje    

y = kx + m, från vilken normalen och de invägda proverna kunde bestämmas. Värdet för 

normalen jämfördes med det kända värdet 40,6, medan värdena för de invägda proven 

jämfördes med det teoretiskt invägda provet.  

Provresultatet som erhålls ifrån kalibreringskurvan beräknas enligt följande:  

((Konc Ti (%) enligt kurvan)*0,1)/invägt prov 

Detta gjordes för att korrigera det fel som uppstår vid invägning eftersom det är svårt att väga 

in exakt vikt för varje prov. Enheten för provresultatet anges i detta fall som %. 

För att kunna bestämma den teoretiska koncentrationen av titan i de olika föreningarna 

användes tabell 1. 

Titanmetall 99,64 % 

Andel Titan i Rutil/TiO2    
47,867/79,866=0,5993 

Ti 47,867 g/mol 

TiO2 79,866 g/mol 
Tabell 1. Ren titan i de analyserade titanföreningarna. 

Beräkning för teoretiskt värde av titan: 

((Invägt prov/0,1)*andel titan i ex. rutil)*100 

Anledningen till att det invägda provet divideras med 0,1 är för att den nominella vikten för 

metoden är 0,1 och då utgår man alltid ifrån det.  

5. Resultat 

Resultaten för samtliga experiment från kapitel 4 redovisas nedan. 

5.1 Glödgningsförslust 

Glödgningsförsluten för rutil bestämdes till 0,04 %. För den glödgade TiO2 blev 

glödgningsförlusten 1,83 %.  
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5.2 Röntgenfluorescens  

Vid inlärning av analysmetoden upptäcktes det att analysmetoden som används vid SECO 

Tools ger en för stor spridning för att ge ett tillförlitligt resultat, vilket i sin tur leder till att det 

skulle bli svårt att nå projektets mål med detta analysinstrument. Resultatet för de 14 prover 

som utförts på normalen för att kontrollera spridningen presenteras i tabell 2. Där prov endast 

anger provnamnet och där % Ti anger analysresultatet från mätinstrumentet. På grund av 

spridningen för analysmetoden för röntgenfluorescens, har de olika titanföreningarna istället 

analyserats med en spektrofotometer, vars resultat presenteras i kapitel 5.3. 

Prov % Ti Prov % Ti 

L-1-1 40,3 L-3-1 38,86 

L-1-2 40,38 L-3-2 39,37 

L-1-3 39,89 L-3-3 38,25 

L-2-1 39,93 L-3-4 38,97 

L-2-2 40,19 Lb-1-1 40,09 

L-2-3 39,97 Lb-1-2 40,45 

L-2-4 40,55 Lb-1-3 40,25 

Standardavvikelse   0,69  
Tabell 2. Spridning för analysmetoden XRF. 

 

5.2.1 Försök till metodutveckling 

Spridningsresultaten för samtliga försök som utförts enligt 4.2.2 redovisas i figur 4, 5 och 6, 

där spridningen för standardavvikelsen anges i % -enheter. De enskilda provresultaten 

presenteras i bilaga 4.  
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Figur 4. Spridningsresultat A 

 

Figur 5. Spridningsresultat B 
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Figur 6. Spridningsresultat C 

Resultaten för samtliga försök visar att det bästa resultatet erhölls genom att direkt smälta de 

glödgade oxiderna rutil och WO3, vilket gav en spridning på 0,18 % -enheter för totalt åtta 

prover, se försök 2 i figur 4.  

Det bästa resultaten för ”normalen” som är ett riktigt prov erhölls enligt ”orginalmetoden” 

men vid användning av ett grafitlock, vilket gav en spridning på 0,28 % -enheter i 

standardavvikelse, se försök 4 i figur 5. Dock har endast fyra prov utförts och därför bör 

resultatet tas med försiktighet. Vid samma försök (försök 5, figur 5) men med en smälttid på 

30 min erhölls 0,40 % -enheter i standardavvikelse, vilket inte skiljer sig så mycket ifrån 0,28 

% -enheter. Om man jämför resultat från ”orginalmetoden” med grafitlock (försök 4, figur 5) 

med resultaten i tabell 2 (kapitel 5.2) för fyra prov är 0,28 % -enheter varken ett signifikant 

bättre eller sämre resultat. 

Vid jämförelse av resultaten för direkt smältning av oxiderna rutil och WO3 med och utan 

lock, visar resultaten tydligt att det blir en mindre spridning vid användning av lock.  

Fuktanalysen som utfördes på normalen visar samma vikt före och efter torkningen i 120 

grader, vilket gör att misstankarna om att normalen skulle kunna innehålla fukt inte kan 

stämma.  
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5.3 Spektrofotometri  

De olika titanföreningarna har analyserats genom att sätta upp en kalibreringskurva på dessa 

vid analys. För att sedan kontrollera hur väl kalibreringskurvan stämmer har ett 

välkarakteriserat prov samt invägda prover använts.  

Enligt figur 7 och bilaga 2 erhölls en rät linje för titanföreningen rutil. Vid jämförelse med 

provresultatet i tabell 3 med det välkarakteriserade värdet för normalen (40,6), ger kurvan ett 

sant värde. Likaså om värdet som fås för proven av kalibreringskurvan, i bilaga 2, jämförs 

med det teoretiska värdet, kan resultatet ses som mycket gott. Provresultatet i tabell 3 är inte 

det samma som konc Ti enligt kurva, detta beror på att resultatet korrigeras i efterhand då man 

inte vägt in exakt 0,10000 g prov, för beräkning se kapitel 4.2.3. 

 

Figur 7. Glödgad rutil. 

Prov 

Invägt prov 

(g) 

Avläst 

Abs 

Konc Ti enligt kurva 

(%) 

Prov 

resultat 

Normal 1 0,10007 1,244 40,55 40,52 

Normal 2 0,10018 1,249 40,72 40,64 

Medelvärde 

provresultat 40,58 

Standardavvikelse 0,09 

Tabell 3. Resultat med rutil som kalibreringssubstans. 
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För titanmetallen presenteras resultatet i figur 8 och bilaga 3. Kurvan resulterade även här i en 

rät linje och om provresultatet i tabell 4 jämförs med det välkarakteriserade provet på 40,6 %, 

kan det ses som mycket bra. Likaså om de invägda proven i tabell 12 i bilaga 3 jämförs med 

det teoretiska värdet.  

 

Figur 8. Kalibreringskurva för titanmetall. 

 

Prov Invägt prov (g) Avläst Abs 

Konc Ti enligt kurva 

(%) Provresultat 

normal 1 0,10014 1,254 40,64 40,58 

normal 2 0,10009 1,255 40,67 40,63 

Medelvärde 

provresultat 40,61 

Standardavvikelse 0,04 

Tabell 4. Resultat med titanmetall som kalibreringssubstans. 

Flerfasig TiO2 har analyserats oglödgad och glödgad. Detta gjordes eftersom man vid tidigare 

analyser hos SECO Tools upptäckt att oglödgad TiO2 inte ger ett stabilt resultat. Dock ville 

man ändå se skillnaden mellan glödgad och oglödgad TiO2 varför experimentet på oglödgad 

TiO2 utfördes. Glödgningsförlusten redovisades tidigare i kapitel 5.1. 
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Resultatet från oglödgad TiO2 som kalibreringskurva presenteras i figur 9, och i tabell 5 kan 

resultatet för normalen ses. Även invägda prov i form av rutil kan jämföras med teoretiskt 

invägt värde och resultatet från kurvan i tabell 6. Resultatet för oglödgad TiO2 ger ett något 

för högt värde med en viss spridning. 

För den glödgade TiO2 presenteras kalibreringskurvan i figur 10 och provresultatet för 

normalen visas i tabell 7. Resultat för invägda prov i form av glödgad rutil och titanmetall, 

jämfört med teoretiska värden visas i tabell 8. För glödgad TiO2 ger normalen ett rätt värde, 

medan samtliga invägda prov visar ett för högt värde. 

 

Figur 9. Kalibreringskurva oglödgad TiO2. 

Prov 

Invägt prov 

(g) Avläst Abs 

Konc Ti enligt kurva 

(%) Prov resultat 

normal 1 0,10005 1,247 41,14 41,12 

normal 2 0,1001 1,257 40,78 40,74 

Medelvärde 

provresultat 40,93 

Standardavvikelse 0,27 

Tabell 5. Resultat med oglödgad TiO2 som kalibreringssubstans. 
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Prov 

Invägt prov 

(g) Avläst Abs 

Konc Ti enligt kurva 

(%) 

Teoretisk konc Ti 

(%) 

Rutil 1 0,06778 1,256 40,748108 40,62 

Rutil 2 0,067 1,24 40,21542 40,15 

Tabell 6. Resultat med oglödgad TiO2 som kalibreringssubstans. 

 

 

Figur 10. Kalibreringskurva glödgad TiO2. 

 

Prov 

Invägt prov 

(g) Avläst Abs 

Konc Ti enligt kurva 

(%) Provresultat 

normal 1 0,10011 1,253 40,65 40,60 

normal 2 0,10015 1,254 40,68 40,62 

Medelvärde 

provresultat 40,61 

Standardavvikelse 0,01 

Tabell 7. Resultat med glödgad TiO2 som kalibreringssubstans. 
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Prov 

Invägt prov 

(g) Avläst Abs 

Konc Ti enligt kurva 

(%) 

Teoretisk konc Ti 

(%) 

Rutil 1 0,0682 1,268 41,15 40,87 

Rutil 2 0,06811 1,264 41,02 40,82 

titanmetall 1 0,04098 1,264 41,02 40,83 

titanmetall 2 0,04134 1,272 41,28 41,19 

Tabell 8. Resultat med glödgad TiO2 som kalibreringssubstans. 

Resultatet från dessa kurvor visar att samtliga titanföreningar ger en rät linje, dock ger rutil 

och titanmetall ett mer korrekt värde för både normalen och för invägda prov. För den 

glödgade TiO2 ligger normalen på rätt värde, medan de invägda titanföreningarna ligger lite 

för högt jämfört med det teoretiska värdet. Däremot avviker resultatet från den oglödgade 

TiO2 signifikant då både normalen och de invägda proven får ett för högt värde och en större 

spridning jämfört mot de andra titanföreningarna. Detta beror på att vid beräkningen för den 

teoretiska koncentrationen titan har man antagit att TiO2 är helt stökiometrisk vilket 

glödgningsförsluten visar att den inte är. I tabell 9 sammanfattas resultaten för normalen för 

respektive titansubstans. Ett exempel på resultat för ett invägt prov jämfört med det teoretiska 

värdet visas även i samma tabell. 

  Rutil Titanmetall 
oglödgad   

TiO2 glödgad TiO2 

Medelvärde Normalen 40,6 % Ti 40,58 40,61 40,93 40,61 

Invägda prov     

Teoretisk koncentration Ti % 39,78 40,27 40,62 40,87 

Koncentration Ti % f. Kurva 39,79 40,29 40,75 41,15 
Tabell 9. Sammanfattning av resultat för normalen och exempel på invägt provresultat. 

6. Diskussion/slutsats 

I kapitlet tas funderingar upp runt examensarbetets resultat samtidigt som en slutsats ges.  

6.1 Röntgenfluorescens 

Resultaten från kapitel 5.2.1 visar att det idag inte finns någon direkt lösning för att minska 

spridningsresultatet för den metod som idag används för titananalys med röntgenfluorescens 

vid SECO Tools. Resultaten för de invägda oxiderna visar att ett lock vid 

smältningsmomentet i 1100 grader ugn ger ett bättre resultat än utan lock och bör därför alltså 

användas i fortsättningen. Dock bör ett lock i platina inskaffas eftersom grafit brinner upp, 

vilket gör det ohållbart att användas dagligen på ett analyslabb då det är dumt att slösa på 

grafit både från den ekonomiska och miljömässiga syvinkeln. Det kan till och med vara så att 

resultatet blir bättre med ett platinalock istället för grafit, på grund av att det stänker till en 

viss del på locket och om man skulle använda sig utav platina istället för grafit kanske mer 

stänk skulle komma tillbaka ner i platinaskålen istället för att fastna på locket. 
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Att spridningsresultatet blev bra för de invägda oxiderna men inte för ett ”riktigt prov” ger 

tendens till att problemet ligger i 750 graders-ugnen. Detta styrks även av resultatet då de 

invägda oxidera rutil och WO3 tillsammans placerades i 750 grader under 20 minuter. Dock 

har endast 4 prover med detta moment utförts vid smälttiden på 10 minuter och 4 prover med 

smälttiden 30 minuter. Men tiden bör i detta fall inte ha så stor betydelse mellan de 4 proven 

eftersom det bör avdunsta lika mycket ifrån varje skål. Att problemet skulle vara att titan och 

wolfram reagerar med varandra känns inte rimligt eftersom resultatet inte blev bättre av att 

endast använda TiC. 

Slutsatsen som kan dras utifrån de försök som har utförts för försök till metodoptimering är att 

det riktiga problemet är att analysera ett ”riktigt” prov. Om det beror på 

syraupplösningssteget, oxideringssteget eller om provet får problem att bli homogent vid 

smältningen kan man idag inte säga.   

6.2 Spektrofotometri 

Utifrån de försök som utförts på spektrofotometern ger rutilen och titanmetallen det bästa 

resultatet både för normalen och invägda titanföreningar som prov, vilket kan ses i tabell 9. 

Resultaten visar att det inte spelar någon större roll vilken av dessa två som väljs vid 

kalibrering. Det som däremot kan komma att påverka valet är tillgången på analysinstrument 

för mätning av syre och arbetet som krävs för att eventuellt glödga rutilen. 

Titanmetall kommer med tiden att dra till sig syre, i vilka mängder varierar bland annat med 

partikelstorlek, hur metallen förvaras, hur många gånger som burken öppnas och det kommer 

in syre etc. Därför behöver man vid användning av titanmetall kunna kontrollera syrehalten 

med jämna mellanrum för att säkerhetsställa provresultat. Titanmetallen som har använts vid 

försöken hos SECO Tools innehöll enligt titanmetallens medföljande certifikat 0,25 % syre. 

Efter samtliga analyser med spektrofotometern kontrollerades syrehalten med ett 

förbränningsinstrument som har en LECO-analysator för kväve och syre. Syrehalten mättes 

då till 0,35 %. Perioden från att titanmetallen köptes in till att syreanalysen i detta projekt 

utfördes beräknas till 8-10 år.  Denna skillnad i syrehalt har inte tagits med i beräkningarna 

för detta projekt, utan samtliga data för titanmetallen har värdet 0,25 % syre använts. Däremot 

är det viktigt att vid vidare analys vara med noggrann med kontroll av syrehalten för att få ett 

ännu bättre resultat.  

Rutilen visar i kapitel 5.1 en glödgningsförslut på 0,04 %, vilken inte är speciellt högt men 

som ändå kan komma att ha en signifikant påverkan för analysresultatet. Därför bör rutilen 

alltså vara glödgad för att vara helt säker på att man har ren rutil utan fukt.  

Den rekommenderade titanföreningen blir generellt glödgad rutil, detta på grund av att formen 

av glödgad TiO2 som rutil är mer stabil än titanmetallen. Att glödga rutil ses i detta fall inte 

som ett krävande moment. Däremot är det inte säkert att alla laboratorier har analysinstrument 

för att kontrollera syrehalten i titanmetallen. För SECO Tools som har detta analysinstrument 

kan titanmetall lika gärna brukas så länge man har kontroll över syrehalten.     
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6.2 Felkällor 

En felkälla som kan ha påverkat resultatet är vägningsmomentet, detta pga. att temperaturen 

och fukthalten i vågrummet inte är den samma från dag till dag och att de även variera vid 

olika tidpunkter på dagen. Vid vägning på våg med fem decimaler kan detta vara viktigt. 

En annan möjlig felkälla vid detta experiment kan vara att man använt sig utav ett grafitlock 

som brinner upp. Även om det troligen inte har påverkat resultaten så kan detta vara 100 % 

säkert, då man inte testat med ett platinalock ännu. 

Slutligen så påverkar antalet prover spridningen för metoden. Fyra prover är egentligen för 

lite i detta fall för att kunna få ett tillförlitligt resultat för spridningen för metoden, vilket 

styrks av tabell 2 i kapitel 5. Där spridningen för fyra prover i ett av fallen var 0,26 % -

enheter, medan spridningen för de totalt 14 prov blev 0,67 % -enheter. 

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

För att kunna tillverka en standard för röntgenfluorescens krävs det att man får kontroll på 

analysmetodens spridning. Lämpligt i detta fall är en standardavvikelse på max 0,2 % -

enheter, för att kunna få en så bra kalibreringskurva som möjligt och ett säkert resultat. Därför 

rekommenderas vid fortsatt arbete till detta projekt att man utför ännu fler försök för att 

minska spridningen. Vid fortsatt arbete bör man göra minst 10 prover för att kunna se hur stor 

spridningen egentligen är. 

Något som kan vara intressant att undersöka vid fortsatt arbete är att smälta med en 

automatisk smältapparat. Detta eftersom man inte vet om själva smältmomentet har betydelse 

när det gäller att få ett riktigt prov homogent. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kalibreringspunkter 

Kalibreringspunkt 

nr. Invägt prov g Invägt Ti % Uppmätt Abs 

Glödgad Rutil 1        

1 0,05852 35,07 1,083 

2 0,06198 37,14 1,142 

3 0,06692 40,11 1,234 

4 0,07006 42 1,291 

5 0,07519 45,06 1,378 

Glödgad Rutil 2    

1 0,05864 35,14 1,083 

2 0,06177 37,02 1,136 

3 0,06679 40,03 1,231 

4 0,0701 42,01 1,288 

5 0,07558 45,3 1,386 

Glödgad TiO2    

1 0,05898 35,35 1,093 

2 0,06234 37,36 1,153 

3 0,06703 40,17 1,241 

4 0,07062 42,32 1,305 

5 0,07639 45,78 1,405 

Titanmetall    

1 0,03527 35,14 1,09 

2 0,04034 40,19 1,242 

3 0,04543 45,27 1,395 

TiO2    

1 0,05891 35,3 1,073 

2 0,06689 40,09 1,217 

3 0,07861 47,11 1,423 

Tabell 10. Invägda kalibreringspunkter 
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Bilaga 2 – Rutil, försök två  

 

 

Figur 11. Kalibreringskurva rutil, försök 2. 

 

Prov 

Invägt prov 

(g) 

Avläst 

Abs 

Konc Ti enligt kurva 

(%) 

Teoretisk konc Ti 

(%) 

TiO2 1 0,06614 1,228 39,69 39,64 

TiO2 2 0,06675 1,24 40,09 40,00 

titanmetall 1 0,03997 1,231 39,79 39,78 

titanmetall 2 0,04018 1,24 40,09 40,03 

Tabell 11. Resultat  med rutil som kalibreringssubstans, försök 2. 

 

Rutil, 2
y = 0,0299x + 0,0412

R2 = 1

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

30 35 40 45 50

% titan

A
b

s

Series1

Linear

(Series1)



 
 
 

32 
 

Bilaga 3 – Titanmetall, försök två 

 

 

Figur 12. Kalibreringskurva titanmetall, försök 2. 

 

Prov Invägt prov Avläst Abs 

Konc Ti enligt kurva 

(%) Teoretisk konc Ti (%) 

Rutil 1 0,06694 1,24 40,12 40,12 

Rutil 2 0,06713 1,245 40,29 40,27 

TiO2 1 0,06735 1,247 40,35 40,36 

TiO2 2 0,06714 1,242 40,19 40,24 

Tabell 12. Resultat med titanmetall som kalibreringssubstans, försök 2. 
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Bilaga 4- Försök till metodutveckling XRF 
Glödgad rutil och WO3, direkt smältning 

med lock 

Prov % Ti vid analys 

B 40,41 

D 40,09 

E 40 

T4 40,3 

C:2 40,44 

D.2 40,25 

E:2 40,1 

XX 40,21 

Standardavvikelse 0,16 

 

Normalen, syraupplösning, smältning med 

lock 30 min 

Prov % Ti vid analys 

1 39,62 

2 40,57 

3 40 

4 40,21 

Standardavvikelse 0,40 

 

Glödgad rutil och WO3, 750 grader 20min, 

smältning 10 min med lock 

Prov % Ti vid analys 

C 38,33 

D 41,26 

E 39,32 

T4 40,75 

Standardavvikelse 1,34 

 

Normalen oxidering 2 h, mortlas, invägning, 

smältning med lock 

Prov % Ti vid analys 

1 39,41 

2 38,53 

3 38,25 

4 37,95 

Standardavvikelse 0,63 

 

 

Glödgad rutil och WO3, direkt smältning 

utan lock 

Prov % Ti vid analys 

M 41,22 

T 40,45 

U 41,35 

XX 40,28 

1 40,98 

2 40,84 

3 42,12 

4 40,99 

Standardavvikelse 0,57 

Normalen, oxidation 30 min, smältning  

30 min med lock 

Prov % Ti vid analys 

1 39,91 

2 38,55 

3 39,08 

4 39,02 

Standardavvikelse 0,57 

Glödgad rutil och WO3, 750 grader 20 min, 

smältning 30 min med lock 

Prov % Ti vid analys 

1 39,65 
2 40,38 
3 40,73 
4 39,91 

Standardavvikelse 0,48 

Glödgad rutil och WO3, Li2B4O7 och NaCO3 

mortlas ihop innan invägning, smältning 10 

min utan lock 

Prov % Ti vid analys 

E 41,28 

S:1 44,71 

S:2 41,79 

T4 45,07 

Standardavvikelse 1,95 
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TiC, oxidering 1 h, smältning med lock 10 min 

Prov % Ti vid analys 

C 41,8 

D 41,91 

E 39,85 

T4 41,12 

Standardavvikelse 0,95 

 

 

 

  

Normalen, syraupplösning, smältning 10 min med 

lock 

Prov % Ti vid analys 

1 40,05 

2 40,71 

3 40,32 

4 40,49 

Standardavvikelse 0,28 

Normalen, oxidation 120 min, prov 

blandas med NaCO3, smältning 10 min 

med lock 

Prov % Ti vid analys 

1 39,95 

2 41,2 

3 40,73 

4 40,87 

Standardavvikelse 0,53 

Normalen, direkt oxidation 105 min, 

smältning 10 min med lock 

Prov % Ti vid analys 

1 39,61 

2 40,64 

3 40,23 

4 38,31 

Standardavvikelse 1,02 

Glödgad rutil och WO3, 0,5g NaNO3 tillsattes med 

smältmedlen, smältning 10 min utan lock 

Prov % Ti vid analys 

B 39,03 

C:1 38,4 

C:2 38,18 

D 39,15 

Standardavvikelse 0,47 

Normalen oxidering 90 min, 800 grader, 20 

min smältning med lock 

Prov % Ti vid analys 

1 38,83 

2 39,73 

3 37,41 

4 39,48 

Standardavvikelse 1,04 
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Bilaga 5 - Kemikalielista 

 

Kemikalie    Leverantör 

Titanmetall 99,64%   Johnson Matthey Company 

Rutil    Johnson Matthey Company 

Flerfasig TiO2   Johnson Matthey Company 

WO3    Johnson Matthey Company 

Li2B4O7    VWR 

NaCO3    VWR 

K2S2O7    VWR 

NaNO3    VWR 

HF    VWR 

HNO3    VWR 

H2SO4    VWR 

C6H4O7    VWR 


