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Referat 

 

Fordonutsläppen har med tiden reglerats allt mer. För att nå gränsen för tillåtna mängder 

kväveoxidutsläpp, utvecklades en avgasreningsprocess som använder sig av AdBlue-lösning. 

Lösningen innehåller urea och vatten. Lösningen sprutas in med avgaserna och när den 

värms upp, bildar den ammoniak och koldioxid. Av dessa reagerar ammoniaken med 

kväveoxider och slutligen bildas kvävgas och vattenånga genom reduktion i katalysatorn. 

AdBlue framställs i produktionsanläggningar där också ammoniak framställs. Ren urea 

blandas med rengjort vatten och då uppstår en s.k. DEF-lösning. AdBlue är ett allmänt 

handelsnamn för DEF-lösning i Europa. Lösningen innehåller 32,5 massprocent urea. 

Kvaliteten av lösningen är en viktig faktor för avgasreningsprocessen eftersom processen är 

nämligen väldigt känslig för föroreningar. Närmare specifikationer om DEF-lösningen finns 

i ISO 22241-standarden. 

Huvudsakligen kan lösningens kvalitet försämras genom två mekanismer. Om 

ureakoncentrationen i lösningen förändras, förändras också dess reningseffekt. 

Nedbrytningen av urea i lösning är den mest sannolika faktorn som bidrar till denna 

mekanism. Enligt teorin har urean en tendens att brytas ned genom en elimineringsreaktion. 

Det verkar som att reaktionen är en jämviktsreaktion där produkterna och den ursprungliga 

ureamängden har en viss balans. Den andra huvudmekanismen för försämring av lösningens 

kvalitet sker genom introduktion av föroreningar i lösningen. Bortsett från kontamination 

som sker pga. ovarsamma arbetsmetoder med lösningen är det mest sannolikt att 

föroreningar kan introduceras i lösningen genom dess basiska egenskaper och korrosion i 

speciellt metalliska förvaringsmaterial. 

Arbetet behandlar ämnet med avseende på försvarsmaktens forskningsfrågor som är 

anknutna till praktiska frågeställningar gällande ämnets förvaring och logistik. Meningen var 

att ta reda på om förvaring under långa tidsperioder har en inverkan på lösningens kvalitet. 

Lösningens hållbarhet och egenskaper definierades genom kemisk analys på levererade 

provlösningar. Analysmetoder som användes var pH- och konduktivitetsmätningar, UV–Vis-

spektroskopi, ICP–MS-analys och mätningar av fryspunktsnedsättning och brytningsindex. 

Provlösningarna är ursprungligen DEF-lösning som har förvarats hos olika avdelningar vid 

försvarsmakten. Förvaringsomständigheterna för provlösningarna är varierande och genom 

analys avgörs faktorer som påverkar hållbarheten.  

Inom en mera kortvarig tidsperiod analyserades förändringar i lösningarna med pH- och 

konduktivitetsmätningar. Nedbrytning hade skett i varje provlösning, varenda en av 



Matias Tuomisalo 

II 

 

lösningarna innehöll joner. Genom de utförda mätningarna i arbetet konstaterades att 

lösningens pH-värde har en anknytning till lösningens ålder. 

Metalliska föroreningar i lösningarna analyserades genom ICP–MS-experiment. I 

förbehandlingsfasen för proven uppstod en del problem men bortsett från dessa 

konstaterades ändå att största delen av provlösningarna innehöll metalliska föroreningar. En 

av provlösningarna hade förvarats i ett olämpligt förvaringskärl och den konstaterades 

innehålla allra mest föroreningar bland de undersökta provlösningarna. Hos de andra 

provlösningarna är det mera sannolikt att orenheterna hade kommit in i lösningen som en 

påföljd av mänsklig verksamhet.  

Nedbrytningen av urea analyserades genom UV–Vis-spektroskopi. Det ursprungliga 

tillvägagångssättet var att få urean att reagera med p-dimetylaminobensaldehyd i sur lösning 

varav det bildas ett komplex med en karakteristisk färg. Denna spektroskopiska metod förde 

med sig en hel del optimering före de egentliga mätningarna och därför analyserades 

ureakoncentrationen i provlösningarna också genom mätningar av fryspunktsnedsättning och 

brytningsindex. Alla metoder gav relativt goda resultat på ureakoncentrationen, men 

ureakoncentrationen uppmätt med UV–Vis-spektroskopi var lägre än för de andra 

metoderna. Nedbrytning av urea konstaterades i nästan alla provlösningar. 

Ingen av provlösningarna som analyserades kunde godkännas i en kvalitetsgranskning i 

enlighet med standarden. Om lösningen förvaras på rätt sätt kan den enligt resultaten 

eventuellt bevara sin kvalitet längre än vad framställarna rekommenderar. Val av 

behållarmaterial, skyddande från ljus, tillräckligt sval förvaringstemperatur, förvaring av 

större partier och noggrann behandling när man arbetar med ämnet befrämjar alla att 

kvaliteten av lösningen bibehålls. Resultaten i detta arbete borde dock bestyrkas genom att 

utföra likadana experiment på flera provpartier för att se om iakttagelserna alls stämmer 

överens utanför dessa provlösningar. Resultaten motsvarar den presenterade teorin på ett 

tillfredsställande sätt.  
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Förord 

 

Detta diplomarbete kom som uppdrag från försvarsmaktens stab för logistikverket genom de 

praktiska utmaningarna de hade upplevt gällande AdBlue-lösningen. Lösningen och dess 

inverkan framhävs speciellt på alla de varierande slags fordon som en aktör av den här 

storleken har. Genom kemisk analys försöktes preliminärt reda ut några av problemen som 

uppkommer från praktiska synvinklar. Allt började med en enkel diskussion på en arbetsresa 

och slutligen återspeglas den i detta arbete. Arbetet är för det mesta utfört på Laboratoriet för 

analytisk kemi vid Åbo Akademi. De flertal problem som uppkom på vägen har dragit ut på 

tiden när det gäller arbetsprocessen men slutligen med hjälp av alla de människor som är 

förknippade med arbetet blev det slutfört. 

Jag vill speciellt tacka alla samarbetare för långsiktighet och tålamod med avseende på detta 

arbete. 

Jag vill tacka professor Johan Bobacka för all hans beredskap för att svara på frågor och 

handleda arbetets gång. Stort tack till laboratoriemästare Sten Lindholm och samtidigt vill 

jag be om ursäkt för en hel del långa kvällar på laboratoriet med ICP–MS-analys. Din 

erfarenhet och ditt arbetssätt var till stor hjälp. Gun Hedström från Laboratoriet i fysikalisk 

kemi vill jag också tacka för handledning med mätningar. 

Jag vill rikta mitt tack åt ingenjöröverstelöjtnant Petteri Kaski från staben för 

Försvarsmaktens logistikverk. Handledning och diskussionerna hjälpte till mycket för att 

rikta arbetet åt rätt håll och din inställning mot arbetet var alltid öppet. 

Tack till Sari Kivitalo vid staben för Försvarsmaktens logistikverk som arrangerade 

uppsamlingen av AdBlue-provlösningarna för arbetet. Speciellt vill jag tacka också de 

personer på försvarsmakten som skickade provlösningar från olika förhållanden: 

 Aulikki Määttä, Kajanalands brigad 

 Mika Jussila, 3. Logistikregementet 

 Jyrki Tienaho, 1. Logistikregementet 

 Tuomas Suurtalo, Karelska brigaden 

 Pentti Järvinen, Pansarbrigaden 

Tack till Nestes representanter Markku Puupponen och Kari Jaanila. Fastän våra 

diskussioner blev ganska få ju längre fram arbetet avancerades, gav ni mig en gnista av 

motivation för helheten och dess mening även till yttre håll. 



Matias Tuomisalo 

IV 

 

Slutligen vill jag tacka mina föräldrar. Det finns verkligen inget som ni inte skulle ha gjort 

både för detta arbete och för att främja mina studier i allmänhet. Allt detta stöd som jag har 

fått så länge som jag bara kan minnas har varit ofantligt värdefullt alla dessa år. 
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Inledning 

 

AdBlue är ett allmänt produktnamn på en lösning som möjliggör rengöring av fordons 

avgaser av kväveoxidutsläpp. Lösningen blandas inte med bränslet utan den kommer in först 

i avgasloppet före katalysatorn. I katalysatorn reduceras kväveoxiderna genom en kemisk 

reaktion med ammoniak som härstammar från lösningens urea. Denna teknik för avgasrening 

har först nyligen introducerats i personbilar men för fordon i tyngre trafiken har den använts 

redan längre tider. Grunden för all avgasrening är allt strängare utsläppsbegränsningar som 

uppdateras med jämna mellanrum. 

AdBlue-lösning kan man skaffa från återförsäljare i olika stora förpackningar och från vissa 

tankningsstationer. I vissa fordon räcker det att man fyller på med lösning i samband med 

annan bilservice eftersom lösningskonsumtionen är bara några volymprocent när man jämför 

det med bränslekonsumtionen. Det är mera vanligt att man köper lösning i små påsar eller 

kanistrar och det är också av den orsaken viktigt att reda ut möjliga faktorer gällande 

lösningens förvaring. Med mera information om ämnets beteende är det lättare att planera 

väsentliga lösningar och verksamhetsmodeller i större omfattning för ämnets förvaring. 

I detta arbete strävas efter att reda ut vilka egenskaper ämnet har och vilka problem som kan 

uppstå med dess förvaring. I de flesta bilar som använder sig av lösningen finns 

datorprogram som följer med hur mycket lösning det finns i tanken. Om tillräckligt med 

lösning för avgasrening inte finns, kan datorprogrammet reglera fordonets topphastighet som 

en försiktighetsåtgärd. Om AdBlue-lösning saknas leder det högst antagligen till att 

bilkatalysatorn förstörs. För att upprätthålla fordonens normala verksamhet krävs att 

lösningen finns tillgänglig och dess kvalitet kan garanteras. 

Staben för försvarsmaktens logistikverk har lagt grunden till detta arbete. Försvarsmakten är 

intresserad av arrangemangen gällande lösningen för att de måste upprätthålla en stor mängd 

olika fordon som en bas för verksamheten. Speciellt i undantagsförhållanden behöver de 

försäkra funktionssäkerheten för fordonen och således måste de planera även arrangemangen 

kring AdBlue-lösningens logistik och förvaring. Centralt för denna synvinkel är naturligtvis 

lösningens egenskaper gällande förvaring. Kvaliteten på lösning måste hållas stabil och 

tillräckligt god genom förvaringsperioden. Ämnets beteende vid förvaring lägger grunden till 

alla logistiska planer som följer. 

Genom kemisk analys reds ut vad som händer när man förvarar lösningen i längre 

tidsperioder. Det skulle vara bäst om det inte sker några förändringar alls i ämnets tillstånd 

vid förvaring. Om ämnet inte behåller sina ursprungliga egenskaper, borde man utreda de 
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yttre faktorer som ger upphov till förändringarna och vad man kan göra för att minimera 

dessa. Ämnets egenskaper gås igenom i den teoretiska delen av arbetet och sedan analyseras 

provlösningar skickade från fältomständigheter med laboratoriemetoder. En målsättning är 

att få en uppfattning om något sker i ämnet vid dess åldrande eller hur en eventuell 

kvalitetsförsämring kan hindras vid förvaring i längre tidsperioder. En kvalitetsförsämring 

kan i värsta fall leda till ekonomiska förluster och försvagande av fordonens 

funktionssäkerhet. Även ur civilsamhällets synvinkel är informationen om AdBlue-lösning 

nyttig. Det är sannolikt att alla fordon i framtiden har någon slags reningsapparatur för 

kväveoxider såsom det nu redan finns i den tyngre trafikens fordon. Eventuellt baserar den 

sig på AdBlue-lösning eller så har ett bättre alternativ utvecklats som har ersatt lösningen. 

 

Bakgrundsinformation och teori 

 

Kväveoxidutsläpp inom EU 

 

På 2000-talet har EU gradvis stramat åt de tillåtna partikelutsläppen ur fordon som en del av 

sin klimatpolitiska agenda. I EU-standarderna regleras maximinivåerna för bland annat 

kväveoxider, kolväten, lättflyktiga organiska föreningar, kolmonoxid och luftburna partiklar. 

Dessutom regleras utsläppen enligt fordonsklasser från och med personbilar till tunga 

trafikens lastbilar och bussar. Utsläppsbegränsningarna uppdateras ungefär med fem års 

mellanrum. I de första standarderna, Euro I och II, stiftades ännu inget om 

kväveoxidutsläppen gällande personbilar. I och med Euro III kom personbilarna med i 

figuren. Den senaste av standarderna, Euro VI, trädde i kraft på hösten år 2014. 

Utsläppsgränserna i standarden berör alltid alla de fordon som säljs eller registreras efter att 

standarden har trätt i kraft. 

Den tyngre trafikens utsläpp brukar regleras enligt motorns energiproduktionskapacitet 

medan i personbilar baserar sig begränsningarna på den körda distansen. 

Utsläppsbegränsningarna har skärpts avsevärt från de ursprungliga, rekommenderade 

målvärdena för utsläpp på 1990-talet. Jämförelsevis de tillåtna utsläppsmängderna i nyaste 

standarden för dieselförbrukande personbilar är 84 % mindre än motsvarande mängder var år 

2000. I den tyngre trafikens fall har gränsernas motsvarande utveckling varit ännu snabbare. 

Nuvarande tillåtna utsläppsgräns är 95 % strängare än den som stiftades år 1992, när den 

första standarden trädde i kraft. För olika stora paketbilar och lastbilar stiftas olika gränser 

enligt motorns slagvolym. Utsläppsgränsernas utveckling kan konstateras från tabellerna 
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(Tabell 1 och Tabell 2) (1) som beskriver hur de tillåtna kväveoxidutsläppen har minskat 

inom de sista 20 åren. Den procentuella minskningen har räknats som ett jämförelsetal 

mellan ifrågavarande standard och den första standarden där en utsläppsgräns för denna 

fordonsklass har presenterats.  

Tabell 1: Dieselförbrukande personbilars utsläppsgränser för kväveoxider enligt de 

olika Euro-standarderna. (1)  

Standard Trädde i kraft NOx (g/km) % minskning från ursprunglig 

Euro II 1993 – – 

Euro III 1997 0,5 – 

Euro IV 2003 0,25 50 % 

Euro V 2009 0,18 64 % 

Euro VI 2014 0,08 84 % 
 

Tabell 2: Dieselförbrukande lastbilars utsläppsgränser för kväveoxider enligt de 

olika Euro-standarderna. (1)  

Standard Trädde i kraft NOx (g/km) % minskning från ursprunglig 

Euro I 1992 8 – 

Euro II 1996 7 12,5 % 

Euro III 2000 5 37,5 % 

Euro IV 2005 3,5 56,25 % 

Euro V 2008 2 75 % 

Euro VI 2013 0,4 95 % 
 

Utmaningen med utsläppsgränserna 

 

För fordonsindustrin har det varit svårlöst att nå de allt strängare utsläppsgränserna i 

praktiken. För att tackla utmaningarna utvecklades en ny princip som baserar sig på 

avgasrengöring, Selective Catalytic Reduction (på svenska selektiv katalytisk reduktion). 

Motsvarande metoder hade använts redan tidigare för att rena kväveoxidutsläppen i andra 

industriella förbränningsprocesser. När bränslet brinner bildas kväveoxider som kan 

reduceras till kvävgas och vatten med hjälp av en katalysator. En grundläggande komponent 

i reaktionen är ett gasformigt reduktionsmedel som tillsätts i avgasloppet. Flera alternativa 

reduktionsmedel utvecklades men slutligen en lösning av urea och kemisk rengjort vatten 

blev den vanligaste. 

Lösningen kallades ursprungligen Diesel Exhaust Fluid (DEF) och senare har likadana 

lösningar namngetts på olika sätt. Inom Europa tog namnet AdBlue över för motsvarande 
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lösning. I ISO 22241-standarden kallas lösningen AUS 32. Bokstäverna AUS kommer från 

engelskans Aqueous Urea Solution. 

Vid uppvärmning bildar lösningen ammoniak och koldioxid. Ammoniak är beståndsdelen 

som reducerar kväveoxider. SCR-metoden är jämförelsevis ett väldigt effektivt och enkelt 

sätt för minskning av kväveoxidutsläppen och med tiden har den blivit allt vanligare. Det är 

trots det frågan om en teknologi som är i början av dess produktutvecklingscykel. Logistik 

och nödvändig infrastruktur till distribution av lösningen har inte utvecklats färdigt. Till 

exempel finns det väldigt få bensinstationer och motsvarande anläggningar varifrån det är 

möjligt att direkt skaffa DEF-lösning. I många fall försäljs ämnet skilt i olika stora kanistrar 

och i viss mån förmedlas ämnet i olika stora partier mellan leverantörer och kunder enligt 

behov. 

Funktionsprincipen av en dieselmotor är i grunden orsaken till att kväveoxider bildas som en 

produkt av bränsleförbränning. Inne i dieselmotorncylindern råder ett högre tryck och 

temperatur än i motsvarande cylinder i en bensinmotor när motorn är i drift. Blandningen av 

luft och bränsle pressas ihop i dieselmotorn mer än i en bensinmotor. Värmet som uppstår 

som en följd av detta självantänder blandningen och således behövs inte tändstift. Det höga 

trycket och temperaturen leder till att inmatningsluften kan oxideras och forma kväveoxider. 

Centralt för kväveoxidbildningen är tiden som förbränningsprocessen pågår och hur mycket 

luft det finns tillgängligt för kväveoxidernas formningsreaktion. 

 

Kväveoxidutsläppen i fordon 

 

Alla binära föreningar som innehåller kväve och syre är kvävemonoxider. Inom 

luftföroreningar hänvisar termen oftast till kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). 

Även dikvävemonoxid (N2O) som kallas oftast med sitt trivialnamn, lustgas, är en gas som 

fungerar som en växthusgas och den kan bildas som en förbränningsprodukt i 

förbränningsmotorer. Dikvävemonoxiden är en långvarig förening och den har som egenskap 

att katalysera nedbrytningsreaktionerna av ozonskiktet. Kvävedioxider å sin sida oftast 

befrämjar bildandet av troposfäriskt ozon som hindrar fotosyntes och reagerar med 

slemhinnor i luftvägarna. Dessutom deltar kvävedioxiderna i bildningen av smog och med 

vattenångan i atmosfären kan de bilda salpetersyra som vidkänns som sura regn. 

Kväveoxiderna har således talrika anknytningar till ekosystemets och människornas 

välmående. 
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Inom bränsleförbränning kommer kväve in i processen antingen från luften som används i 

processen eller från själva bränslet. Traditionell dieselolja innehåller oftast bara små 

mängder av kväve. I fall av biodiesel som framställs från organiska råvaror, är kvävehalten 

märkvärdigt högre (2). I början av förbränningsprocessen kan kvävet i luften förvandlas till 

kvävedioxid antingen på grund av höga temperaturer eller alternativt om kvävgas reagerar 

med kolväteradikaler. Den senare kallas i litteraturen oftast Fenimores mekanism. I 

förbränningsprocessens större skala bidrar radikalreaktionerna nästan obetydligt till 

helhetsbilden. Oftast i modellering antas att kväveoxiderna bildas enligt en bredare 

Zeldovichs mekanism. Zeldovich publicerade ursprungligen de två första av följande 

reaktionslikheter som en följd av sin forskning. Den tredje likheten kom till senare för att 

komplettera helheten och den kallas oftast Lavoies mekanism. (3-5) 

𝑂 + 𝑁2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁 

𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂 

𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐻 

I alla ovannämnda reaktionslikheter bildas kolmonoxid. Kolmonoxid är i 

förbränningskammaren den vanligaste binära formen i vilken kväve existerar. Senare 

reagerar den oftast vidare och bildar kvävedioxid vid en ytterligare oxidation. Om 

kolmonoxid hamnar i atmosfären reagerar den nästan oundvikligt vidare till koldioxid. I och 

med utvecklingen av dieselmotorn har inmatningstrycket av bränslet ökat och 

inloppskanalernas mängd har ökats. Med utvecklingen har motorns omgivning förändrats 

och de gamla principerna om reaktionernas fortskridning är sannolikt inte mera sanna. 

Genom att reaktionstiden inne i motorn minskar kan det hända att reaktionerna inte hinner 

framskrida tills en stökiometrisk jämvikt uppnås och då är Zeldovichs mekanism inte mera 

en noggrann modell till att beskriva reaktionerna inne i motorn. Reaktionskinetiska 

synvinklar har inte betraktats i denna modell. Helhetsbilden av reaktionerna inne i motorn är 

säkert mera komplicerad än reaktionslikheterna beskriver men slutligen som produkt bildas 

ändå kväveoxider och Zeldovichs mekanism ger en grundläggande insikt till hur kväveoxider 

bildas. (4, 5) 

Som en följd är det alltså möjligt att minska kväveoxidemissioner genom att modifiera själva 

förbränningsprocessen i motorn eller genom att rena avgaserna och förbränningsprodukterna. 

Den förstnämnda innebär till exempel reglering av förhållandet mellan inmatad luft och 

bränsle in i motorn. Det stökiömetriska förhållandet mellan luft och bränsle beräknas ofta 

vara kring 14,5 / 1 volymenheter. Om blandningen innehåller mera luft, stiger 

kväveoxidemissionerna på grund av en högre temperatur vid förbränningen. Om i sin tur 
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finns det mera bränsle till förfogande, bildas mera kolväte- och kolmonoxidemissioner som 

en följd av en ofullständig förbränning och naturligtvis ökar också bränslekonsumtionen. 

Nära det optimala förhållandet förbrukas bränslet jämnt och det finns knappare mängder av 

blandningens komponenter till bireaktioner. Kväveoxidutsläpp kan också minskas genom att 

vatten tillsätts i förbränningskammaren eller genom att man återcirkulerar en del av 

avgaserna in i motorns cylinder. Dessa metoder bidrar oftast också positivt till 

bränsleekonomin eller fordonets körbarhet. Alla dessa resonemang är i bakgrunden till 

kväveoxidemissionerna och deras rening i avgasloppet. Avgasreningen ur 

kväveoxidsynvinkeln är ett centralt mål inom katalysatorutvecklingen men samtidigt måste 

man ta i beaktande den kemiska helheten som uppstår från driften av en förbränningsmotor 

och motorns funktionsprincip. Kväveoxiderna är bara en del av denna helhet. Det är förstås 

möjligt att minimera mängden kväveoxid redan i förbränningsfasen men som följd kan det 

leda till att mängden andra skadliga föreningar ökar i emissionerna. Den kemiska 

optimeringen av motortekniken i sin helhet måste beaktas fastän kväveoxidutsläppen är i 

fokus. (3, 6) 

 

Rengöringsprocessen för kväveoxider 

 

Som ett resultat av förbränningsprocesserna i motorn bildas kväveoxider och de avlägsnas 

från systemet via avgaser. Kväveoxidreningen sker i katalysatorn. Före avgaserna hamnar i 

katalysatorn bör det tilläggas DEF eller en motsvarande lösning i avgasloppet. DEF är en 

blandning av urea ((NH2)2CO) och vatten (H2O). Höga temperaturen gör att vattnet 

avdunstar ur lösningen och urean nedbryts. När den katalytiska processens temperatur stiger 

till +160 °C, börjar ammoniak (NH3) och isocyansyra (HNCO) bildas medan urean nedbryts. 

(7) 

 (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂(𝑙) → 𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻𝑁𝐶𝑂(𝑔) 

I gasfas är isocyansyran väldigt stabilt. Metalloxiderna i katalysatorn möjliggör en 

hydrolysreaktion, där isocyansyran bryts ned till koldioxid och ammoniak. När 

avgastemperaturen är tillräckligt hög kan denna reaktion ske även utan en katalysator. I lägre 

temperaturer kan reaktionen försnabbas med hjälp av katalysatorn. 

𝐻𝑁𝐶𝑂(𝑔)  + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝑁𝐻3(𝑔)
+ 𝐶𝑂2(𝑔) 
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Därefter reduceras kväveoxiderna i katalysatorn under medverkan av ammoniaken till kväve 

och vattenånga. Syre behövs för att reaktionen kommer i gång och det finns att tillgå i luften. 

Kvävemonoxid och kvävedioxid reduceras enligt följande reaktionslikheter: 

4 𝑁𝑂(𝑔) + 4 𝑁𝐻3(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 4 𝑁2(𝑔) + 6 𝐻2𝑂(𝑔) 

6 𝑁𝑂2(𝑔) + 8 𝑁𝐻3(𝑔) → 7 𝑁2(𝑔) + 12 𝐻2𝑂(𝑔) 

Kvävgas och vattenånga är de ändprodukter som frigörs med avgaserna ut ur systemet. 

Nedbrytningen av urean sker självständigt pga. den höjda temperaturen. Däremot 

reaktionerna för hydrolysen av isocyansyran och oxidationen av ammoniaken sker endast 

med katalysatorn. Alla de presenterade reaktionerna följer de allmänna principerna för första 

ordningens reaktioner. Närmare innebär detta att reaktionshastigheten är direkt proportionell 

mot de ursprungliga koncentrationerna av reaktanterna. Om temperaturen är tillräckligt hög 

och reaktionen fortsätter tillräckligt länge, sker en så gott som fullständig reduktion av 

kväveoxider. (7) 

 

Katalysatorer i fordon 

 

Tidigare i fordon användes s.k. trevägskatalysatorer som samtidigt minskade utsläppen av tre 

olika komponenter av avgas. Med hjälp av denna katalysator oxiderades kolmonoxid och 

kolväten till koldioxid och vatten och kväveoxider reducerades till kväve. I 

trevägskatalysatorer användes olika metaller och deras egenskaper var optimala i olika slags 

katalysreaktioner. Av dessa kan nämnas platina och palladium som var effektiva 

oxidationsmedel, rodium och iridium å sin sida fungerade bättre som reduktionsmedel för 

kväveoxider. Trevägskatalysatorn fungerar optimalt endast om blandningsförhållandet 

mellan luft och bränsle är väldigt nära det stökiömetriska förhållandet. För dieselbränslen 

används oftast ett blandningsförhållande där luftkoncentrationen är högre. Effekten på 

kväveoxidreduktion lider av detta arrangemang speciellt i en trevägskatalysator. I 

dieseldrivna fordon används oftast en till funktionsprincip likadan tvåvägskatalysator och ett 

skilt system för kväveoxidreduktion. (6) 

Selektiv katalytisk reduktion är processen där ammoniak används till reducering av 

kväveoxider. Ammoniaken ansågs vara ett problem för att den kunde orsaka skador hos 

föraren och passagerarna vid inandning. (8) Ammoniak som vätska var också besvärligt att 

lagra i fordonen. Ett bättre alternativ var att använda urea som kan brytas ned till urea och 

isocyansyra.  



Matias Tuomisalo 

10 

 

I allmänhet är katalysatorteknologins utveckling en betydande del av den moderna kemiska 

industrin. Många forskningsgrupper sysslar med att testa nya material i 

katalysatorutvecklingen. Forskningsresultat med olika katalysatoranordningar publiceras 

jämnt. Åtminstone två olika katalysatorer har testats i bruk och fastslagits som fungerande. 

Vanadinpentoxid (V2O5) - baserade katalysatorer med titandioxid (TiO2) och olika slags 

zeoliter i legeringar med vanadin eller koppar är fungerande modeller för 

reduktionsprocesser. (7, 9) Vanadinpentoxidbaserade katalysatorer har visats vara effektiva 

och förmånliga alternativ. Den optimala funktionstemperaturen för en sådan katalysator 

ligger kring +250 ºC – +350 ºC och det konstaterades att en nästan fullständig reduktion av 

kväveoxider sker i +350 ºC med en katalysator som innehöll 6 % V2O5 och 33 % TiO2. 

Porositeten är en märkvärdig egenskap hos zeoliter även inom katalysatorteknologin. 

Zeoliter tål höga temperaturer och de har uppvisat bättre tålighet mot katalysatorförgiftning. 

Vid katalysatortester med urea har det konstaterats att ZSM-5 zeoliter i legering med koppar 

är effektiva i reduktionsprocesser. Zeolitkatalysatorer med kordierit har uppnått en nästan 

fullständig reduktion av kväveoxider med urea i temperaturer kring +280 ºC – +350 ºC. 

Samtidigt konstaterades flera av ureans egenskaper som gynnande och praktiska till 

reduktionen av kväveoxider. Flera nedbrytningsprodukter, såsom ∙NH2 - radikaler, aminer, 

amider och isocyansyran kan indirekt delta i och bistå reduktionen. (9) 

Till sin form har katalysatorerna oftast en skiv- eller bikakestruktur. Mellan dessa två 

modeller finns det skillnader mellan tryckfall och tendens till blockeringar. Bikakestrukturen 

är mera utsatt för dessa problem men skivstrukturen är dyrare att framställa och således 

används den mest i större katalysatorer. (6) 

 

Urea och vatten – tillsammans AdBlue 

 

AdBlue är ett handelsnamn som har blivit etablerad för blandningen av urea och rengjort 

vatten. Ursprungligen kommer namnet från ett varumärke som registrerades av tyska 

bilindustriföreningen och har blivit vanligare i vardagligt bruk speciellt i Europa. I detta 

arbete används förkortningen DEF som betecknar en blandning av urea och rengjort vatten, i 

motsats till ett specifikt produktnamn. I standarder används oftast namnet AUS 32. En 

betydande standard för DEF är ISO 22241–1–5 och i den definieras bl.a. kvalitetsnormerna 

för lösningen, de standardenliga testmetoderna, behandlingen, transporten och lagringen av 

lösningen. Tillverkarna av lösningen strävar efter att följa dessa standarder i sina 

tillverknings- och kvalitetskontrollsprocesser. DEF och SCR-metoden i helhet är båda 

väldigt känsliga för föroreningar. Tillverkarna behöver genomgå flera standardenliga 
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kontroller för att få en licens som ger rättigheterna till att marknadsföra och sälja sin egen 

produkt som AdBlue.  

DEF-lösningen innehåller 67,5 % rengjort vatten och 32,5 % urea i massprocent. Urean 

framställs oftast från syntesgas som i sin tur framställs ur naturgas genom en syntetisering. 

Urea används även i ett flertal andra kemiska industrins processer som en råvara. Gödsel, 

kosmetikprodukter och plaster produceras med urea som råvara. Mera allmänt, urea är en 

organisk förening som består av kväve, syre, väte och kol. Föreningen har en stor biologisk 

betydelse för däggdjuren, via urea förmedlas kväve bort ur kroppen hos organismer. I kemins 

historia är urea den första organiska föreningen som syntetiserades ur artificiella 

beståndsdelar. I rumstemperatur är urea ett fast, vitfärgat och kornigt ämne som liknar 

snöflingor till sin struktur. I figuren nedan (Figur 1) presenteras de yttre egenskaperna för 

urea som används som laboratoriekemikal. 

 

 

Figur 1: Urea som laboratoriekemikal ie 

 

Urea har ingen karakteristisk lukt men i närvaro av fukt kan den lukta svagt ammoniakartat. 

Urea har en smältpunkt vid +132,7 °C men den har ingen kokpunkt. Molekylstrukturen hos 

urea bryts ned när temperaturen stiger från smältpunkten. Vattenlösligheten av urea är en av 

dess signifikanta egenskaper. Uppskattningsvis kan man lösa upp 500–1000 g urea i en liter 

vatten. Urea antänds inte. Den kemiska strukturen av urea innehåller två amingrupper som är 

bundna till varandra via en karbonylgrupp. I figuren nedan (Figur 2) presenteras 

strukturformeln för urea. 
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Figur 2: Strukturformeln för urea  

 

Som gödsel används urea pga. dess kväveinnehåll i strukturen. Av alla kväveinnehållande 

gödselmedel är urea den lättaste till sin vikt. Jämfört med andra gödselmedel har urea ett 

väldigt bra förhållande mellan den totala massan och andelen av näringsrika grundämnen. I 

jordmånen nedbryts urea utan besvär. Flera bakterier och mikroorganismer producerar 

enzymet ureas som sönderdelar ureastrukturen och frigör kvävet i jordmånen.  

Urea används i flera medicinska och kosmetiska produkter som en råvara. I laboratorier 

används urea oftast i sammanhang med denaturering av proteiner. I pulversläckare används 

en blandning av urea och kaliumvätekarbonat. Urea kan användas även i sprängämnen såsom 

ureanitrat som är billigt att framställa och till egenskaperna effektivt. En klar nackdel av 

detta är att ureabaserade sprängämnen används rätt så ofta vid terrorattacker. 

Industriella produktionen av urea är ofta bundet till industrianläggningar där också 

ammoniak produceras. Ammoniak syntetiseras med en katalysator. Som råvaror används 

kväve ur luften och naturgas som en källa av väte. Reaktionen kräver ett högt tryck och 

temperatur. Den sker enligt följande likhet: 

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔)  ↔ 2 𝑁𝐻3(𝑔)   ∆𝐻° = −45,4 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Haber–Bosch-processen är grunden för den moderna ammoniakproduktionsindustrin. 

Ammoniak är en viktig råvara för en mängd andra kemiindustrins produkter. I Haber–Bosch-

processen reagerar vätskeformig ammoniak vidare med koldioxidgas och som en intermediär 

produkt formas först ammoniumkarbamat. 

2 𝑁𝐻3(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔)  ↔  𝑁𝐻2𝐶𝑂𝑂𝑁𝐻4(𝑙)   ∆𝐻° = −117 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

I vattenlösning sönderfaller ammoniumkarbamat till urea. 

 𝑁𝐻2𝐶𝑂𝑂𝑁𝐻4(𝑙)  ↔  𝑁𝐻2𝐶𝑂𝑁𝐻2(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙)    ∆𝐻° = +15,5 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
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Reaktionen där ammoniumkarbamat formas är exoterm, dvs. värme avges när reaktionen 

framskrider. Sönderfallsreaktionen är i sin tur endoterm, den behöver värme som tillsats. 

Den första reaktionen producerar mycket mera värme än den andra konsumerar. 

Sammanlagt, slutprodukten bildas genom två olika balansreaktioner, varav den ena är 

endoterm och den andra är exoterm. Temperaturens och tryckets reglering är utmanande men 

nödvändigt om man vill undvika korrosion. I förhållanden där den första reaktionen gynnas 

produceras rikligt med ammoniumkarbamat men följaktligen blir sönderfallandet avsevärt 

långsammare. Processen är en mångsidig ekvation som är beroende av den uppstående 

värmen, höga trycket och minimering av korrosionen. (10, 11) 

När båda reaktionerna i processen är balansreaktioner är det nödvändigt att skilja åt den 

färdiga urean från ammoniumkarbamatet, vattnet och de andra oreagerade komponenterna. 

När urea har avlägsnats ur processen kan resten av komponenterna ledas tillbaks in. Till slut 

blandas urean med en lämplig volym jonbytt vatten och då är DEF-lösningen färdig. 

När man producerar motsvarande rena produkter, räcker inte vardagligt rent vatten utan 

vattnet måste renas ytterligare. Det finns flera olika reningsgrader och reningsmetoder för 

vatten, men när DEF-lösningen diskuteras behövs jonbytt vatten. Detta innebär att 

mineraljoner extraheras till största del ur vattnet. T.ex. i dricksvatten finns ännu med 

mineraljoner. Joner kan dock anses vara föroreningar i en ändprodukt och de kan till och 

med delta i hindersamma kemiska reaktioner och således avskaffas dessa från vattnet. 

Jonbytet sker oftast med hjälp av vissa hartser eller gelbaserade material och vattnet leds i 

kontakt med dessa. När vattnet har en kontaktyta med jonbytesmaterialet interagerar dessa 

sinsemellan så att materialet plockar bort katjoner eller anjoner ut ur vattnet och avger i sin 

tur protoner (H
+
) eller hydroxidjoner (OH

–
). Protonerna och hydroxidjonerna kan återigen 

kombineras och bildar mera vattenmolekyler. Typiskt borttagna joner ur vattnet är sådana 

som natrium-, järn-, kalcium-, koppar-, klorid- och sulfatjoner. Sammanfattningsvis går 

processen till så att orenheter tas bort ur vattnet och de ersätts med vattenmolekylens 

komponenter som leder till att renheten hos vattnet ökar. Enligt samma princip kan hårt 

vatten omvandlas till mjukt vatten. Nedan i figuren (Figur 3) är ett exempel på en maskin 

som sköter jonbyte av vatten i laboratoriet. 
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Figur 3: Jonbytesapparat för framställning av rent vatten 

 

Standarder om DEF-lösning 

 

Den egentliga vetenskapliga forskningen om DEF-lösningens egenskaper finns knappt 

tillgängligt. Forskningen fokuseras inom detta område mera kring katalysatorteknologins 

främjande och optimering. Framställare av lösningen, importörer och andra aktörer delar 

med sig centralt kunskap och råd som verkar basera sig mestadels på praktisk erfarenhet och 

tillämpande av kunskap från andra partier (12-14). Lösningen behandlas i ISO 22241-

standarderna som baserar sig på flera föregående standarder, varav DIN70070 kan nämnas. 

Urea och dess lösningar forskas i någon mån vetenskapligt men tyngdpunkten ligger mera 

kring dess medicinska tillämpningar. Ureaprodukter utvecklas allmänt hos olika branscher av 

kemiindustrin. I senare nämnda fallen är urea oftast upplöst i andra vätskor än vatten och 

ureakoncentrationerna är oftast märkvärdigt lägre än hos DEF-lösning. På en 

bruksanvisningsnivå finns det rikligt med information om DEF-lösning men mera detaljerad 

information som basis till detta, t.ex. i form av forskningsresultat eller teoretisk kunskap, 

finns knappt i öppna källor. 

 

DEF-lösningens egenskaper 

 

Det tidigare nämnda blandningsförhållandet för urea och vatten (67,5 % / 32,5 %) ger DEF-

lösningen den dess lägsta möjliga fryspunkt, –11 ºC. Detta innebär att lösningen ändå kan 
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frysa till i tanker eller lager speciellt på vintertid. Detta blandningsförhållande är också 

speciellt utvald ur den vinkeln att när tillfrusen lösning smälter, smältningen sker samtidigt 

för både urea och vatten. Det är frågan om en eutektisk blandning. När smältningen pågår, 

borde det inte uppstå koncentrationsgradienter så att lösningen är övermättad eller utspädd 

och den borde vara direkt användbar. Frysningen borde inte ha någon negativ inverkan på 

lösningens kvalitet. Dock vid tillfrysning kan urean kristallisera ur lösning. DEF-tanker i 

fordon har ett värmemotstånd som håller lösningen varmare i början av operationen när 

motorn inte ännu producerar mycket spillvärme. Behovet av kväveoxidrening minskar också 

när motorn är kall eftersom kväveoxidutsläpp produceras i mindre mängder. När DEF-

lösningen fryser till ökar dess volym med ungefär 7 % från den ursprungliga.  

Långtidig förvaring av DEF i över +25 ºC – +30 ºC försämrar dess kvalitet avsevärt. 

Avdunstningen ökar och detta kan rubba blandningsförhållandet hos urea och vatten. I vissa 

källor diskuteras möjligheten att urea har en tendens att brytas ned med ökad temperatur, då 

bildas ammoniak och den avgår från vätskan som en gas. Det är också möjligt att förutom 

dess temperaturökande verkan i direkt kontakt med behållarkärlen, solljus kan snabba upp 

nedbrytningen av urea. Speciellt under de varmare årstiderna kan solstrålarna värma upp 

lösningen till den tidigare nämnda temperaturen. Samtidigt kan UV-strålningen i solljus 

förorsaka reaktioner i lösningen. 

DEF är mycket känsligt för föroreningar. Föroreningarna kan ta sig med lösningen till 

avgasloppets katalysator, där de kan förorsaka hinder i katalysatorfunktionen. Lagringen och 

påfyllningen av DEF behöver skötas på ändamålsenligt vis så att ett mänskligt fel inte leder 

till att föroreningar hamnar in i systemet. Ett bra tillvägagångssätt ät att använda skilda 

behållare och verktyg för DEF-lösning. Detta minskar märkvärt på sannolikheten att olika 

föroreningar, såsom bränsle, hamnar i DEF-tanken. 

Beroende på fordonsklassen ligger konsumtionen vid ungefär 2 % – 6 % av motsvarande 

bränslekonsumtion. Konsumtionen påverkas bl.a. av fordonets skick, körrutten och 

terrängen, körstilen och andra omständigheter såsom vädret. DEF har antagligen en frätande 

inverkan på vissa metaller, såsom kolstål, koppar, zink och aluminium pga. dess svagt 

basiska egenskaper. Speciellt metalliska föroreningar kan orsaka en katalysatorförgiftning 

som leder till att katalysatorn går ur funktion. I DIN70070-standarden definieras tillåtna 

gränser för olika metalliska joner i lösningen. Storleksordningen för dessa koncentrationer 

ligger vid 0,2–0,5 mg / kg lösning, så även obetydligt små mängder kan ha en inverkan på 

katalysatorns funktion. (15) Ur miljösynvinkeln är DEF inte heller en ofarlig lösning. Om 

DEF hamnar i ekosystemet, kan urean i lösningen mycket väl ha en gödslande inverkan och 

vid långtidig utsättning kan detta leda till lokal övergödning. Jonbytt vatten i sin tur reagerar 
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också med sin omgivning och i så gott som balansreaktioner tar åt sig olika joner ur 

omgivningen som kan ha en inverkan på närvarande växtlighet. Å andra sidan finns det 

många andra vätskor och lösningar i fordonen som är mycket mera farliga ur miljösynvinkel, 

t.ex. smörjmedel och oljor. (12, 13) 

 

Mekanismer för kvalitetsförsämring i DEF-lösning 

 

Ett mål för detta arbete är att ta reda på om det sker något i DEF-lösningens kvalitet när den 

lagras för vissa tider. Urean i lösningen är komponenten som åstadkommer avgasreningen i 

bilkatalysatorn. Urean inverkar således direkt på effekten av avgasreningsprocessen. I detta 

arbete ligger fokus på DEF-lösningens kvalitet som en faktor i avgasreningsprocessen, 

naturligtvis finns det också andra omständigheter och egenskaper som inverkar på 

katalysatorhelheten. 

Som konstaterades, ammoniaken som krävs för kväveoxidernas reduktion härstammar från 

DEF-lösningens urea. Som ett stympat antagande kan presenteras följande; om DEF-

lösningen innehåller en lägre koncentration av urea, lösningen har en minskad reningseffekt. 

Enligt samma princip gäller också det motsatta, dvs. om lösningen innehåller mera urea, 

reningseffekten ökar. Möjligtvis är även detta sant, men det finns andra faktorer som 

antagligen har beaktats och slutligen har det kommit fram att optimala mängden av urea 

ligger vid 32,5 %. 

Ureakoncentrationen blir lägre huvudsakligen genom att urean i lösning sönderfaller till 

mindre molekyler. I den lagrade DEF-lösningen behöver detta inte nödvändigtvis leda till en 

förändring av lösningens egenskaper. Utan ett speciellt uppföljningsplan för kontroll av 

nedbrytningsprodukter kan det vara problematiskt att följa med ändringarna i lösningen vid 

upplagring under långa tidsperioder. En möjlighet skulle vara att jämföra hur kvaliteten av 

lösning inverkar på avgasreningsprocessens resultat med samma katalysatoranläggning med 

varierande lösningar. Utan preliminär kunskap antas att kvaliteten av lösningen avtar om 

urean i lösningen sönderfaller till mindre molekyler. 

Den andra huvudmekanismen för kvalitetsändringar i lösning anses basera sig på 

kontamination av DEF-lösningen. Allt onödigt som hamnar i lösningen kan senare i värsta 

fall ha en direkt, oönskad inverkan på katalysatornfunktionen. Denna inverkan kan dessutom 

konstateras först efter själva missödet och katalysatorn kan redan ha blivit skadad. När 

lagringen av lösningen planeras behöver risken för kontamination vid långtidig förvaring av 

lösningen tas i beaktande. Orenheterna kan hamna i lösningen vid tillverkningsskedet, vid 
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påfyllning av lagringsbehållare, vid uttömning eller andra underhållsarbeten. Med tiden kan 

den lagrade lösningen också fräta ner behållarmaterialet via korrosion. Speciellt metalliska 

behållarmaterial kan råka ut för korrosion och första kännetecknet på detta är metalljoner i 

lösningen. Naturligtvis om korrosionen får fortsätta kan hela behållarmaterialet lokalt frätas 

sönder och detta leder till läckage till omgivningen. 

 

Mekanismen för ureas nedbrytning 

 

I flera vetenskapliga publikationer har det forskats nedbrytningen av urea genom teoretiska 

metoder. Likaså har det publicerats flera observationer om nedbrytningen på basis av 

experimentella metoder. Forskarna har presenterat flera avvikande modeller om ureas 

nedbrytning i vattenlösningar. Ureamolekylen i sig är väldigt stabil och det har grunden i 

ureas möjlighet att uppvisa olika resonansformer som presenteras i figuren (Figur 4). Oftast 

antecknas dubbelbindningen i ureamolekylen mellan kol- och syreatomen enligt formen C = 

O. I verkligheten kan bindningen också existera mellan kol- och kväveatomerna och då får 

syreatomet en negativ laddning medan NH2 - gruppen får en positiv laddning. Resonansen 

innebär inte att det existerar flera olika slags ureamolekyler eller att molekylerna byter från 

en resonansform till en annan. Den egentliga formen hos molekylen är en slags hybridform 

av alla de möjliga resonansformerna. Dubbelbindningen är inte ett fördelaktigt tillstånd ur 

energibalansens synvinkel. Resonansfenomenet strävar efter att minska inverkan  av 

dubbelbindningsstrukturen på energihelheten genom att stabilisera till molekylstrukturen via 

ändringar i elektronernpositioner i strukturen. I mera vardagliga termer kan 

resonanshybridformen jämföras med en situation där en man bär en väska. Om mannen bär 

väskan med vänstra handen, blir den vänstra handen trött med tiden och då byter mannen 

hand och bär med högra handen i stället. Om mannen skulle byta hand så snabbt att 

ingendera av händerna blir alls trött av att bära väskan och en utomstående kunde inte säga 

med vilken hand mannen bär väskan, då är exemplet väldigt nära resonanshybridfenomenet. 

Väskan reflekterar i detta exempel elektronerna och mannen själv utgör molekylstrukturen. 

 

Figur 4: Ureas resonansformer 
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Det krävs en tillräckligt stor aktiveringsenergi för att nedbrytningen av urea sker i lösningen. 

Resonansstabilisering ökar på mängden krävd aktiveringsenergi ytterligare. När 

aktiveringsenergin överskrids, är det möjligt att urean sönderfaller i mindre komponenter. 

Enligt teorin är det möjligt att urean sönderfaller enligt två olika reaktionsmekanismer, 

hydrolys eller eliminering. I teoretisk och experimentell forskning har det konstaterats att 

hydrolysen inte brukar ske utan enzymkatalys (16-18). Fenomenet kan bero på att en högre 

aktiveringsenergi krävs för en hydrolysreaktion. Nedbrytningen sker alltså via eliminering i 

de vattenlösningar där inget enzym har tillsatts. Tidigare noterades att enzymet som 

katalyserar nedbrytningen kallas ureas. DEF-lösningen borde inte innehålla detta enzym från 

början. 

Elimineringen kan fortskrida via flera vägar. En mekanism där en av vattenmolekylerna i 

lösningen deltar i elimineringen anses vara det mest sannolika sättet. Vattenmolekylen bildar 

en vätebindning med båda kväveatomerna i ureamolekylen. Vattenmolekylen underlättar då 

protontransporten inne i ureamolekylen som leder till en minskning av 

aktiveringsenerginivån. I reaktionen bildas en intermediär transitionsform, där en av 

kväveatomerna binder sig till tre väteatomer. Därefter spjälkas denna ammoniakgrupp (NH3) 

av från strukturen. Som resultat bildas den spjälkta ammoniakgruppen, vattenmolekylen som 

deltog i vätebindningarna och en isocyansyramolekyl. Isocyansyran avger en proton åt 

ammoniaken och då bildas på motsvarande vis en cyanatjon och en ammoniumjon. Dessa 

jonformer är det fördelaktigaste formen för komponenterna i vattenlösningen. I figuren 

nedan (Figur 5) genomgås denna mekanism stegvis med strukturformler. 

 

 

Figur 5: Den mest sannolika mekanismen för ureas nedbrytning genom eliminering 

(17)  
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När ammoniak formas, kan den möjligen lämna lösningen i gasform (8, 19). 

Ammoniaklukten kan iakttas i luften när dess koncentration överstiger 5 ppm. I slutna 

behållare bildar nedbrytningsprodukterna av urea med tiden en balans där en del av 

ammoniaken är i lösningen i jonform och en del förgasas och tar upp den tomma volymen i 

behållaren. I NTP-förhållanden är gasformigt ammoniak lättare än luften och när 

förvaringskärlet öppnas, slipper ammoniakgasen sannolik uppåt ur kärlet. Detta fenomen 

orsakar högst antagligen också ammoniaklukten när DEF-behållare öppnas. Om 

ammoniakgas slipper bort från behållaren frigörs igen volym i behållaren och då kan mera 

jonformigt ammoniak förgasas. 

I en vattenlösning av urea minskar vattenmolekylerna aktiveringsenergin av 

nedbrytningsreaktionen och stör resonansstabiliseringen hos den ursprungliga 

ureamolekylen. En nedbrytningsreaktion enligt samma mekanism utan vattnets inverkan 

skulle vara avsevärt svårare at åstadkomma. Flera vattenmolekyler kan delta i 

nedbrytningsreaktionen men antalet verkar inte ha en större betydelse för reaktionen i sin 

helhet. Minskningen i aktiveringsenergin åstadkoms redan med effekten av en deltagande 

vattenmolekyl. I teoretisk forskning konstaterades att transitionsformen som bildas kan vara 

en zwitterjon (16). Zwitterjoner har flera laddade grupper men totala laddningen på jonen är 

neutral. I nedbrytningsreaktionen av urea har NH3 - gruppen en positiv laddning och NH - 

gruppen en negativ laddning. Laddningarna formas vid protontransporten i sammanhang 

med vattenmolekylens verkan. Om transitionsformen verkligen är en zwitterjon, då skulle 

flera deltagande vattenmolekyler hjälpa till mycket i stabiliseringen av jonen och 

totalreaktionens energiprofil förändras avsevärt.  

 

Korrosion 

 

Korrosion innebär allmänt att förädlade metalliska material har en tendens att återgå tillbaka 

till deras naturliga tillstånd. Från en rent kemisk synvinkel, metalljoner är oftast bundna i 

oxider, med hydroxidjoner eller sulfidjoner och dessa brukar kallas malmer. Anrikade och 

industriellt förädlade metaller strävar efter att spontant återgå till malmer. Metallerna uppnår 

den mest termodynamiskt stabila formen i malmer och försöker således med tiden återgå till 

denna form genom reaktioner och interaktioner med omgivningen. Det mest allmänna 

exemplet på korrosion är rost på stålytor. Rosten är till sin kemiska struktur järnoxider och 

järnhydroxider. Den kännetecknande rödbruna färgen hos rosten påminner om järnmalm som 

bryts i gruvindustrin, en vanlig råvara för produkter inom stålindustrin. 
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Korrosion är oftast ett oönskat fenomen för att den har skadliga följder till de mesta 

materialen som utnyttjas av människorna. Det finns också ett korrosionsliknande fenomen 

som gynnar materialens hållbarhet som kallas för passivering. Ett allmänt fall där passivering 

utnyttjas är aluminiumoxidlager som formas spontant på aluminiummetallens yta. Skiktet har 

en skyddande verkan och korrosionen upphör när materialet är helt täckt av 

aluminiumoxidskiktet. Om oxidskiktet skadas eller tas bort, formas ett nytt fullt skikt. 

Oxidskiktet är oftast bara några nanometer bred, men det räcker till för att spärra av 

korrosionsströmmen. Passivering ökar materialets mekaniska och kemiska hållbarhet. 

Förutsättningarna för att korrosion ska ske är fyra centrala element: anoden, katoden, en led 

där joner kan röra sig mellan anoden och katoden och en elektrisk kontakt mellan anoden 

och katoden. Om någon av dessa element saknas, sker ingen korrosion. Den mera aktiva av 

metallparet, anoden, oxideras när korrosion sker. Anodens massa minskar när korrosionen 

pågår. I sin tur reduceras katoden, den är den ädlare metallen av metallparet. 

Korrosionsreaktionerna är jämförbara med funktionsprincipen hos galvaniska celler och i 

princip finns liknande element hos vardera systemen. Passivering innebär för det mesta att 

elektriska kontakten mellan anoden och katoden bryts 

Korrosion och passivering är båda väldigt beroende av faktorer i omgivningen. Om 

ingendera av reaktionerna sker, är metallen immunt i denna omgivning till korrosion. Enligt 

metallernas spänningsserie kan korrosion ske om potentialskillnaden mellan metallerna är 

tillräckligt stor. Utöver potentialskillnaden behövs de fyra centrala elementen för att 

korrosionen kommer i gång. Korrosionsreaktionen till sin helhet påverkas av mängden syre 

till reaktionens förfogande, elektrolytlösningens pH och konduktivitet och hur väl de 

formade korrosionsprodukterna löser sig i ifrågavarande vätskan. Om korrosionsprodukterna 

löser sig väl minskar metallens ursprungliga massa. De kan också fästa sig vid den 

korroderade metallens yta och då kan de även ha en passiverande inverkan. Från fall till fall 

kan korrosionsprodukterna vara skyddande mot korrosion, eller så kan de ha en mera porös 

form som ger ingen skydd, såsom rost på stålytor. Konduktivitet är en mått på hur mycket 

olika lösningar leder elektrisk ström. Stora konduktivitetsvärden hos lösningar ökar 

korrosionshastigheten. En högre syrehalt i lösningen eller i omgivande atmosfären ökar 

likaväl korrosionshastigheten. En stor del av korrosionsprodukterna är till molekylformen 

jonformiga produkter som har syre med i sin struktur. Även i enkla system där bara vatten 

och syre i luften ingår är korrosion möjligt. En ökad korrosionsrisk orsakas av bl.a. följande 

faktorer: 

̶ lösningens surhet 

̶ flödande vätskor i samband med korroderande verkan 
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̶ vätskor eller metalliska ytor som rör på sig 

̶ ökad temperatur hos vätskan 

̶ möjlighet för syre att delta i korrosionsreaktioner 

̶ vissa bakterier närvarande i lösning 

Om DEF-lösningen bevaras i behållare som är framställda av olämpliga material, är det 

mycket sannolikt att korrosionsreaktioner kan ske. Tillverkare av lösningen har listat 

följande material som olämpliga: koppar, kopparlegeringar, kolstål, galvaniserad stål, zink, 

bly, silver, aluminium och aluminiumlegeringar (20). DEF-lösning som förvaras i metalliska 

behållare utsätts för galvanisk korrosion. Korrosionsmekanismen behöver i ett sådant fall två 

olika metaller i elektrisk kontakt och en gemensam gränsyta för metallerna och 

elektrolytlösningen. I denna korrosionsreaktion fungerar DEF-lösningen som 

elektrolytlösning. Den elektriska kontakten kan formas av jonerna i lösning och deras 

konduktiva egenskaper eller vid behållarmaterialets enhetliga yta. Metallerna som utgör 

korrosionsparet kan härstamma från behållarmaterialets komponenter om det är frågan om en 

legering, orenheter i behållarmaterialet eller metalliska orenheter som har hamnat i 

behållaren som kontamination. Korrosionsreaktionen kan även komma i gång om metalliska 

materialen har lokala skillnader i kristallstrukturen eller metallen utsätts för mekaniska 

spänningar. Likväl är skillnader i ytarean mellan katoden och anoden är en märkvärdig 

faktor. En liten anodisk area i samband med en stor katodisk area leder till väldigt snabb 

korrosion. Galvanisk korrosion är oftast bundet till ett lokalt ställe i metalliska strukturen. De 

basiska egenskaperna av DEF-lösningen har högst antagligen också en betydelse för 

korrosionsegenskaperna. 

 

Forskningsfrågor 

 

Genom experimentellt arbete försöktes reda ut hur egenskaperna av DEF-lösningen ändras 

vid förvaring. Utgångspunkten är att förklara hur lösningens långtidsförvaring ser ut som en 

premiss och om lösningen håller kvar användbarhet när den lagras under långa tidsperioder. 

Samtidigt tas reda på vilka faktorer har en inverkan på möjliga förändringar i konsistensen 

och kvaliteten av lösningen. Från början har etablerats att renhet och god kvalitet av 

lösningen är en förutsättning för katalysatorfunktionen i fordonen och samma gäller för 

försvarsmaktens alla logistiska planer kring ämnet.  

Utgångsläget är också att utsläppsgränserna som är stadgade i miljölagstiftningen behöver 

beaktas. Därifrån uppstår kravet för rening av avgaserna. Det kan vara att lagstiftningen i 
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undantagstillstånd för försvarsmakten säger annorlunda, men detta alternativ har inte desto 

mer betraktats i detta arbete av praktiska orsaker. 

 Behöver man cirkulera ämnet i behållarna? Om planen är att preliminärt använda 

10 m
3
 stora behållare och årliga konsumtionen ligger vid 1 m

3
, verkar detta vara en 

god verksamhetsmodell?  

I teorin innebär detta då att i alla fall en liten del av DEF-lösning skulle lagras i samma 

behållare för 10 år. Största delen av tillverkarna anger att hållbarhetstiden för lösningen är ett 

till två år (12, 14). Det är möjligt att hållbarhetstiden är definierad på samma vis som för 

vissa livsmedel, produkten blir inte totalt oanvändbar genast när hållbarhetstiden upphör. Om 

lösning som har förvarats för länge än två år används i fordon, vill tillverkarna inte garantera 

dess kvalitet. Kvalitetsfrågorna kan redas ut genom att jämföra lösningar förvarade i längre 

tider med färsk lösning. Samtidigt är det möjligt att analysera hur åldrandet sker och hur det 

påverkar lösningen. 

 Kan man fylla på DEF-behållarna med färsk lösning fast det finns äldre lösning 

kvar? Eller är det nödvändigt att tömma behållaren och möjligen också rengöra den 

samtidigt?  

Lösningen till detta problem definieras genom hållbarheten av DEF-lösningen. Om det 

konstateras att inga större förändringar sker i lösningens konsistens under en lång tid, då 

borde det inte vara något problem att blanda ihop flera partier av lösning.  

 Om diverse fordon förvaras ur bruk i längre tider, vad borde man göra med DEF-

lösningen i tanken?  

Säkraste sättet är att pumpa ut DEF-lösningen ur tanken eller använda den till slut före 

stilleståndstiden. När fordonet tas i bruk igen, borde tanken antagligen renas först och sedan 

kan ny lösning fyllas på som vanligt. Det kan hända att det är bara en fråga om god praxis 

om DEF-lösningen bevaras inert även i sådana här omständigheter. 

 Hur borde man ordna logistiken för ämnet i undantagsfall? Hurdana lager skulle 

vara ändamålsenliga? Finns det alternativa produkter som kunde utnyttjas?  

Enkla svaret är att lagra DEF i ändamålsenliga behållare enligt olika behov. 

Behållarstorleken, behållarmaterialet, omgivningen för förvaringsorter och hurdan service 

krävs för behållare är alla väsentliga detaljer. Ett alternativt sätt är att lagra fast urea. Urea i 

sig är ett stabilt ämne. Urea och jonbytt vatten kan blandas till en lösning först sedan när 

DEF-lösning behövs. För försvarsmaktens behov är det möjligt att planera någonslags enkel 
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produktionslinje och produktionsprocess. Som råvara behövs endast urea av tillräckligt god 

kvalitet. Vattnets jonbyte kan också skötas i samband med produktionen av lösning. 

 Vad händer när DEF blir gammalt?  

Meningen är att ta reda på hur lösningsegenskaperna ändras när den förvaras i längre tider. 

Hur kan föråldringen förknippas ihop med ändrade egenskaper? Har omständigheterna 

någon skillnad för föråldringen? Finns det skillnader i konsistensen hos olika gamla 

lösningar?  Är föråldringen överhuvudtaget skadligt?  

 Var tillverkas lösningen och varifrån levereras den till Finland? Hur tillverkas 

lösningen? Finns det skillnader i produkter från olika tillverkare?  

DEF säljs av licenserade tillverkare, så skillnader mellan produkterna borde vara få. ISO-

standarderna definierar noggrant kraven för lösningens konsistens. Svaret på denna fråga 

baserar sig mera på teoretiskt arbete och utredning om AdBlue-produktionen. Det är möjligt 

att testa om det går att framställa en liknande lösning ur reagenserna i laboratoriet. 

 I vissa fordon går det att kringgå systemet och fortsätta tillfälligt att köra utan DEF-

lösning. Slutligen förstör detta ändå SCR-systemet i fordonen. Hur länge kan man 

köra utan DEF-lösning? 

Bästa sättet att få svar på denna fråga är genom att försöka det i praktiken. Sådana tester drar 

ut på tiden och man behöver demontera motorn och analysera dess komponenter. 

Testkörningar som kan förstöra motordelar kan också vara dyra att verkställa. 

Experimentella tester kan inte utföras i detta diplomarbete för att få svar på denna fråga men 

om några trender från annat experimentellt arbete kan återspeglas ur detta perspektiv, 

presenteras de också senare. 

Första målet är att försöka hitta en mekanism för hur föråldringen eller kvalitetsförsämringen 

sker för lösningen. Antagligen sker det ändringar i lösningen med tiden och de kan åtskiljas 

vid jämförelse med färsk lösning. Faktorerna som inverkar på ändringarna behöver redas ut. 

I grunden är DEF en väldigt enkel lösning. Ändå betonas det noggranna 

blandningsförhållandet mellan urea och vatten vid många sammanhang i källorna. 

Förvaringstemperaturen och omgivande luftens fuktighet kan införa ändringar i 

koncentrationsförhållandet och har troligtvis en inverkan på lösningskvaliteten. Både 

temperaturen och fukten kan ändra på vattenkoncentrationen i lösning. Ureakoncentration 

kan också varieras av yttre omständigheter. Det är möjligt att urean nedbryts till mindre 

molekyler, såsom ammoniak. Nedbrytningen kan åstadkommas möjligtvis när lösningen 

utsätts för ljus, temperaturförändringar eller förändringar i lösningens pH-värde. 
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Nedbrytning av urea leder naturligtvis till en lägre ureakoncentration i lösningen. 

Nedbrytningsprodukterna kan ha en effekt på lösningens egenskaper. 

Behållarmaterialet kan avge orenheter i lösningen. Metalljonerna i lösning tar sig slutligen 

till bilkatalysatorn. Detta kan leda till problem i katalysatorns funktion och också 

behållarmaterialet nöts. Utan att man mera ingående fokuserar sig på katalysatorfunktion är 

det besvärligt att definiera hur mycket föroreningar tål systemet. Avgasloppet är inte i sig 

rent om den jämförs med kliniska laboratorieförhållanden. Viss tolerans för orenheter finns 

hos komponenterna men det finns en katastrofal gräns där katalysatorfunktionen upphör. 

Kvalitetsändringarna i DEF-lösning analyseras genom att jämföra provlösningar från olika 

källor med varandra genom kemiska tillvägagångssätt och metoder. 

 

 

Provlösningar 

 

 

Figur 6: AdBlue - provlösningar från fältet  som levererades till laboratoriet  
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Provlösningarna samlades ihop från DEF-lösningar förvarade vid försvarsmaktens diverse 

lokaliteter runtom Finland. Lösningarna som valdes hade mest information tillgängligt om 

förvaringshistorian och de hade förvarats i lämpliga tider. Enligt tillverkarna borde lösningen 

hållas användbart från sex månader till två år beroende på förvaringsomständigheterna. 

Förvaringstemperaturen verkar vara betydligt för lösningens kvalitet. Några av 

provlösningarna har förvarats i avsevärt längre tidsperioder än vad tillverkarna 

rekommenderar. Den äldsta av proven har skaffats år 2012, den är cirka sex år gammal. De 

färskaste av proven är ungefär ett år gamla. Lösningarna har förvarats i deras ursprungliga 

behållare. Största delen av behållarna har öppnats före experimenten och en del av lösningen 

har använts. Några av lösningarna har levererats till laboratoriet likväl i sina ursprungliga 

behållare, några har levererats i en skild flaska för provtagning ur en större tunna. Mera 

exakta detaljer om provlösningarna presenteras senare i tabellform (Tabell 3), för 

jämförbarhetens skull. Figuren ovan (Figur 6) ger ett ögonkast på konditionen hos 

provlösningarna. Provlösningarna har levererats i olika volymer och i vissa fall har levererats 

en liter i en skild flaska från en annan förvaringsform i garnisonerna. Mera ingående 

information om provlösningarnas bakgrund presenteras i de följande kapitlen. 

Prov RI är ursprungligen från Riihimäki. Tillverkad av Würth, framställd i 20l kanistrar. 

Kanistern har förvarats i ett mörkt och torrt lager, temperaturen har varit jämn vid +14°C. 

Kanistern har öppnats och en del av lösningen har använts men korken har hållits sluten vid 

förvaring. Kanistern har skaffats ursprungligen år 2014. 

Prov PA är från Pansarbrigaden i Parola. Provlösningen har tagits ut ur ett större 10 liters 

kanister som inte hade öppnats före provtagningen. Lösningen har skaffats 8.5.2013. 

Lösningen har förvarats i en jämn temperatur på +20°C, skyddad från ljus. 

Prov OL härstammar från Uleåborg. Från en större behållare på 20 liter har tagits skilt ett en 

liters prov. Behållaren frös till när den ursprungligen levererades till försvarsmakten och 

korken blev skadad. Korken har vita kristaller på sig, antagligen kristalliserad urea. 

Lösningen har skaffats år 2012 och den levererades till försvarsmakten av Raskone i 

Uleåborg. Kanistern är ursprungligen levererad från Estland. Kanistern har förvarats kring 

+13 °C – +20 °C i ett torrt lager. Senare i laboratoriet konstaterades att kristallerna på korken 

var för det mesta kristalliserad urea. Kristallerna har ett utseende som liknar mycket rent 

kristallint urea, presenterad tidigare i figuren (Figur 1). Urea brukar ofta kristallisera ur 

lösning om den stänker någonstans och senare får vattnet avdunsta. Först formas ett 

filmliknande skikt på vätskan som påminner om olja i vatten och sedan kristalliseras urean. I 

figuren nedan är korken med kristaller på (Figur 7). 
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Figur 7: Korken på ursprungliga kanistern  

 

 

Prov OU kommer också från Uleåborg. Detta prov har kommit i en 10 liters kanister, 

framställd av Neste. Kanistern har förvarats i samma förhållanden som provet OL, 

temperaturen kring +13 ºC – +20 ºC, i ett torrt lager. Lösningen har förpackats år 2012 och 

kanistern har inte öppnats tidigare. 

Prov KA kommer från Kajanalands brigad, Kajana. Ursprungligen är det frågan om samma 

produkt som provet OU, men deras förvaringshistoria är olika. Prov KA är ungefär ett år 

gammalt. Den har förvarats vid 0 ºC – +20 ºC. Kanistern har öppnats och lösning har 

använts. Mindre än hälften av kanisterns ursprungliga volym har levererats som provlösning. 

Kanistern har förvarats skyddad mot ljus. Plastkanistern verkar ha utsätts för mekaniska 

ansträngningar, dess yta är sliten och delvis tillskrynklad. 

Prov ÄH är från Etseri. Provet har tagits ur en tunna som har öppnats för bruk. Tunnan har 

förvarats i en jämn temperatur över 0 °C. Lösningen är ungefär ett år gammalt. 

 

Figur 8: Fast substans på botten av flaskan i prov VE  

 



Matias Tuomisalo 

27 

 

Prov VE är från Vekarajärvi. Inköpstiden är svår att bestämma för att i garnisonen finns en 

stor 5000 liters behållare för AdBlue. Provlösningen har tagits från en metallisk 20 liters 

jerrykanna. Lösningen har varit i kannan i ett år. Kannan har förvarats i en sjökontainer där 

temperaturen har varierat enligt vädren och årstiderna. På botten av provflaskan samlas 

orangebrunt fällning som löser sig i vätskan när flaskan skakas. Fällningen kan ses i figuren 

ovan (Figur 8). Det här kunde innebära att det finns metallpartiklar med i lösningen som 

antagligen har lossnat från den metalliska jerrykannan. 

 

Figur 9: Prov MO 

 

Prov MO köptes från Motonet-varuhuset i Åbo. Den är med som ett slags referens. Provet 

motsvarar en slumpmässigt utvald lösning som en konsument kan enkelt köpa. AdBlue-

lösningen köptes på våren 2018. Av alla förpackningar i hyllan valdes den mest färska. Detta 

prov är annorlunda pga. en förpackning som liknar en påse av plast och mindre volym än för 

de mesta av proven. I figuren ovan kan man se hurdan påse är det frågan om (Figur 9). 

Datumet på korken, 22.11.2017, beskriver när lösningen har förpackats. På paketen står att 

lösningen hålls användbar i 18 månader. 

I tabellen nedan (Tabell 3) finns samlad det mest centrala om förvaringen av de olika 

provlösningarna. Åldern på proven är uppskattad enligt tiden mellan det ursprungliga 

inköpet tills experimentella arbeten i laboratoriet börjades. Inköpsåren för varje lösning har 

också angivits i tabellen. Om det inte fanns data av någon speciell egenskap hos ett prov och 

dess förvaring, har det märkts med ”–”. Dessa faktorer om förvaringen av lösning fungerar 

som grunden till experimentella arbetet. Efter att resultaten fås, kan dessa faktorer om 
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förvaringen möjligen anknytas med vissa kvalitetsförsämrande eller kvalitetsförbättrande 

egenskaper hos proven. Kvaliteten på provlösningarna granskas genom att testa 

provlösningarna för metalliska orenheter och genom att undersöka ureakoncentrationen i 

DEF-lösningarna för skillnader från den ursprungliga koncentrationen på 32,5 massprocent. 

 

Tabell 3: Data om provlösningarna  

Prov 
Förvaringstemperatur 

(ºC) 
Ålder 

Ursprunglig 

förpackning? 

Skyddad 

mot ljus? 

Luktar 

provet? 

Öppnad före 

experiment? 

KA 0–20 

1 år + 

(2016) 

Ja Ja Nej Ja 

OU 13–20 

6 år 

(2012) 

Ja – Nej Nej 

OL 13–20 

6 år 

(2012) 

Nej – Nej Ja 

PA 20 

5 år 

(2013) 

Nej Ja Nej Ja 

RI 14 

4 år 

(2014) 

Ja Ja Nej Ja 

ÄH 

 

– 

1 år + 

(2016) 

Nej – Nej Ja 

VE Varierande 

1 år+ 

(2016) 

Nej – – Ja 

MO ~13 

6 

månader 

(2017) 

Ja Ja Nej Nej 

 

 



Matias Tuomisalo 

29 

 

Forskningsmetoderna och experimentella delen 

 

I den experimentella delen genomgås alla laboratoriearbeten som utfördes för att reda ut hur 

provlösningarna såg ut gällande nedbrytning av urea och tillståndet av de metalliska 

föroreningarna. I början av varje del beskrivs också kort grunden och de mest centrala 

teoretiska aspekterna av varje analysmetod. 

Till en början uppmättes konduktivitet- och pH-värden för varje provlösning. Dessa värden 

fungerar som en överblick för mängden joner i lösningarna. Jonernas existens i lösningar 

pekar på att någon komponent har brutits ned till jonprodukter eller joner har kommit in från 

utomstående källor som föroreningar. Mera information om metalliska joner som 

kontamination fås genom ICP–MS-analys och sedan har ureans möjliga nedbrytning 

undersökts med spektroskopi, fryspunktsnedsättning och brytningsindexmätningar. För alla 

experiment som behandlar nedbrytningen av urea har framställts kalibreringslösningar. 

Framställningen av kalibreringslösningarna behandlas i ett skilt kapitel. I många av 

mätningarna har mätresultaten kontrollerats genom att mäta en provlösning eller en 

kalibreringslösning efteråt en gång till. På det sättet minskar möjligheten för fel i resultaten 

som kunde bero på mätinstrumentens funktion eller omgivningens inverkan på mätresultaten. 

Om kontrollmätningarna inte avviker markant från resten av mätresultaten, gås de inte 

igenom särskilt senare. 

 

pH- och konduktivitetsmätningar 

 

För att skaffa förberedande kunskaper om var och en av provlösningarna, mättes först deras 

pH och konduktivitet. Efter den första mätningen upprepades dessa mätningar flera gånger 

under laboratoriearbetets gång. På det sättet uppföljdes provlösningarnas tillstånd inom en 

mera kortvarig tidsperiod än vad deras livscykel hittills var. För ändringarna i 

provlösningarnas pH- och konduktivitetsvärden kunde eventuellt betyda att nedbrytningen 

fortsätter med tiden så småningom. Om mätvärdena hålls konstanta är nedbrytningen  

antingen inte en kontinuerlig process utan den har nått ett slutskede eller så sker den så 

långsamt att mätningarna inte ger tillräckligt tillförlitlig information om nedbrytningen. 

pH-värdet ger information om lösningarnas surhet som enligt definitionen förekommer i 

lösningarna i form av oxoniumjonernas aktivitet. Ju mera oxoniumjoner det finns i 

lösningarna, desto surare är lösningen. På motsvarande sätt i basiska lösningar är 
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oxoniumjonernas aktivitet mycket mindre; i stället ökar hydroxidjonernas aktivitet. Vid 

neutralt pH är båda jonernas aktivitet lika stor och på pH-skalan ligger neutralt pH vid 7. 

Genom pH-mätningarna kan man iaktta om provlösningarna innehåller ifrågavarande joner. 

pH-värdena har mätts med pH-elektroder. Mätningsprocessen i sin helhet består av 

elektrodens och mätinstrumentets kalibrering med industriella pH-standardlösningar och 

sedan mäts skilt för sig pH-värden från alla provlösningar enligt elektrodernas 

bruksanvisning. 

Konduktivitet (κ) är ett mått på den elektriska ledningsförmågan hos en substans. 

Konduktivitetsmätningarna är ett enkelt sätt att snabbt ta reda på om joner finns i en lösning. 

Joner har alltid en laddning. Jonrörelse i en lösning skapar möjligheten till elledning. Vatten 

anses oftast vara isolerande fastän havsvatten redan har en rätt så god elledningsförmåga. 

När saltkristaller löser sig i vatten, bildas joner och då ökar elledningsförmågan. 

Konduktiviteten är en härledd enhet, det inversa talet till resistiviteten. Enligt SI-systemet är 

konduktivitetens enhet 1 / (Ω • m) men ofta används enheten S / m, siemens per meter. 

Konduktiviteten mäts alltid mellan två elektroder med känd geometri som har installerats 

bredvid varandra på ett känt avstånd. Oftast är avståndet i standardenliga instrument en 

centimeter. Elektrodernas ytor och lösningen mellan dessa utgör en känd volym. Det är värt 

att notera att konduktiviteten som storhet är väldigt beroende av temperaturen. Ju högre 

temperatur, desto snabbare rör sig jonerna i lösningen. Konduktiviteten mättes med 

laboratoriets konduktivitetsmätare.  

 

ICP–MS-analys 

 

Förkortningen ICP–MS kommer från engelskans ord för Inductively Coupled Plasma – Mass 

Spectrometry. Principen för ICP–MS är att provlösningen joniseras och jonerna separeras 

enligt deras massladdningsförhållande. Den stora fördelen med ICP–MS är väldigt låga 

detektionsgränser för största delen av grundämnen. Det är möjligt att analysera allt från höga 

till låga halter av grundämnen och de olika isotoperna för grundämnen stör inte mätningarna. 

Det finns möjlighet för både semikvantitativa och kvantitativa analysmetoder. Den 

semikvantitativa analysmetoden ger snabbare information om de ungefärliga mängderna av 

alla grundämnen som provet innehåller. Vid behov kan ännu en kvantitativ analys utföras 

som ger ett mera exakt resultat för grundämneskoncentrationer i provet. 

Med ICP–MS analyseras oftast vätskor eller lösningar. Provbehandlingen utförs av ett 

automatiskt inmatarsystem. I första steget pumpas proven in i en nebulisator som bildar en 
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aerosol av provlösningen. För joniseringen behövs en +6000 – +10000 °C plasmalåga som 

fås till stånd ur argongas med hjälp av elektromagnetisk induktion. Med en gnista adderas 

elektroner till lågan och då fås en balansreaktion där fria elektroner kombineras med 

argonjoner och argonatomerna i sin tur frigör mera elektroner in i fältet. Provlösningen, nu i 

aerosolform, leds sedan in i plasmalågan. Alla molekyler i provet spjälkas till atomer. De 

gasformiga atomerna tar till sig stora mängder energi och bildar laddade joner. Jonerna 

fortsätter sin väg mot masspektrometern, den enklaste formen av en sådan består av en 

kvadrupol och en detektor. För att jonstrålen kan uppstå behövs ett vakuum som fås till stånd 

med vakuumpumpar. Vakuumet gör att instrumentet kan uppnå dess kännetecknande låga 

detektionsgränser. 

Kvadrupolen skiljer åt de oladdade partiklarna, såsom fotoner, och jonstrålen. Kvarvarande 

analytjoner leds till detektorn med hjälp av ett magnetfält. Oftast har instrumentet en 

reaktionscell före kvadrupolen, där laddningsbärande och störande jonsorter kan reagera med 

en gas så att de bildar neutrala reaktionsprodukter. Sådana störande jonsorter är till exempel 

argongas och argoninnehållande joner. Deras massladdningsförhållande är nära kaliumets, 

kalciumets och järnets motsvarande värden. Utan en reaktionscell blandas ihop en del av 

grundämnessignalerna och bakgrundssignalen. Slutligen hamnar de separerade jonerna in i 

detektorn, där jonerna träffar ett motstånd. Vid träffen uppstår en elpuls som kan mätas. 

Enligt pulsen räknas ursprungliga provets olika grundämneskoncentrationer var och en för 

sig. I analyserna används oftast industriella multistandardlösningar som innehåller flera 

tiotals grundämnen i en viss koncentration. Instrumentet kalibreras med multistandard och 

efter kalibreringen kan grundämneskoncentrationerna bestämmas. (21) 

I arbetet upprepades ICP–MS-analysen två gånger. Det generella målet var att ta reda på om 

det finns metalliska föroreningar i provlösningarna. De mest sannolika källor för dessa 

föroreningar är korrosion i behållarmaterialen eller ovarsamt förfarande i samband med 

arbete med lösningen. För analysen användes ett ICP–MS-instrument av modellen ELAN 

DRC plus tillverkad av Perkin Elmer. En vattenlösning av 20 ppb yttrium och 1 % 

salpetersyra användes som inre standardlösning och som tvättlösning användes en 

vattenlösning innehållande 1 % salpetersyra. 

 

Första analysen 

 

För analysen är det nödvändigt att förbehandla provlösningarna. Lösningen brukar spädas ut 

i stark syra vartefter den skulle värmebehandlas i mikrovågsugnen i laboratoriet. Genom en 
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sådan här procedur kan vätskor och organiska molekyler avskaffas från provmatrisen. I det 

här fallet, när provlösningarna av vattenlösningar av urea, liknar förbehandlingsproceduren 

väldigt mycket en framställningsprocess för ureanitrat. Ureanitrat är ett sprängämne och 

detaljer om framställningsprocessen inte finns allmänt tillgängliga. När urea i vattenlösning 

blandas i salpetersyra i ett visst förhållande, bildas ureanitrat. Reaktionen är exoterm; värme 

frigörs som ett resultat. För analysen skulle det ändå vara nödvändigt att tillsätta svavelsyra i 

lösningarna. 

För att undvika olyckor avdunstades först vattnet bort genom att koka DEF-lösningarna. För 

analysen användes 12 teflonbomber, åtta för DEF-provlösningar, två för 

multistandardlösning och två för kontroller. Till åtta bomber tillsattes 1 milliliter av 

respektive provlösning. Bomberna vägdes före och efter tillsatsen och massorna var alla 

kring 1,0–1,1 mg. Massorna är nedan i tabellen (Tabell 4). 

Tabell 4: Massorna för proven i första förbehandlingen  

Bomb / prov Massa (g) 

VE 1,0909 

KA 1,0966 

RI 1,1025 

MO 1,1063 

OU 1,0922 

OL 1,1154 

PA 1,0983 

ÄH 1,0939 

standard 1 ppb 1,0179 

standard 10 ppb 1,1101 

kontroll 1  – 

kontroll 2 – 
 

Totala volymen av provlösningen var betydligt större än det som användes för analysen och 

därför skakades provflaskorna ordentligt före pipettering. På motsvarande sätt pipetterades 1 

milliliter standardlösning i respektive bomber för standard. Också dessa värmebehandlades 

för att upptäcka om något grundämne avgår vid behandlingen. Först värmdes bomberna till 

+100 °C. Senare ökades temperaturen ännu till +150 °C. Ytan hos bomberna som 

uppvärmdes var ungefär hälften av hela bombens ytarea. Det var meningen att värma 

bombens yta jämnt för att undvika kondensation av vattenångan vid övre kanten av bomben. 

Efter en timme fanns det ännu kvar vätska i varje bomb. Det var sannolikt att temperaturen i 

bomberna var så högt att urean smälte och blev en stor droppe på bottnen av bomben. 

Bomberna täcktes med folie så att inga grundämnen från omgivningen kunde komma in i 
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bomberna och de fick svalna över natten. Efter att bomberna svalnade hade urean blivit fast 

på bottnen. Kvarvarande strukturen var aningen vitfärgad och transparent. 

Sedan tillsattes fem milliliter stark salpetersyra (65 massprocent) till varje bomb och 

bomberna vaktades i fall ureanitrat uppstod. Med blotta ögat kunde man inte iaktta någon 

reaktion och bomberna blev inte varmare som en följd av en möjlig exoterm reaktion. Efter 

ungefär 15 minuter lossnade urean från bombens kant, urean hade börjat lösa sig i 

salpetersyran. Till alla bomber tillsattes ännu en milliliter samma salpetersyra och en 

milliliter väteperoxid (30 massprocent). Dessa kemikalier accelererar upplösningen av urean 

och grundämnen och hjälper till i nedbrytningen av molekylstrukturer. Upplösningen började 

redan i rumstemperatur men bomberna värmdes ännu i mikrovågsugnen för två timmar så att 

alla organiska molekylernas struktur nedbryts. Efter värmebehandlingen i två timmar 

sköljdes bombernas innehåll till skilda provflaskor. Till flaskorna tillsattes jonbytt vatten så 

att totala volymen blev 100 milliliter för varje provlösning. 

För analysen blandades nya yttriumlösningar. Gamla standardlösningar användes för 

kalibreringen av instrumentet. Efter att instrumentet konstaterades fungera normalt lades 

prov-, kontroll-, och standardlösningarna på automatiska provbehandlingssystemet. Först 

analyserades sex stycken skilda nollprov så att instrumenten kunde jämna ut basnivåerna för 

grundämnen. Järn, kalcium, krom, kalium, nickel, koppar, natrium, magnesium, aluminium, 

zink och yttrium valdes som grundämnen som instrumenten mäter. Efter detta mättes de 

olika koncentrerade standardlösningarna. Intensiteterna hos dessa utgör en kalibreringskurva 

som kan utnyttjas för att bestämma grundämneskoncentrationerna i själva provlösningarna. 

Koncentrationerna för standardlösningarna i kalibreringskurvan var 2,5 ppb, 5 ppb, 10 ppb, 

25 ppb ja 50 ppb. För natrium och kalium var 2,5 ppb - nivån för lågt för goda resultat och 

dessa punkter togs bort från kalibreringskurvan. Sedan analyserades kontrollen, de 

värmebehandlade standardlösningarna och DEF-provlösningarna. Till slut analyserades på 

nytt 1 pbb och 10 ppb standardlösningarna för att kontrollera att den automatiska 

kompensation för bakgrundsnivå hos instrumentet stämde överens. Till slut korrelerades 

intensitetsvärden i provet med de vägda massorna av respektive lösning. 

 

Andra analysen 

 

På andra analysomgången strävades efter att undvika problematiken med ureanitrat. Denna 

gång följdes med en förbehandlingsprocedur från en teknisk specifikation om DEF-lösning 

(19), speciellt dess kapitel 7.12. I kapitlet beskrivs en process där koncentrationer av 



Matias Tuomisalo 

34 

 

metalliska grundämnen kan undersökas med hjälp av ICP-OES analys. Metoden är i princip 

mycket likadan till ICP–MS. Grundämneskoncentrationerna i provlösningar definieras inte 

enligt massladdningsförhållandet utan enligt deras optiska egenskaper. Analysen utfördes 

fortfarande med ICP–MS-apparatur men förbehandlingen har utförts enligt specifikationen. 

Förbehandlingsproceduren är användbar oberoende av det använda instrumentet. 

I specifikationen presenteras två olika möjligheter till förbehandlingen av DEF-lösning. Av 

dessa valdes processen där vätskan i lösningen kokas bort och provet inaskas i en muffelugn. 

I förbehandlingen användes 12 keramiska deglar. Av dessa användes åtta för provlösningar. 

Två av deglarna användes för en slumpmässigt utvalt provlösning och en standardaddition av 

multielementstandardlösning. Som kontrolldeglar användes två tomma deglar som var med i 

förbehandlingsprocessen. Senare togs ännu till två stycken mer tomma kontrolldeglar som 

inte genomgick värmebehandlingen så att antalet kontrolldeglar var sammanlagt fyra. 

Deglarna numrerades, tvättades med vatten och torkades över natten i ugnen i +130 °C. Efter 

torkningen vägdes deglarna och tomvikterna antecknades. 

Till deglarna tillsattes sedan de tillhörande lösningarna. 20 ml av respektive provlösning 

pipetterades i degeln. Till två deglar tillsattes 20 ml provlösning (prov KA och prov PA) och 

ytterligare 1 ml 10 ppm multistandardlösning. Alla deglar vägdes efter additionen av 

provlösningarna. Sedan värmebehandlades deglarna. Målet för behandlingen var att få 

innehållet i deglarna så torrt som möjligt, före de sedan slutligen värmebehandlas i 

muffelugnen. Först värmdes deglarna långsamt och jämnt till +150 °C, detta motsvarade en 

temperatur på +80 °C inne i degeln. Redan vid +70 °C började avdunstningen. Först 

avdunstades vattnet och sedan steg deglarnas inre temperatur, tills den var kring +100 °C. 

Temperaturen sänks för en stund så att ureakristallisationen kunde iakttas. 

Smältpunkten av urea ligger kring +133 °C. Inre temperaturen i deglarna var ännu vid det 

här skedet lägre än smältpunkten och då borde urean kristallisera när vattnet har avdunstat 

färdigt. I några av deglarna kristalliserades urean vid kanten av degeln och kristallbildningen 

fortsatte uppåt, nästan ut ur deglarna. Stelnade urean återställdes med ett verktyg av teflon 

tillbaks till dessa deglar. Temperaturen ökades igen, nu för att smälta urean. Värmeapparaten 

ställdes in på +230 °C. När den inre temperaturen i deglarna steg till ungefär +175 °C – 

+180 °C, bubblade vätskan inne i deglarna och en vitfärgad gas steg ut ur deglarna. Högst 

antagligen bröts ureastrukturen ned. Det är möjligt att i stället formades biuret eller andra 

organiska molekyler. Urea har ingen kokpunkt utan dess struktur nedbryts i temperaturer 

ovan smältpunkten. Atomerna i urean bildar mindre, stabila molekyler. Temperaturen höjdes 

ännu och reaktionerna fick fortsätta. Efter en tid hände inga betydande ändringar i deglarna. 

Provet i deglarna hade fått en vitfärgad och fast struktur som påminde delvis om 
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ureastrukturen. I tekniska specifikationen ingick ingen definition på ett helt torrt prov, så 

första värmebehandlingen avslutades här. 

För att avskaffa all fast substans ur proven förutom metallerna, värmebehandlades deglarna 

ännu i muffelugnen. Ugnen programmerades enligt programmet i tekniska specifikationen. I 

första steget ökades temperaturen med 5,0 ºC/min ända till +170 °C. Temperaturen hölls 

stadigt i sex timmar. På det sättet borde proven vara helt torra före nästa steg. Andra steget 

var att öka temperaturen med 1,5 ºC/min tills temperaturen var +350 °C. Temperaturen hölls 

där i ytterligare två timmar. Tredje steget var att öka temperaturen med 1,5 ºC/min och 

sluttemperaturen +700 °C upprätthålls i tre timmar. Slutligen fick deglarna svalna av till 

+150 °C och då togs de ut ur ugnen. Efter värmebehandlingen innehöll deglarna lätt aska. 

Metallerna borde ha bildat oxider som en följd av denna värmebehandling. Deglarna ställdes 

in i exsickatorer och där fick de svalna till rumstemperatur.  

Efteråt vägdes deglarna så att skillnaden i massorna före och efter behandlingen kunde 

räknas ut. Det var meningen att få ett förhållande mellan den ursprungliga provlösningens 

massa och massan av aska. Numreringen som gjordes med blyertspenna hade försvunnit i 

muffelugnen. Dessutom var deglarnas vikter nästan identiska med deras ursprungliga 

tomvikter, men på det sättet kunde deglarna identifieras efteråt. I tabellen nedan (Tabell 5) 

har antecknats torrvikterna, vikten av tillsatt provlösning och sammanlagda massan av torra 

degeln och askan. Degels och askans sammanlagda vikt är i flera fall lägre än ursprungliga 

degelns tomvikt. De möjliga orsakerna förklaras senare. 

Tabell 5:Vikterna hos deglarna vid olika skeden av andra förbehandlingen  

Degel Torrvikt (g) Provets vikt (g) Torrvikt + aska (g) 

VE 26,1841 21,6261 26,1838 

OL 27,3683 21,8776 27,3679 

ÄH 27,7325 21,8942 27,7323 

PA 27,6099 21,8659 27,6097 

PA + 
standard 

28,9813 22,8616 28,9814 

kontroll 1 29,3695 – 29,6393 

MO 26,5403 21,8575 26,5400 

RI 27,0177 21,8634 27,0171 

OU 27,0493 21,8282 27,0490 

KA 26,6319 21,8334 26,6315 

KA + 
standard 

27,3673 22,8722 27,3673 

kontroll 2 25,1882 – 25,1879 
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I nästa skede löstes upp de inaskade proven enligt specifikationen instruktioner. Till deglarna 

pipetterades 5 ml (65 massprocent) salpetersyra och 20 ml vatten. De fick stå på en 

värmeplatta i 30 minuter för att accelerera upplösningen. Också i kontrolldeglarna tillsattes 

syra och vatten för att få likadana lösningar som referens. Misstanken var att deglarnas 

keramiska material inte är tillräckligt inert utan några grundämnen kan ha lossnat från 

emaljen på deglarna i denna förbehandlingsprocess. All aska löstes inte upp i deglarna som 

innehöll en standardaddition. I dessa deglar fanns mycket mer aska än i motsvarande deglar 

som innehöll bara provlösningen. De upplösta proven hälldes i 100 ml mätflaskor och 

deglarna tvättades två gånger med jonbytt vatten så att all aska skulle komma med till 

mätflaskan. Jonbytt vatten tillsattes i mätflaskorna så att 100 ml av behandlad provlösning 

erhölls. Flaskorna ordnades enligt följande: åtta flaskor för proven, två flaskor med prov och 

multistandardaddition, två flaskor med värmebehandlade kontroller och två flaskor med 

kontroller som inte var med i värmebehandlingen.  

Själva ICP–MS-analysen utfördes identiskt till första analysen. Koncentrationerna av 

standardlösningarna var 2,5 ppb, 5 ppb, 10 ppb, 25 ppb ja 50 ppb. I fall av natrium och 

kalium var 2,5 ppb igen en för lågt nivå för kalibreringskurvan och den lämnades bort. Sedan 

analyserades kontrollen och provlösningarna. Till slut repeterades mätningarna för en 

kontroll, 10 ppb standardlösning och proven ÄH och KA. 

 

Kalibreringslösningar 

 

I följande experimentella arbeten har för det mesta använts kalibreringslösningar till att 

definiera ureakoncentrationerna i provlösningarna. I laboratoriet framställdes likadana 

lösningar till en kommersiell DEF-lösning genom att blanda urea och jonbytt vatten så att en 

känd koncentration uppnås. När mätningarna utfördes för var och en av metoderna 

uppmättes först värden för kalibreringslösningarna. Efteråt kan dessa värden jämföras med 

provlösningarnas motsvarande mätvärden och slutsatser kan dras. 

Koncentrationerna för kalibreringslösningarna fastställdes till 30 %, 31,5 %, 32,5 %, 33,5 % 

och 35 %. Alla värden betecknas som massprocent. Motsvarande koncentrationer har 

använts enligt tekniska specifikationen i mätningar av brytningsindex (19). I både 

spektrometriska mätningar och fryspunktsnedsättnigsmätningar behöver lösningarna spädas 

ut. 100 ml av kalibreringslösning framställdes genom att blanda laboratoriegradigt urea 

(renhetsgrad på 99,0 % +) och jonbytt vatten. Ureas molmassa är 60,06 g / mol. Urean för 

laborationsarbeten beställdes från Sigma–Aldrich. Nedan är antecknade de mest betydande 
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storheterna för kalibreringslösningarna i tabellform (Tabell 6). I tabellen finns följande 

storheter: 

 massprocenten för kalibreringslösning 

 massprocentens motsvarande koncentration 

 substansmängden urea i 100 ml lösning som leder till ifrågavarande koncentration 

 den beräknade massan för urea, med hänsyn på renhetsgraden 

 slutligen i laboratoriet uppvägda massan av urea för varje kalibreringslösning 

 

De uppvägda massorna urea blandades i laboratoriet med jonbytt vatten och då kan de 

verkliga koncentrationerna av urea i kalibreringslösningarna räknas på nytt på basis av den 

uppvägda massan. Från de uppvägda massorna räknades ännu koncentrationerna för 

kalibreringslösningarna och de blev i ordning: 30,00 %, 31,50 %, 32,50 %, 33,49 % ja 

35,01 %. Vid ett senare skede i laborationsarbeten konstaterades dock att resultaten som 

31,50 % kalibreringslösningen gav var för inexakta. Mätpunkterna för denna lösning jämfört 

med de andra kalibreringslösningarna avvek en aning. 

Tabell 6: Storheterna för kalibreringslösningarna 

massprocent 
 

koncentration 
(mol/l) 

substansmängd, 
urea (mol) 

massa, 
urea (g) 

massa, 
100 % ren urea 

uppvägd 
massa 

30,00 5,4446 0,5445 32,7000 33,0303 33,0323 

31,50 5,7168 0,5717 34,3350 34,6818 34,6802 

32,50 5,8983 0,5898 35,4250 35,7828 35,7789 

33,50 6,0798 0,6080 36,5150 36,8838 36,8758 

35,00 6,3520 0,6352 38,1500 38,5353 38,5487 

 

Mätvärden från kalibreringslösningarna används i följande metoder till att framställa en 

kalibreringskurva. 

 

Undersökning av ureas nedbrytning med spektroskopi 

 

Spektroskopi är en allmän metod i kemisk analys. Spektroskopi baserar sig på att ett prov 

genomstrålas med en viss typ av strålning. Egenskaperna hos provet gör att den absorberar 

och reflekterar olika våglängder av strålning på ett visst sätt. Den kemiska uppbyggnaden 

definierar hur provet beter sig i denna aspekt. Genom att utnyttja fenomenet kan vissa 

mönster i den detekterade strålningen förknippas med vissa kemiska egenskaper hos provet. 
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I UV–Vis-spektroskopi används ljusets våglängder som ligger vid spektrumet för det synliga 

ljuset och ultravioletta strålningen. En spektrofotometer är ett instrument som mäter 

absorbansen i provet inom detta våglängdsområde. Instrumentet bestrålar provet med en 

känd våglängd. Detektorn i instrumentet mäter hur stor del av den ursprungliga strålningen 

som tränger igenom provet. En del av strålningen når aldrig detektorn eftersom provet 

absorberar en del av strålningen. Detta framträder t.ex. så att strålningsenergin ger 

elektronerna i provets atomer en viss laddning. Sådana här exciterade elektroner uppnår en 

högre energinivå tillfälligt och de strävar efter att återställa sig till grundtillståndet. När 

exciteringen upphör, frigörs oftast strålning som är kännetecknande för ett visst ämne. 

Spektrofotometern ger en graf där ingår hela våglängdsområdet som undersöks och detta 

kallas ett spektrum. I spektrumet kan man urskilja de ställen där provet har absorberat 

strålning och den direkta kvantiteten av absorbansen. Ett spektrum är ett slags fingeravtryck 

för ett prov. Vissa bindningar mellan atomer absorberar vissa kännetecknande våglängder ur 

den totala strålningsdosen. Ju mera av likadana bindningar det finns i en molekyl, desto 

större absorbans uppvisas på ett visst våglängdsområde. 

Ureamolekyler som sådana kan inte detekteras med hjälp av spektroskopi. För detekteringen 

behövs en molekyl som urean kan reagera med och bilda en större molekyl som ger 

lösningen en kännetecknande färg. Av flera olika möjligheter valdes p-

dimetylaminobensaldehyd (p-DMAB). För laboratoriearbeten beställdes p-DMAB från 

Sigma–Aldrich som har renhetsgraden på 99 %. p-DMAB reagerar med urean i 

rumstemperatur och produkten har en karakteristisk gulgrön färg. Molekylstrukturen hos 

produkten liknar en Schiffs bas och den absorberar energi vid 420 nanometer inom UV–Vis-

spektret. Med hjälp av denna reaktion kan en okänd koncentration urea i lösning bestämmas. 

I sådana här spektroskopiska metoder utnyttjas ofta Beer–Lamberts lag. Enligt lagen är den 

absorberade mängden av elektromagnetisk strålning i provet beroende av den absorberande 

molekylens koncentration exponentiellt. Mängden absorberad strålning har således ett 

förhållande till mängden molekyler i lösning. När absorbansen mäts först med kända 

ureakoncentrationer, fås ett direkt proportionellt förhållande mellan koncentrationen och 

absorbansen. När sedan mäts absorbansen likadant från en urealösning vars koncentration är 

okänd, kan den jämföras med de kända koncentrationernas absorbansvärden. Beer–Lamberts 

lag är dock inte allmänt gällande. Dess noggrannhet lider om koncentrationerna i proven är 

höga eller om molekylerna i provet reagerar eller uppvisar fluorescens vid proceduren. 

Flera artiklar har publicerats om undersökning av okända ureakoncentrationer (22-27). När 

det finns så många olika metoder för bestämning av ureakoncentration, är det högst 

antagligen svårt att utveckla en allmängiltig och välfungerande metod för definiering av 
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ureakoncentrationen. Om mätmetoderna skiljer sig, kan det vara svårt att jämföra mätdata 

från olika experiment med varandra. Reaktionen med urea och p-DMAB sker endast i sura 

lösningar. Mängden tillsatt syra är en viktig faktor, för att surheten har ett direkt förhållande 

till den bildade färgens intensitet i lösningen. Forskningsgrupperna har testat olika reagenser 

i denna metod. De flesta har använt antingen salt- eller svavelsyra och lösningsmedel såsom 

etanol, metanol, 2-propanol och acetonitril. I några fall har urean analyserats som en del av 

biologiska matriser, inte i rena vattenlösningar. Ändresultatet beror också på om alla 

komponenter i lösningen har blandats först före den egentliga spektrofotometriska analysen 

eller om stamlösningar utnyttjas. 

I detta arbete utnyttjas som stöd mest artikeln ”Determination of urea using p-N,N-

dimethylaminobenzaldehyde: solvent effect and interference of chitosan” (24). I artikeln 

jämförs inverkan av de olika lösningsmedlen på spektrofotometriska mätningarna. 

Reaktionen mellan urea och p-DMAB sker enligt följande schema. (Figur 10) 

 

Figur 10: Totalreaktionen mellan urea och p-DMAB 

 

Till en lösning av p-DMAB och organisk lösningsmedel tillsätts först syra. p-DMAB 

protoniseras som en följd av syrans verkan. När den sura p-DMAB-lösningen och en 

urealösning blandas ihop, reagerar ureamolekylerna med p-DMAB via mekanismen för 

nukleofil substitution och den färgade produktmolekylen bildas. Lösningen hälls i kyvetter 

för spektrofotometriska mätningar och deras absorbansvärden mäts. Kyvetterna innehåller 

1,0 ml urealösning. I provlösningarna är ureakoncentrationen okänd men i 

kalibreringslösningarna är den preliminärt bestämd. När de andra parametrarna optimerades 

för mätningarna användes en urealösning vars koncentration var 0,01 M. p-DMAB-

lösningens volym i kyvetterna är 1,8 ml per kyvett och den har alltid koncentrationen 0,02 
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M. Dessutom finns i varje kyvett en viss volym stark saltsyra (37 massprocent), volymen 

syra varierades vid optimeringsskedet mellan 20 µl och 200 µl. Slutligen i mätningarna 

användes en syravolym på 100 µl per kyvett. I referenskyvetten användes en motsvarande 

lösning, där urea–vattenlösningen ersattes med endast vatten. Denna lösning innehöll således 

vatten, p-DMAB, ett organiskt lösningsmedel och en syra. Lösningen i referenskyvetten var 

färglös pga. att ingen urea fanns med och färgförändringsreaktionen sker inte. 

I början definierades och optimerades parametrarna i reaktionen mellan urea och p-DMAB. 

p-DMAB upplöstes i ett organiskt lösningsmedel för reaktionen. Etanol och acetonitril båda 

testades som alternativ. De sura omständigheterna som reaktionen kräver verkställdes genom 

att tillsätta saltsyra i reaktionscellen. Mängden saltsyra var en av parametrarna som skulle 

optimeras. Vid användning av olika organiska lösningsmedel behövs olika stora mängder 

syra för att uppnå absorbansmaximet. I artikeln (24) uppges mängden syra som krävs för 

toppabsorbansen men dessa värden var nödvändiga att ännu besannas i detta arbete. 

Det första steget var att testa hur båda av lösningsmedlen, etanol och acetonitril, inverkar på 

helheten. Acetonitril anses vara det bästa lösningsmedlet enligt artikeln (24) vid 

spektrofotometrisk analys pga. dess aprotiska egenskaper och mindre syravolym som behövs 

för att uppnå toppabsorbansen men många andra forskningsgrupper hade i stället använt 

etanol (22, 25, 26, 28) och även andra lösningsmedel (29). Också själva syravolymen har 

varierat enligt de olika publikationerna. 

När etanol användes som lösningsmedel användes först syramängder mellan 120 µl–200 µl. 

Motsvarande intervall i början med acetonitril var 20 µl–100 µl. 0,02 M p-DMAB- och 

0,01M urealösning båda blandades i laboratoriet och i provrören pipetterades först 1,8 ml p-

DMAB-lösning. Sedan tillsattes syran i provrören. I provrören som hade etanol som 

lösningsmedel tillsattes fem olika mängder syra i ordning enligt 120 µl, 140 µl, 160 µl, 180 

µl och 200 µl. I provrören där acetonitril användes som lösningsmedel tillsattes på samma 

sätt 20 µl, 40 µl, 60 µl, 80 µl och 100 µl syra. Slutligen tillsattes i varje provrör 1,0 ml 

urealösning. Bildningen av färgen i provrören började genast. Provrören skakades och de 

fick stå i fem minuter så att reaktionen fortskred och färgen jämnades ut. Lösningarna 

hälldes i kyvetter och sedan mättes absorbanserna med UV–Vis-spektrometern. Mätningarna 

utfördes med ett Lambda 25-spektrometer som är tillverkad av Perkin Elmer. 

Spektrometerkyvetterna är framställda av kvartsglas och optiska väglängd för ljuset i 

kyvetten är 10 mm, kyvetterna är 45 mm långa. I inställningar för instrumentet ställdes in att 

området för svepet var mellan 300 nm – 600 nm, svephastigheten är 480 nm per minut och 

att instrumentet repeterar varje mätning två gånger. Mätresultaten fås då skilt för sig från de 

två mätningarna och instrumentets mjukvara räknar också direkt ett medeltal på de två 
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mätningarna. Mätningarna gav en följande slags spektrum (Figur 11) som har en 

motsvarande form för varje lösning. Den största skillnaden mellan de olika lösningarnas 

spektra var vid toppabsorbansen som ändras enligt syramängden. 

 

Figur 11: Absorbansspektret för lö sningen som innehöll 80 µl syra  

 

Toppabsorbansen som uttrycker ureakoncentrationen borde finnas i spektret vid 420 nm. I 

alla testkörningar har den skiftats aningen mot en lägre våglängd och den ligger i stället vid 

402–405 nm. Också svajandet av signalen på området under 380 nm är ovanligt. Misstanken 

är att det kan bero på att någon reaktion börjar ske i lösningarna när strålningen närmar sig 

det ultravioletta området. Möjligen får energin i strålningen någon ändring i gång i 

molekylstrukturerna. Den sporadiska formen på signalen kan bero på att referenskyvetten 

och provkyvetten reagerar på olika sätt och därför är signalen alltid olika på detta område. 

För spektrets helhet borde detta inte ha en större betydelse, absorbansmaximet som ger 

ureakoncentrationen syns ändå klart i mätningarna. 

Dessa optimeringsmätningar upprepades med samma syramängder totalt tre gånger per 

lösningsmedel. Efter dessa kunde man utesluta att det är bäst att lämna etanolen bort som 

lösningsmedel. Mätresultaten med etanollösningar avvek med de teoretiska värdena en hel 

del medan acetonitril följde teorin mycket bättre. I de två figurerna nedanför (Figur 12 och 

Figur 13) presenteras resultaten i en av testkörningarna med etanol och med acetonitril. De 

motsvarande toppabsorbanserna för acetonitril följer ungefär ekvationen för en 

andragradsfunktion medan toppabsorbansvärdena för etanol varierar utan någon korrelation 

till syravolymen. Slutsatsen om att syravolymen påverkar den bildade färgens intensitet och 

absorbansmaximet ser ut att stämma. 
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Figur 12: Toppabsorbansen som en funktion av syramängden i acetonitrillösning  

 

Figur 13: Toppabsorbansen som en funktion av syramängden i etanollösnin g 

 

Härifrån fortsattes testkörningarna med endast acetonitrillösningar. Det nästa steget var att 

försöka få ett så noggrant värde på syravolymen som ger toppabsorbansen i 0,01M 

urealösningen som möjligt. Än så länge har det konstaterats att mängden syra borde ha ett 

optimalt maximumvärde, såsom i källartikeln (24) också observerades. Om syramängden är 

för liten kan inte hela mängden urea i lösningen reagera fullständigt och då bildas inte hela 

mängden av färgad produkt som ureamängden skulle ge. Ett för stort syramängd i stället gör 

att en del av ureamolekylerna protoniseras och då kan de inte längre reagera med p-DMAB. 

Testkörningarnas sammanlagda resultat är samlade i följande figur (Figur 14). 
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Figur 14: Toppabsorbanserna från alla testkörningar med acetonitril.  

 

Det är lätt att urskilja från figuren att en optimal mängd syra finns för att värdet på 

toppabsorbansen sjunker i både stora och små syravolymer. Variationsintervallen för 

syramängder över 140 µl fattas, dessa mätningar utfördes endast en gång. En exakt optimal 

syravolym är ändå problematiskt att reda ut. Variationerna på ett tiotal mikroliter i 

syravolymen är redan väldigt små och i stället kan andra faktorer spela en större roll i 

ändringarna på toppabsorbansvärden. Felmarginalerna hos de olika toppabsorbansvärden är 

relativt stora, fastän mätningarna upprepades i några fall mellan fem och nio gånger. Slutliga 

syravolymen som bestämdes enligt dessa tester var 100 µl. Värdet borde ligga väldigt nära 

det egentliga maximumvärdet. Denna mängd syra skiljer sig betydligt från artikelns 

motsvarande optimumvärde i acetonitrillösningar som var 64 µl. 

I de egentliga mätningarna ändrades inget från testkörningsproceduren. För mätningarna 

användes igen 1,8 ml 0,02 M p-DMAB-acetonitrillösning. Till varje lösning tillsattes 100 µl 

stark saltsyra (37 massprocent). Den färdiga 0,01 M urealösningen ersattes med kalibrerings- 

och provlösningarna, samma volym på en milliliter användes. Kalibrerings- och 

provlösningarna späddes ut så att samma molförhållande mellan urea och p-DMAB 

bevarades som i optimeringsprocessen. 35,0 % kalibreringslösning späddes ut så att den 

motsvarar direkt 0,01 M urealösning. I en skild mätflaska doserades 79 µl 

kalibreringslösning och flaskan fylldes till strecket med jonbytt vatten. Denna utspädda 

lösning pipetterades sedan i samma provrör med syran och p-DMAB-lösningen och färgade 
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produkten bildades. Motsvarande utspädning utfördes för varje kalibrerings- och provlösning 

på samma sätt. Det gemensamma koncentrationsförhållandet mellan lösningarna kunde 

bevaras på detta sätt. I mätningarna gjordes inga ändringar i instrumentets inställningar. 

Absorbanserna för kalibreringslösningarnas mättes två gånger och absorbanserna för 

provlösningarna mättes tre gånger. I mätningarna konstaterades att formen hos 

absorbansspektret var aningen olika vid 420 nm området i jämförelse till testkörningarna. Ett 

likadant toppabsorbansvärde kan urskiljas också i alla de här mätningarna och den har skiftat 

tillbaks till det rätta stället enligt teorin. I figuren senare i resultatkapitlet (Figur 18) 

presenteras hur spektret såg ut. 

 

Mätningar av fryspunktsnedsättning 

 

Flera metoder har använts för att ta reda på ureakoncentrationerna i provlösningarna. Några 

svårigheter kom upp gällande mätningarna vid provplaneringsskedet. Resultaten från den 

spektrometriska analysen verifierades genom en annan mätmetod. De utvalda metoderna var 

mätningar av fryspunktsnedsättning och refraktionsindex. Refraktionsindexmätningar 

utnyttjas enligt tekniska specifikationen (19) för att ta reda på ureakoncentrationer. Idén med 

att utnyttja fryspunktsnedsättning kom som inspiration från artiklarna (30, 31), där urea–

vattensystemets fasdiagram undersöks. I en DEF-lösning är vattnets och ureas 

koncentrationer sådana att systemet är eutektiskt. Så har den lägsta möjliga fryspunkten och 

samtidiga avsmältningen för båda komponenterna åstadkommits. Följaktligen om 

koncentrationsförhållandet mellan urea och vatten ändras, då ändras också fryspunkten hos 

lösningen. 

Fryspunktsnedsättningen är ett fenomen som används t.ex. på vintertiden till väghållning. 

Vägsaltning kan förebygga att is bildas på vägytan. Rent vatten fryser kring 0 °C. När man 

tillsätter salt i vatten, fryspunkten hos vattnet blir lägre. I de flesta fall används natriumklorid 

i vägsaltning, då sjunker fryspunkten till ungefär –21 °C. Allmänt, en ren vätska fryser vid 

en högre temperatur än en lösning av samma vätska och något annat icke flyktigt ämne. 

Således har också urea–vattenlösningar en lägre fryspunkt än rent vatten. Det kan också  

antas att olika koncentrationer av urea i vattenlösningen har olika fryspunkter. belopp kan 

Fryspunktsnedsättningen kan först mätas för kalibreringslösningarna och då förknippas dessa 

med ureakoncentrationer. Sedan kan fryspunktsnedsättningen hos provlösningarna mätas. 

Vid jämförelse kan igen definieras de slutliga ureakoncentrationerna i lösningarna. 
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Fryspunktsnedsättningen mättes med ett OSMOMAT 030-instrument. Funktionsprincipen 

för instrumentet baserar sig på att den först mäter en fryspunktsnedsättning och enligt 

resultatet definierar den lösningens osmolalitet. Osmolaliteten är en storhet som berättar 

aktiviteten av alla osmotiskt aktiva komponenter i lösningen. Fryspunktsnedsättningen är 

direkt proportionell mot osmolaliteten. Instrumentet kyler ner provlösningen så att en 

underkylning sker. Sedan injekteras en kyld stålnål i lösningen. Detta initierar en 

kristallisation i provlösningen och is formas. Samtidigt ökar temperaturen i provlösningen 

till fryspunkten. Vid fryspunkten fortsätter ännu kristallisationen tills provlösningen har 

kristalliserat helt. Temperaturen hos lösningen sjunker igen. Först kalibereras instrumentet 

genom att använda rent vatten och en skild kalibreringslösning för instrumentet som har en 

konstant osmolalitet. Instrumentet använder kalibreringen till att bestämma 

fryspunktsnedsättningen av provlösningarna. (32) 

Till fryspunktsnedsättningsmätningarna användes kalibreringslösningarna enligt samma 

princip som tidigare. Framställningen av kalibreringslösningarnas beskrivs i tidigare 

kapitlet ”kalibreringslösningar”. På laboratoriet har instrumentet använts ofta till att mäta 

fryspunktsnedsättning i lösningar vars koncentrationer ligger kring 0,5 % – 2,5 %. Därför var 

det nödvändigt att späda ut lösningarna så att de ligger inom denna koncentrationsmarginal. 

Alla kalibrerings- och provlösningar späddes ut på samma sätt så att förhållanden mellan 

koncentrationerna hålls konstanta och mätningarna kunde utföras enligt de normala 

driftstandarderna. 32,5 % kalibreringslösning späddes ut så att den motsvarar 

koncentrationen 1,5 %. Detta innebär att av alla lösningar pipetterades 2,308 ml i en varsina 

mätflaskor och jonbytt vatten tillsattes tills volymen var 50 ml. 

Först kalibrerades OSMOMAT 030-instrumentet. För kalibreringen användes först jonbytt 

vatten i två omgångar. Värdet för fryspunktsnedsättningen för vattnet borde vara 0,000 och 

första värdet för vattnet erhölls som 0,001, andra värdet var 0,000. 

Standardkalibreringslösningens värde borde ligga vid 0,557, värden i två mätningar var 

0,557 och 0,558. Kalibreringen godkändes. 

Efter detta mättes fryspunktnedsättningen hos varje kalibrerings- och provlösning tre gånger. 

För några av lösningarna var de tre första värden inte tillräckligt nära varandra och i de fallen 

ökades antalet mätningar till fyra eller fem. Mätningarna utfördes utan problem. Slutligen 

gjordes kontrollmätningar på en ren vattenlösning, en av provlösningarna och en av 

kalibreringslösningarna. Meningen var att försäkras om att tidpunkten för mätningen har 

ingen betydelse och instrumentet fungerar som vanligt. I tabellen nedan (Tabell 7) 

presenteras mätresultaten för alla lösningar. 
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Tabell 7: Rådata från fryspunktsnedsättningsmätningarna  

Kalibrering Målvärde Mätning I Mätning II     

Vatten 0 0,001 0,000     

Kalibreringslösning 0,557 0,557 0,558     

            

Lösning Mätning I Mätning II Mätning III Mätning IV Mätning V 

Kalibreringslösningar           

30 % 0,482 0,480 0,479     

31,50 % 0,544 0,545 0,548     

32,50 % 0,552 0,551 0,555     

33,50 % 0,562 0,562 0,565     

35 % 0,595 0,601 0,598 0,600   

            

Provlösningar           

VE 0,460 0,460 0,462     

OL 0,530 0,528 0,533     

MO 0,521 0,522 0,524     

PA 0,541 0,542 0,548 0,544   

RI 0,536 0,541 0,537     

OU 0,529 0,543 0,532 0,538 0,532 

ÄH 0,543 0,550 0,543 0,554 0,547 

KA 0,532 0,526 0,536 0,527 0,527 

            

Kontrollmätningar           

VE 0,463         

32,50 % 0,552         

Vatten 0,002         

 

Mätningar av brytningsindex 

 

Mätningen av brytningsindex baserar sig på ett fysiologiskt fenomen, där riktningen av  

vågrörelsen ändras vid gränsytan av två olika material. Brytningsindexet är ett relationstal 

som definierar hur lätt vågrörelsen kan fortskrida i olika material i förhållande till vakuum. 

Optiska tätheten i olika material är grunden för hur vågrörelse, t.ex. ljus, kan fortskrida i ett 

material. Om en solstråle projiceras på ytan av vatten med en viss infallsvinkel, har samma 

stråle en annan vinkel i förhållande till vattenytan när den fortsätter framåt. I förhållande till 

normalen av vattenytan är infallsvinkeln mindre än den motsvarande utgångsvinkeln. Detta 

beror på att luftens brytningsindex är mindre än vattnets. På motsvarande sätt om 
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vågrörelsen kommer ut ur ett material med ett högre brytningsindex än omgivningens då är 

utgångsvinkeln större än infallsvinkeln. 

Brytningsindexet definieras av materialegenskaperna. Det kan antas att DEF-lösningen har 

ett karakteristiskt brytningsindex som är större än brytningsindexet för rent vatten. Om 

ureakoncentrationen har en betydelse för de fysikaliska egenskaperna av lösningen, så har 

den antagligen också en inverkan på brytningsindexet. Om antaganden stämmer, kan de 

användas för definitionen av ureakoncentrationen i okända lösningar. Enligt tekniska 

specifikationen (19) existerar det ett linjärt samband mellan brytningsindexet och 

ureakoncentrationen. Samma principiella idé utnyttjades i mätningarna av 

fryspunktsnedsättningen. 

På samma vis användes kalibreringslösningar i båda mätningarna. För 

brytningsindexmätningar var det inte nödvändigt att späda ut lösningarna. 

Kalibreringslösningarna hade de ursprungliga koncentrationerna 30 %, 31,5 %, 32,5 %, 

33,5 % och 35 % uttryckta i massprocent. DEF-provlösningarna utspäddes inte heller. 

Mätningarna utfördes med en PTR-2a refraktometer. Instrumentet mäter brytningsindexet 

genom att bestämma den kritiska vinkeln där totalreflektion sker. Våglängden som 

instrumentet använder är 589 nm som motsvarar det gula ljuset hos natriumet. Instrumentet 

kalibreras genom att mäta brytningsindexet för rent vatten och den relateras till temperaturen 

vid mätningarna. Enligt uppsamlad kalibreringsdata i laboratoriet är vattnets brytningsindex 

1,3333 vid +20 °C eller 1,3324 vid +25 °C. Vid två kalibreringsmätningar erhölls ett 

brytningsindex på 1,3325 vid +24,86 °C för vatten.  

Därefter mättes brytningsindexen för kalibrerings- och provlösningarna tre gånger. Tre 

mätvärden per lösning räckte väl till för brytningsindexet. Temperaturen följdes med vid alla 

mätningar. Temperaturändringarna var så små vid mätningarna att de inte anses ha en 

betydelse för ändresultaten. Temperaturen varierade mellan +24,84 ºC – +24,86 ºC. 

Mätningarna slutfördes med att mäta på nytt brytningsindexet för jonbytt vatten som 

kontroll. Mätresultaten är samlande i följande tabell (Tabell 8). 
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Tabell 8: Rådata för brytningsindexmätningarna  

Kalibrering Målvärde Mätning I Mätning II 

Vatten 1,33250 1,32250 1,32250 

        

Lösning Mätning I Mätning II Mätning III 

Kalibreringslösning       

30 % 1,37806 1,37807 1,37807 

31,5 % 1,3834 1,38339 1,3834 

32,5 % 1,38356 1,38355 1,38355 

33,5 % 1,38514 1,38516 1,38516 

35 % 1,38816 1,38819 1,38819 

        

Provlösning       

OU 1,38133 1,38131 1,38131 

KA 1,38130 1,38128 1,38133 

RI 1,38180 1,38179 1,38178 

ÄH 1,38300 1,38299 1,38298 

MO 1,38067 1,38066 1,38066 

OL 1,38134 1,38132 1,38133 

VE 1,37543 1,37543 1,37542 

PA 1,38248 1,38246 1,38246 

        

Kontrollmätning       

Vatten 1,33251     

 

 

Resultat 

 

Största delen av resultaten erhölls genom att använda kalibreringskurvor. I en provserie ingår 

ett antal prov med en känd egenskap. Proven bör också en mätbar egenskap som sedan kan 

relateras till den kända egenskapen. Som ett exempel, om det konstateras att pH-värdet för 

avloppsvatten är beroende av temperaturen hos vattnet, kan en kalibreringskurva framställas 

för någondera av egenskaperna. 

Först värms upp olika avloppsvattenprov till olika temperaturer. Temperaturen är i det här 

fallet den kända egenskapen hos proven. Det nästa steget är att mäta pH-värdet i 

vattenproven och då skapas ett förhållande mellan pH-värdet och temperaturen i ett prov. 

När de två egenskaperna placeras på axlarna i ett xy-koordinatsystem, då bildar 

mätpunkterna en kalibreringskurva. Om de numeriska värden för den mätta och den kända 



Matias Tuomisalo 

49 

 

storheten är direkt proportionella, följer ekvationen av kalibreringskurvan ekvationen för en 

rät linje. När kalibreringskurvan är färdig, kan den utnyttjas till att bestämma okänd pH eller 

temperatur hos andra motsvarande prov. När antingen pH-värdet eller temperaturen är känd, 

då kan talvärdet för den andra egenskapen räknas genom att lösa den okända variabeln ur 

ekvationen av kalibreringskurvan. Alternativt kan en ungefärlig värde tas direkt ur kurvans 

x- eller y-axel. Ekvationen av en rak linje har en allmän form enligt y = kx + b. x och y är de 

numeriska värden vid en punkt på motsvarande koordinataxel, k står för 

riktningskoefficienten och ger lutningen för linjen och b är punkten där linjen skär y-axeln. 

Förutom resultaten presenteras också ett antal statistiska storheter som är räknade från 

mätresultaten. Dessa ger mera insikt om resultatens noggrannhet och tillförlitlighet. 

Medeltalet är summan av alla tal i populationen dividerad med talmängden. Medeltalet ger 

det genomsnittliga värdet för populationen. Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket ett 

värde avviker från medelvärdet. Standardavvikelsen räknas genom en matematisk formel. 

Variationskoefficienten fås genom att dividera standardavvikelsen med medeltalet och 

multiplicera talvärdet med 100, den anger hur stor standardavvikelsen är i procent. I de flesta 

figurerna ingår ett R
2
-värde. Värdet används ofta i linjär regressionsanalys. Den berättar hur 

väl den formade matematiska modellen motsvarar de angivna data från mätpunkterna. 

Modellen i dessa fall är oftast en rät linje. R
2
-värdet är en multipel med ett talvärde mellan 0 

och 1. Ju högre R
2
-värdet är, desto närmare ligger mätpunkterna i förhållande till den räta 

linjens ekvation. 

 

pH och konduktivitet 

 

pH och konduktivitet uppmättes fyra gånger från provlösningarna. Mätningarna utfördes 

med en pH-elektrod och en konduktivitetsmätare. Sensordelarna av instrumenten 

introduceras i provlösningen som finns i en skild dekanterglas. Signalen får jämna ut sig och 

sedan avläses talvärdet. 

I tabellen nedan (Tabell 9) ingår alla mätresultaten. Mätningen märkt som ”0 mån” utfördes 

som den första mätningen i början av arbetsskedet. Mätningarna upprepades en månad, tre 

månader och fem månader efter den första mätningen. Motsvarande värden uppmättes också 

från jonbytt vatten för att försäkras om att instrumenten fungerade felfritt. 
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Tabell 9: pH- och konduktivitetsvärden för proven i alla m ätningar 

Prov 
 

 

0 mån 1 mån 3 mån 5 mån 

T (ºC) pH 

κ 
(mS/ 
cm) T (ºC) pH 

κ 
(mS/ 
cm) T (ºC) pH 

κ 
(mS/ 
cm) T (ºC) pH 

κ 
(mS/ 
cm) 

Vatten 25,1 6,05 0,006 26,1 6,05 0,0184 23,9 6,91 0,00352 23,0 6,70 0,00655 

KA 22,3 9,88 2,27 22,7 9,82 3,26 22,1 9,78 2,18 21,9 9,76 2,45 

MO 22,3 10,47 2,12 22,7 10,40 2,30 22,0 10,29 2,42 21,9 10,11 2,31 

OL 22,3 9,83 3,17 22,7 9,75 3,00 22,0 9,71 3,42 22,0 9,69 3,53 

OU 22,3 9,84 3,93 22,7 9,75 3,26 22,2 9,73 4,44 21,9 9,71 4,50 

PA 22,4 9,90 5,5 22,7 9,82 4,91 22,1 9,78 4,71 21,8 9,74 4,69 

RI 22,5 9,89 2,8 22,6 9,83 2,38 22,0 9,78 3,19 21,9 9,73 3,44 

VE 22,3 9,73 1,09 22,7 9,68 1,05 22,2 9,68 1,28 22,0 9,68 1,17 

ÄH 22,4 9,84 1,41 22,7 9,79 1,16 22,2 9,76 1,74 21,9 9,74 1,85 

 

Nedan finns två figurer (Figur 15 och Figur 16) om utvecklingen av mätvärden inom fem 

månader vid arbetsskedet. 

 

Figur 15: pH-värdens utveckling i provlösningarna  
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Figur 16: Konduktivitetsvärdens utveckling i provlösningarna  

 

Enligt den första mätningen var det klart att den färskaste av provlösningarna, MO, är mest 

basisk. De äldsta provlösningarna, OL och OU, hade båda låga pH-värden. Det lägsta pH-

värdet hade provet VE som hade förvarats på väldigt olika sätt jämfört med de andra proven. 

Det verkar att provet VE liknar ett av de äldre proven, fastän den har förvarats före testerna 

bara i ett år. Proven KA, RI och PA verkar ha likadana mätvärden i första mätningen. De är i 

samma ordning ett, fyra och fem år gamla. Provet ÄH har ett lågt pH-värde i första 

mätningen med hänsyn på att den köptes till Etserilagret bara ett år sedan. 

När utvecklingen av pH-värden granskas jämfört med tiden, kan det konstateras att varje pH-

värde har sjunkit inom detta halvår. Den mest framskjutna förändringen sker i det färskaste 

provet MO. pH-värden i de levererade provlösningarna från försvarsmakten sjunker 

långsammare. pH-värdens utveckling tycks ha ett samband med åldern av DEF-lösningen. 

Om prov VE uteslutas i denna jämförelse, har de äldsta proven de lägsta pH-värden. Prov 

ÄH har ett lägre pH-värde i första mätningen än de andra lika gamla provlösningarna. Dess 

pH-värde jämnades ändå ut vid mätningarnas lopp och nådde värden för de andra lika gamla 

provlösningarna vid tre och fem månader. Enligt mätresultaten verkar det vara så att pH för 

DEF-lösningen ger en ungefärlig indikation av lösningens ålder. I senare kapitlen kommer 

det ändå fram att pH-värden inte tycks ha ett direkt förhållande med lösningskvaliteten i sig. 
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Det är svårare att uppskatta några trender i konduktivitetsvärden hos provlösningarna. En del 

av lösningarna har väldigt varierade konduktivitetsvärden. Det ser ut att de äldre 

provlösningarna brukar ha ett högre konduktivitetsvärde. Undantaget är KA-provets värde 

vid mätningen utförd vid en månad. Den färskaste provlösningens, MOs, konduktivitet hålls 

ganska jämnt. Prov VE som senare avslöjas att ha den största koncentrationen av metalliska 

orenheter, verkar ha en överraskande jämn och låg konduktivitet i alla mätningar. 

Inverkan av temperaturen på mätningarnas tillförlitlighet har inte desto mer granskats. I den 

tidigare tabellen (Tabell 9) med mätresultat har temperaturen varierat en aning mellan 

mätningarna och temperaturen har sjunkit förutom i den andra mätningen. 

Temperaturvariationerna anses påverka relativt lite men de kan ha en inverkan på pH-värden. 

För jonbytta vattnets del finns det större skillnader i både temperaturen och pH-värdet. 

Mätningarna ur vatten gjordes på jonbytt vatten från laboratoriets jonbytarmaskin. Mellan 

mätningarna vid en månad och tre månader servades maskinen och dess jonbyteskasett 

byttes helt. I de två senare mätningarna kan det högre pH-värdet bero på servicearbetet. 

Servicearbetet inverkar inte på mätvärden för provlösningarna alls. 

 

ICP–MS-analys 

 

Vid båda ICP–MS-analyser togs intensitetsvärden för de olika koncentrerade 

multistandardlösningarna och dessa utgör kalibreringskurvan för varje analyserad 

grundämne. Instrumentet mäter upp intensitetsvärden för standardlösningarna och omräknar 

värden till motsvarande koncentrationsvärden. Nedan i figuren (Figur 17) är ett exempel på 

en kalibreringskurva som programmet i instrumentet tillverkar. 2,5 ppb koncentrationsvärdet 

matas in i instrumentet manuellt. Enligt de uppmätta intensitetsvärden i standardlösningarna 

är resten av koncentrationerna i serien 4,993 pbb, 10,090 ppb, 24,986 ppb och 49,643 pbb. 

Kalibreringen ser ut att vara rätt så noggrann, förändringarna i koncentrationerna är väldigt 

små talvärden på ppb-skalan. 
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Figur 17: Koppars intensitetsvärden i standardlösningarna som en funktion av 

koncentrationen 

 

Instrumentet kompenserar basnivåerna för grundämnen enligt de inkluderade 

kontrollösningarna. Kontrollösningarna borde inte innehålla något av de analyserade 

grundämnena. I kontrollen ingår bara de motsvarande syrorna som användes för 

provpreparering. Samtidigt kan de ge information om hur rena bomberna och deglarna är 

eller den möjliga kontaminationen från omgivningen vid olika arbetsskeden. 

Grundämneskoncentrationer i kontrollösningarna mättes också. Dessa koncentrationer kan 

sedan subtraheras från de motsvarade grundämneskoncentrationerna i provlösningarna och 

så fås även noggrannare mätresultat. 

I tabellen (Tabell 10) kommer fram värden för kontrollproven i den första analysen för de 

analyserade grundämnena. Kontrollproven borde inte innehålla grundämnen alls. Kalcium är 

ett väldigt vanligt grundämne och det är svårt att hålla den bort helt och hållet från proven 

utan ett speciellt renrumslaboratorium. Natrium har liknande egenskaper som kalcium. 

Bakgrundsnivåerna är redan så höga för dessa grundämnen att mätningen av 

grundämnesnivåerna för natrium och kalcium i provet kan bli aningen utmanande. I 

kolumnen till höger i tabellen är de talvärden som har subtraherats från mätresultaten i första 

analysen. Zinkens (Zn) negativa värde i första kontrollösningen förklaras med 

kalibreringsvärden och en väldigt låg zinknivå i själva kontrollösningen. Därför har direkt 

0,008 µg / l subtraherats direkt från alla zinkvärden. Fast kontrollösningarna inte i teorin 

borde innehålla grundämnen alls, det kan märkas att små mängder kommer ändå in i 

lösningarna från yttre källor. 
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Tabell 10: Värden för kontrollösningarna i den första analysen  

Grundämne Kontroll 1 Kontroll 2 Medeltal 

 
(µg / l) (µg / l) (µg / l) 

Fe 0,137 0,146 0,1415 

Ca 16,334 11,03 13,682 

Cr 0,038 0,028 0,033 

K 0,398 0,305 0,3515 

Ni 0,303 0,293 0,298 

Cu 0,02 0,015 0,0175 

Na 0,44 0,34 0,39 

Mg 0,218 0,132 0,175 

Al 1,221 0,587 0,904 

Zn –0,05 0,008 – 
 

I nästa tabell (Tabell 11) presenteras hur mycket av de analyserade grundämnen innehöll 

provlösningarna. Några av värden fattas helt från tabellen. Det kan finnas olika orsaker till 

detta. I några fall är grundämnesnivåerna så obetydliga att de inte kan urskiljas från 

basnivån. Några av grundämneskoncentrationerna i provlösningarna kan vara så låga att 

detektionsgränsen för ifrågavarande grundämne är högre. I tabellen är värden på 

grundämnena i enheten [µg/kg]. Kilogrammen syftar på provets totala massa och är således 

relaterade till den ursprungliga massan som användes för analysen. Dessa massor finns 

antecknade tidigare i tabellen (Tabell 4) vid den experimentella delen. 

 

Tabell 11: Mätresultaten för grundämnen i provlösningarna vid första analysen  

Grundämne VE KA RI MO OU OL PA ÄH 

  µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg 

Fe 1932,8 17,8 18,5 63,6 18,9 509,9 80,3 50,4 

Ca 622,6               

Cr   99,1 27,7 154,1 11,5 9,4 38,0 9,3 

K 298,4 94,5 151,1 1341,5 127,4 334,7 1033,4 198,6 

Ni   28,6 26,5 65,9     33,6   

Cu       59,2   3,7   5404,8 

Na 509,1 47,5 102,5 667,0 2146,0 2242,6 167,9 125,2 

Mg 64,9 9,9 19,9 506,9 33,1 29,0 55,7 29,6 

Al 403,0           168,4   

Zn       46,0     774,0 502,6 
 

Vid den andra analysen användes sammanlagt fyra kontrolldeglar. Två av dessa (här kontroll 

3 och 4) förbehandlades direkt som sådana. Däremot de två andra (kontroll 1 och 2) var med 
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i värmebehandlingen som beskrevs. Före analyserna börjades fanns misstanken om att 

keramiska deglar inte är tillräckligt inerta för behandlingen. Emaljytan som deglarna har kan 

frigöra ytterligare grundämnen vid värmebehandlingen eller som en följd av de starka 

syrornas inverkan. Vid den andra analysen uppmättes värden för lösningarna från 

kontrolldeglarna efter standardlösningarna. Dessa kontrollvärden är samlade i tabellen 

(Tabell 12) nedanför. Grundämnesnivåerna i kontrollen var väldigt olika jämfört med 

kontrollvärden i analysen där teflonbomber användes. Värden på kalcium och natrium är 

märkvärdigt stora. De förorsakas troligtvis av omgivningen och den mera öppna strukturen 

för en degel. De högre värdena för aluminium kan orsakas av muffelugnen. Tätningen vid 

ugnens lucka är tillverkad av aluminiumoxid. Vid operation av luckan är det möjligt att små 

mängder av aluminiumoxid faller ner och hamnar i deglarna. Värden på järn, magnesium och 

kalium är likaså högre än vanligt. Degelväggarna är lägre än den motsvarande strukturen i 

teflonbomber. Vid värmebehandlingen kan det ha kommit in olika grundämnen som 

kontamination in i deglarna. Värden för kontroll 1 har subtraherats från alla mätvärden i 

provlösningarna eftersom kontroll 1 var med i värmebehandlingen och den har högre värden 

för alla grundämnen. 

Tabell 12: Kontrollösningarnas värden vid andra analysen  

Grundämne Kontroll 1 Kontroll 2 Kontroll 3 Kontroll 4 

  ug/L ug/L ug/L ug/L 

Fe 1,671 2,085 5,894 2,013 

Ca 43,506 36,378 48,326 27,772 

Cr 0,063 0,161 0,211 0,039 

K 18,537 17,385 19,212 15,462 

Mn 0,042 0,033 0,072 0,027 

Ni 0,433 0,367 0,512 0,462 

Cu 0,068 0,046 0,247 0,268 

Na 13,909 13,628 8,048 6,547 

Mg 5,464 4,032 24,92 3,661 

Al 68,012 59,452 33,663 19,671 

Zn 0,182 0,149 0,628 0,346 
 

I förbehandlingen ingick vissa problemställningar för proven. Efter värmebehandlingen i 

muffelugnen var torrvikten av deglarna och den gemensamma massan av aska lägre än den 

ursprungliga torrvikten av deglarna. Naturligtvis borde summan av torrvikten av deglarna 

och den gemensamma massan av aska vara större. Detta kan tyda på att den ursprungliga 

torkningen av deglarna i ugnen vid +130 °C inte var tillräcklig utan senare vid 

värmebehandlingen med provet i deglarna har en del av degelmassan också försvunnit. 

 



Matias Tuomisalo 

56 

 

Metallkoncentrationerna i provlösningarna är därför inte möjligt att relateras direkt till 

askans massa. Värden behöver räknas enligt de vätskeformiga provens massa. Misstanken 

om att syran kan påverka degelns emalj uppkom när deglar värmdes upp på värmeplattan. 

För säkerhets skull värmdes deglarna upp i bara 30 minuter. Askan i deglarna som innehöll 

standardadditionen upplöstes inte helt i denna tid. På kanten av några deglar fanns kvar små 

svarta och bruna fläckar efter upplösningen. De var antagligen någon form av metalliska 

grundämnen. I standardadditionerna borde ha funnits mer av grundämnen än vad 

mätresultaten visar enligt beräkningarna. De uppmätta värdena var mellan 300–450 ppb, 

fastän tillsatsen var närmare 500 ppb för varje grundämne. Skillnaderna kan bero på 

värmebehandlingen i ugnen eller upplösningen i syran. Exakta orsaken är svårt att definiera. 

Standardadditionerna kan anses vara misslyckade men för hela resultatets skull var det bara 

meningen att de skulle bekräfta mätresultaten hos några av provlösningarna. 

I följande tabell (Tabell 13) gås igenom mätresultaten för provlösningarna i den andra 

analysen. Efteråt finns både resultaten från första och andra analysen i en gemensam tabell 

(Tabell 14). I denna tabell finns också en kolumn, där är de tillåtna gränsvärden för 

metalliska grundämnen i DEF-lösning definieras enligt DIN70070-standarden (15). Några av 

cellerna är tomma av ovannämnda orsaker. 

 

Tabell 13: Andra analysens mätresultat för grundämneskoncentrati onerna i proven 

Grundämne VE KA RI MO OU OL PA ÄH 

  ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg 

Fe 1484,7         17,5 67,1   

Ca 191,5     1193,6 116,0 119,0 400,2 86,7 

Cr   44,0 15,3 129,6 7,7 8,1 14,5   

K 39,6     509,0 64,0 41,9 278,3   

Ni       61,6     31,5   

Cu 7,7     56,8   8,6   5412,9 

Na 40,4     503,9 1818,9 1485,4 97,4   

Mg       491,7     138,4   

Al         285,2 115,7 89,1   

Zn       31,7   15,7 653,1 509,1 
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Tabell 14: Mätresultaten från båda analyserna  

Grundämne 
Gränsvärde VE KA RI MO OU OL PA ÄH 

ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg 

Fe 500 
1484,7         17,5 67,1   

1932,8 17,8 18,5 63,6 18,9 509,9 80,3 50,4 

Ca 500 
191,5     1193,6 116,0 119,0 400,2 86,7 

622,6     
 

        

Cr 200 
  44,0 15,3 129,6 7,7 8,1 14,5   

  99,1 27,7 154,1 11,5 9,4 38,0 9,3 

K 500 
39,6     509,0 64,0 41,9 278,3   

298,4 94,5 151,1 1341,5 127,4 334,7 1033,4 198,6 

Ni 200 
      61,6     31,5   

  28,6 26,5 65,9     33,6   

Cu 200 
7,7     56,8   8,6   5412,9 

      59,2   3,7   5404,8 

Na 500 
40,4     503,9 1818,9 1485,4 97,4   

509,1 47,5 102,5 667,0 2146,0 2242,6 167,9 125,2 

Mg 500 
      491,7     138,4   

64,9 9,9 19,9 506,9 33,1 29,0 55,7 29,6 

Al 500 
        285,2 115,7 89,1   

403,0           168,4   

Zn 200 
      31,7   15,7 653,1 509,1 

      46,0     774,0 502,6 
 

I tabellen ovan är talvärden i de övre raderna i cellen grundämneskoncentrationerna från 

provlösningen som förbehandlades i en degel, de nedre är motsvarande värden vid 

behandling i teflonbomben. Om en av värdena fattas, har detta värde ansetts vara av 

ovannämnda orsaker otillräckligt för att anges för provet. Om båda värdena fattas, innehåller 

ifrågavarande provet väldigt lite av metallen om alls. Värden antecknade med fet stil är 

väldigt nära varandra oberoende av förbehandlingsmetod. De understreckade värdena i sin 

tur är långt ifrån varandra i de två analyserna. De celler som har betonats med en röd 

bakgrund har ett högre koncentrationsvärde för metallen än vad godkänns enligt standarden 

för DEF-lösning. 

Vid närmare undersökning kan det konstateras att kalium och natrium försvinner ur proven 

vid värmebehandlingen i muffelugnen. Av provlösningarna är VE den enda som har bevarats 

i en metallisk behållare. Järnkoncentrationen i provet är klart högre an för andra proven. I 

figuren tidigare i provlösningskapitlet (Figur 8) kan man klart urskilja en mörkare fällning på 

bottnen av provlösningsflaskan. Enligt flera källor är billigare stålarter inte lämpliga 

behållarmaterial för DEF-lösning (19, 20). Prov VE innehöll högre mängder av kalcium och 

natrium. Orsaken kan vara att jerrykannan var utsatt för fältförhållanden under långa 
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tidsperioder. Av proven var KA och RI de mest rena med avseende på metalliska 

föroreningar. Mätresultaten hos provet MO var avvikande från resten av proven. 

Provlösningen köptes från varuhuset i en 3,5 l plastförpackning. På förpackningen finns 

ingen information om själva plastmaterialet. MO innehåller rikligt med kalcium, natrium och 

en koncentration som är väldigt nära gränsvärdet för magnesium. Förpackningen eller dess 

form kan vara faktorer som påverkar grundämneskoncentrationerna, också behandlingen, 

transporten och andra delar av dess livscykel kan inverka på helheten. Proven OU och OL är 

de äldsta av de undersökta provlösningarna. De köptes in år 2012 och är sex år gamla vid 

analysskedet. Det kan vara möjligt att natrium ackumuleras i lösningen med tiden. Jämfört 

med några av proven som är ett eller två år yngre, t.ex. PA och RI, är natriumvärden mycket 

högre. Av provlösningarna innehåller ÄH och PA mest zink, hos PA är zinkkoncentrationen 

speciellt hög. Av alla provlösningar innehöll ÄH mest koppar. 

Direkta trender mellan metalliska föroreningarna och lagringstiden eller andra 

förvaringsegenskaper kan inte nämnas. Också det verkar inte finnas några gemensamma drag 

med dessa resultat och pH- och konduktivitetsvärden. En del av metalliska föroreningarna 

har en förklaring i provlösningarnas bakgrund. Överlag var metallsorterna som fanns i 

lösningarna och deras koncentrationer väldigt varierande. Förvaringsförhållanden för många 

av proven är också olika. Då är den mest sannolika orsaken för föroreningarna 

kontamination som kan ske vid arbete med lösning hos de tidigare öppnade behållarna. För 

varje provlösning förklarar det ändå inte metallkoncentrationerna. De uppmätta värdena för 

metalliska föroreningarna är för det mesta under den tillåtna gränsen i standarden. Resultatet 

är ändå tydande på att ämnet behöver handskas noggrant och på så sätt kan kontaminationen 

möjligen undvikas. 

Centralt för förvarandet av DEF-lösning är behållaren för lösningen. Billiga metaller är 

dåliga för detta ändamål för att lösningen kan anses ha korroderande egenskaper som 

antagligen beror av dess basiska pH. De grundämnen som analyserades med ICP–MS är en 

bra referens till vilka material borde undvikas när behållarmaterialet väljs. Om stål används 

borde man använda stålsorter som tål basiska lösningar och korroderas inte t.ex. syrafast stål. 

Dessa material är jämförelsevis dyra. Är det slutligen ändamålsenligt att förvara en relativt 

billig lösning i en dyr behållare? Det är sådant som en person som känner till strategin vid 

undantagstillstånd för försvarsmakten kan besvara. Kemiska analysen ger inga direkta svar 

på de ekonomiska frågeställningarna i bakgrunden. 

Ett mera gynnsamt alternativ är behållare som är framställda av en lämplig plastsort. 

Alternativt kan sådana behållare framställas där inre ytan är av plast och yttre strukturen 
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framställs av ett billigt metallmaterial. I normala förhållanden är anskaffningsprisen 

antagligen den mest betydande faktorn. 

ICP–MS-analys gav tillförlitliga resultat av de metalliska föroreningarna i provlösningarna. 

Förbehandlingsprocessen kunde förbättras ännu om analysen repeteras. 

Förbehandlingsprocessen i tekniska specifikationen var inte totalt entydig och vid vissa 

skeden av arbetet ledde den till ovetskap. Ett bättre alternativ kunde ha varit att använda 

deglar av kvartsglas som borde vara mera inerta när de utsätts för höga temperaturer och 

syror. Teflonbomberna tycktes vara användbara i förbehandlingsprocessen. Ett centralt 

ärende skulle vara att totalt undvika problematiken med ureanitrat. 

 

Resultaten för undersökningarna av ureanedbrytningen 

 

Nedbrytningen av urea undersöktes med tre olika metoder. Till en början var det meningen 

att ta reda på ureakoncentrationen i provlösningarna med hjälp av UV–Vis-spektroskopi. Vid 

ett senare skede konstaterades att resultaten behöver bekräftas ännu med ytterligare metoder. 

Metoderna ger likriktade mätresultat men i de slutliga koncentrationsvärdena finns vissa 

skillnader. 

 

Resultaten från UV–Vis-spektroskopi 

 

Vid det första steget analyserades intensitetsvärden som uppmättes ur 

kalibreringslösningarna. Mätningarna ur kalibreringslösningarna framfördes sammanlagt två 

gånger. Båda kalibreringarna gjordes som skilda oberoende procedurer och de användes 

parallellt för att sedan analysera provlösningarnas ureakoncentrationer. I den experimentella 

delens slut påpekades att spektran för kalibrerings- och provlösningarna var annorlunda 

jämförda med spektra i testkörningarna. I figuren nedan (Figur 18) finns ett exempel av ett 

spektrum hos en kalibreringslösning. Baslinjet har skiftat till den negativa y-axelns sida. 

Formen på signalen vid toppabsorbansen har förändrats så att två toppar finns bredvid 

varandra och topparnas läge på x-axeln har skiftat. Toppabsorbansen har avlästs ur spektret 

vid den högre toppen, den motsvarar bäst ett toppvärde vid 420 nm såsom det i källartikeln 

(24) beskrevs. 
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Figur 18: UV–Vis-absorbansspektret för 32,5  % kalibreringslösning 

 

I följande tabell (Tabell 15) finns samlade alla toppabsorbansvärden för båda 

kalibreringslösningarna i mätningarna. I tabellen finns de numeriska värden för 

mätpunkterna, toppabsorbansen och våglängden där motsvarande toppabsorbans uppkom. 

Från dessa värden har framställts två stycken kalibreringskurvor för uträkning av 

ureakoncentrationerna i provlösningarna.  

Tabell 15: Mätresultaten från kalibreringslösningarna  

Kalibreringslösning Kalibrering 1 Kalibrering 2 

(massprocent) Absorbans Våglängd (nm) Absorbans Våglängd (nm) 

30,00 0,212496 417 0,206466 420 

31,50 0,236718 417 0,232257 418 

32,50 0,236266 417 0,23478 418 

33,50 0,252895 417 0,245276 418 

35,00 0,2609 418 0,254095 418 
 

Ur talvärden sammanställdes följande kalibreringskurvor. 
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Figur 19: Kalibreringskurva enligt kalibrering 1  

 

Mätpunkterna ger inte en ideal rak linje i figuren ovan. Största orsaken för variansen i båda 

kalibreringarna härstammar från 31,5 % kalibreringslösningen. Om ifrågavarande mätpunkt 

lämnas bort ur kalibreringen, fås en mycket bättre ekvation. Samma konstaterades senare vid 

resultaten för fryspunktsnedsättning och refraktionsindex. Troligen är 31,5 % 

koncentrationen för kalibreringslösningen inte precis. Enligt den uppvägda mängden urea för 

denna lösning borde koncentrationen ändå stämma. Om en mätpunkt tas bort från 

kalibreringen fås en statistiskt bättre modell och troligtvis senare mera realistiska 

koncentrationsvärden för provlösningarna. Nedan finns ännu en till kalibreringskurva (Figur 

20) därifrån mätpunkten har tagits bort. 

 

Figur 20: Bearbetade kalibreringskurvan enligt kalibrering 1  
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I den första kalibreringsserien har mätpunkten för 31,5 % lösningen en relativt liten varians 

jämfört med andra kalibreringsserien, kalibreringen vid fryspunktsnedsättningsmätningarna 

och kalibreringen vid brytningsindexmätningarna. I alla de senare kalibreringarna har 

mätpunkten tagits bort. I följande figur (Figur 21) finns en motsvarande kalibreringskurva av 

den andra kalibreringsserien vid UV–Vis-mätningarna. 

 

Figur 21: Bearbetade kalibreringskurvan enligt kalibrering 2  

 

I kalibreringskurvorna ovan ingår också ekvationerna för linjen, med vilka de uppmätta 

toppabsorbansvärden i provlösningarna kan relateras till ureakoncentrationen. I ekvationerna 

står variabeln y för toppabsorbarsen och x för ureakoncentrationen. 

Kalibrering 1: 𝑦 = 0,0101𝑥 − 0,0888 

Kalibrering 2: 𝑦 = 0,0098𝑥 − 0,0842 

Riktningskoefficienterna och de konstanta termerna har en väldigt liten numerisk skillnad. 

Oftast finns det skillnader mellan kalibreringarna pga. olika faktorer inom arbetsprocessen. 

Sådana faktorer kan uppkomma vid laborationsarbetet eller omgivningens verkan och 

kalibreringsresultaten lever en aningen alltid när de repeteras. Till näst har ekvationerna lösts 

enligt variabeln x, alltså ureakoncentrationen. 
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Kalibrering 2: 
(𝑦+0,0842)

0,0098
= 𝑥 

Toppabsorbansvärden uppmättes sedan ur provlösningarna tre gånger. En enskild mätning 

repeterades två gånger och ur mätresultaten räknades ett medeltal som användes i 

fortsättningen. I tabellen nedan (Tabell 16) finns mätresultaten för varje provlösning vid de 

tre mätningarna, ett gemensamt medeltal för alla mätningar och standardavvikelsen och 

variationskoefficienten ur dessa värden. Standardavvikelsen förkortas med STD och 

variationskoefficienten med RSD. 

 

Tabell 16: Provlösningarnas toppabsorbansvärden  

Prov Absorbans 1 Absorbans 2 Absorbans 3 Medeltal STD RSD (%) 

KA 0,213656 0,206681 0,221554 0,213964 0,006076 2,84 

MO 0,228599 0,217904 0,221092 0,222532 0,004483 2,01 

OL 0,213083 0,220888 0,223364 0,219112 0,004381 2,00 

OU 0,223509 0,214658 0,219176 0,219114 0,003614 1,65 

PA 0,222396 0,223869 0,227108 0,224458 0,001968 0,88 

RI 0,226294 0,224827 0,224406 0,225176 0,000809 0,36 

VE 0,190053 0,188721 0,197408 0,192061 0,003820 1,99 

ÄH 0,229104 0,227017 0,232376 0,229499 0,002206 0,96 
 

 

Genom att använda mätresultaten och ekvationerna härledda från kalibreringen kan 

ureakoncentrationerna i provlösningarna räknas ut. Ureakoncentrationerna i provlösningarna 

definieras här enligt medeltalet för de tre toppabsorbansvärden och genom att räkna ett värde 

enligt båda av kalibreringsekvationerna. Ytterligare räknas ett variationsintervall för varje 

prov. Av de tre mätningarna väljs det lägsta och högsta arsorbansvärdet och de används i 

kalibreringsekvationen till att bestämma intervallets minimi- och maximivärden. I följande 

tabell (Tabell 17) ingår dessa värden. 
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Tabell 17: De beräknade ureakoncentrationerna ur varje provlösning  

Prov Medeltal 

Urea 
koncentration  

Urea 
koncentration 

Maximi och minimivärden för 
ureakoncentrationen (massprocent) 

kalibrering 1 
(mass-

procent) 

kalibrering 2 
(mass-

procent) 
min 

(kal1) 
max 

(kal1) 
min 

(kal2) 
max 

(kal2) 

KA 0,21396 29,98 30,42 29,26 30,73 29,68 31,20 

MO 0,22253 30,82 31,30 30,37 31,43 30,83 31,92 

OL 0,21911 30,49 30,95 29,89 30,91 30,34 31,38 

OU 0,21911 30,49 30,95 30,05 30,92 30,50 31,40 

PA 0,22445 31,02 31,50 30,81 31,28 31,29 31,77 

RI 0,22517 31,09 31,57 31,01 31,20 31,49 31,68 

VE 0,19206 27,81 28,19 27,48 28,34 27,85 28,74 

ÄH 0,22949 31,51 32,01 31,27 31,80 31,76 32,30 
 

 

Resultaten från fryspunktsnedsättningsmätningarna 

 

För att bekräfta spektroskopiresultaten utfördes mätningarna av fryspunktsnedsättning och 

brytningsindex. Mätmetoderna valdes pga. deras enkelhet och rutinmässiga utförande. I de 

praktiska omständigheterna med mätningarna upptäcktes inga svårigheter eller avvikelser 

från normala mätningar. Av mätningarna presenteras mätresultaten och figurerna och 

tabellerna som sammanställdes ur resultaten. 

I den experimentella delen presenterades i tabellform (Tabell 7) rådatan ur mätresultaten i 

fryspunktsnedsättningsmätningarna. Enligt rådata har definierats ett medelvärde för 

fryspunktsnedsättningen hos varje prov, standardavvikelsen (STD) och 

variationskoefficienten (RSD). De beräknade värdena presenteras i tabellen nedan (Tabell 

18). I några fall var variansen större för mätresultaten och då har det tagits flera mätvärden 

för provet i fråga. 
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Tabell 18: De beräknade storheterna från mätresultaten i 

fryspunktsnedsättningsexperimentet  

Lösning Medeltal STD RSD (%) 

30,00 % 0,480333 0,001247 0,26 

31,50 % 0,545667 0,0017 0,31 

32,50 % 0,552667 0,0017 0,31 

33,50 % 0,563 0,001414 0,25 

35,00 % 0,5985 0,002291 0,38 

VE 0,460667 0,000943 0,20 

OL 0,530333 0,002055 0,39 

MO 0,522333 0,001247 0,24 

PA 0,54375 0,002681 0,49 

RI 0,538 0,00216 0,40 

OU 0,5348 0,005036 0,94 

ÄH 0,5474 0,004224 0,77 

KA 0,5296 0,003826 0,72 
 

Ur medeltalen av mätvärden för kalibreringslösningarna framställdes en kalibreringskurva, 

därifrån mätpunkten för 31,5 % lösningen togs bort. Kalibreringskurvan finns nedan (Figur 

22). 

 

Figur 22: Kalibreringskurvan enligt data för fryspunktsnedsättning  

 

Enligt kalibreringen har ureakoncentrationerna i provlösningarna utretts. 

Variationsintervallet har definierats enligt det lägsta och högsta värdet för 

ureakoncentrationsdata genom motsvarande räkneoperationer. I ekvationen för 
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kalibreringskurvan motsvarar variabeln y fryspunktsnedsättningsvärdet och x 

ureakoncentrationen. I följande tabell (Tabell 19) har ännu sammanställts värden på 

ureakoncentrationen och dess maximi- och minimivärden i variationsintervallet enligt 

räkneoperationerna. 

𝑦 = 0,0234𝑥 − 0,2171 

(𝑦 + 0,2171)

0,0234
= 𝑥 

Tabell 19: Ureakoncentrationerna på basis av fryspunktsnedsättningen  

Prov 
 

Ureakoncentration 
beräknad 

(massprocent) 

Ureakoncentration 
maximivärde 
(massprocent) 

Ureakoncentration 
minimivärde 

(massprocent) 

KA 31,91 32,18 31,76 

MO 31,60 31,67 31,54 

OL 31,94 32,06 31,84 

OU 32,13 32,48 31,88 

PA 32,51 32,70 32,40 

RI 32,27 32,40 32,18 

VE 28,96 29,02 28,94 

ÄH 32,67 32,95 32,48 
 

Resultaten från brytningsindexmätningarna 

 

Brytningsindexmätningen är väldigt lika till mätningarna av fryspunktsnedsättningen. De 

utförs med olika mätinstrument och egenskapen som mäts hos provet är olika men annars är 

procedurerna likanadana. Såsom i föregående kapitel genomgås här också de beräknade 

storheterna ur rådata som sammanställdes tidigare i tabellen i experimentella delen (Tabell 

8). Från mätresultaten för kalibreringslösningarna har igen framställts en motsvarande 

kalibreringskurva. Enligt den har beräknats ureakoncentrationerna i proven och deras 

variationsintervall enligt samma metod. Nedan finns en tabell av uppsamlade beräknade 

storheterna (Tabell 20). En figur (Figur 23) av kalibreringskurvan ur 

brytningsindexmätningsdata finns också senare i detta kapitel, där ingår också ekvationen för 

kurvan. Slutligen finns ännu beräknade värden för ureakoncentrationerna och minimi- och 

maximivärden för variationsintervallet sammanställda i en tabell (Tabell 21). 
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Tabell 20: Härledda resultaten ur brytningsindexmätningarna  

Lösning Medeltal STD RSD (%) 

30,00 % 1,378067 4,71E–06 0,000342 

31,50 % 1,383397 4,71E–06 0,000341 

32,50 % 1,383553 4,71E–06 0,000341 

33,50 % 1,385153 9,43E–06 0,000681 

35,00 % 1,38818 1,41E–05 0,001019 

OU 1,381317 9,43E–06 0,000683 

KA 1,381303 2,05E–05 0,001488 

RI 1,381790 8,16E–06 0,000591 

ÄH 1,382990 8,16E–06 0,00059 

MO 1,380663 4,71E–06 0,000341 

OL 1,381330 8,16E–06 0,000591 

VE 1,375427 4,71E–06 0,000343 

PA 1,382467 9,43E–06 0,000682 
 

 

Figur 23: Kalibreringskurvan enligt brytningsindexdata  

 

Också från denna kalibreringskurva har värdet för 31,5 % lösningen tagits bort. 

Ureakoncentrationerna löses ut från följande ekvationer, där variabeln y står för 

brytningsindexet och variabeln x är ureakoncentrationen. 

𝑦 = 0,0002𝑥 + 1,3177 

(𝑦 − 1,3177)

0,0002
= 𝑥 

y = 0,002x + 1,3177 
R² = 0,9975 

1,376

1,378

1,38

1,382

1,384

1,386

1,388

1,39

29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5

b
ry

tn
in

gs
in

d
e

x 

ureakoncentration (massprocent) 

  



Matias Tuomisalo 

68 

 

Tabell 21: Ureakoncentrationerna beräknade enligt brytningsindexmätningarna  

Prov 
 

Ureakoncentration 
beräknad 

(massprocent) 

Ureakoncentration 
maximivärde 
(massprocent) 

Ureakoncentration 
minimivärde 

(massprocent) 

KA 31,80 31,81 31,79 

MO 31,48 31,49 31,48 

OL 31,82 31,82 31,81 

OU 31,81 31,81 31,81 

PA 32,38 32,39 32,38 

RI 32,04 32,05 32,04 

VE 28,86 28,86 28,86 

ÄH 32,65 32,65 32,64 
 

Helhetsbilden av ureas nedbrytning 

 

Senare i kapitlet finns en sammanställd figur (Figur 24) av alla resultat som ger 

ureakoncentrationerna i provlösningarna. Det är värt att notera att figurens y-axel inte börjar 

från 0 % och således framhävs skillnaderna hos ureakoncentrationerna i de olika 

mätningarna i figuren. I diagrammet finns fyra staplar vid varje prov och de illustrerar 

värden för ureakoncentrationen beräknade enligt mätvärden i ett visst experiment. Från 

vänster till höger ger staplarna resultaten i följande ordning: första stapeln ger 

ureakoncentrationerna enligt första kalibreringen vid UV–Vis-spektroskopi, andra stapeln 

motsvarar värden enligt andra kalibreringen, tredje stapeln ger värden enligt 

fryspunktsnedsättningsmätningen och den fjärde stapeln ger de beräknade värden enligt data 

för brytningsindexmätningarna. Vid varje stapel har också inkluderats de beräknade 

variationsintervallen. De vågräta linjerna beskriver i DIN70070-standarden (15) definierade 

tillåtna minimi- och maximivärden för ureakoncentrationen i DEF-lösningen. Det lägsta 

tillåtna koncentrationsvärdet för urea i DEF-lösningen är i massprocent 31,8 %. Det högsta 

värdet är 33,2 %. 
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Figur 24: Beräknade mängderna urea i provlösningarna  

 

De resulterande ureakoncentrationerna enligt UV–Vis-spektroskopin är lägre än för de två 

andra mätmetoderna. För några av proven är variationsintervallen avsevärt större i UV–Vis-

resultaten. Fenomenet har antagligen grunden i någon faktor i den färgade produktens 

formningsreaktion. Fastän testkörningar och optimeringen av parametrarna bearbetades 

grundligt var det inte tillräckligt för att definiera ett exakt värde på syramaximet. Det kan 

vara att 100 µl ändå var en för stor volym och en del av urean inte reagerade i 

provlösningarna. Att fullständigt kunna optimera mätprocessen skulle ha varit en väldigt 

arbetsdryg process. UV–Vis-mätningarna kan möjligen förbättras genom att forma en 

provmatris där två av parametrarna justeras samtidigt. Parametrarna kunde vara den naturliga 

variationen i provlösningarnas ureakoncentration och syramängden inom ett visst intervall, 

t.ex. 80 µl–120 µl. En annan möjlig orsak till de lägre koncentrationerna kan vara baslinjens 

skiftning i spektra vid mätningarna. Fenomenet konstaterades vid mätningarna med 

kalibrerings- och provlösningarna och det kan urskiljas när de två spektra jämförs (Figur 11 

och Figur 18). Om hela spektret har skiftats neråt på y-axeln, så skulle den egentliga 

toppabsorbansen hos kalibrerings- och provlösningarna vara aningen högre upp på axeln. 

Felkällorna hos fryspunktsnedsättnings- och brytningsindexmätningarna var avsevärt färre. 

Det kan antas att deras resultat är närmare de sanningsenliga koncentrationerna av urea i 

lösningarna. I de senare mätningarna kan mätfelen för det mesta bara bero på fel i 

framställningen av kalibreringslösningarna och en felaktig funktion i mätinstrumentet. Vid 

mätningarna sågs inget oroande gällande mätinstrumentfunktionen. Också framställningen 
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av lösningarna var en enklare process än för de mätningar som utfördes med UV–Vis-

spektrometern. 

Urean verkar ha brutits ned i största delen av proven. Nedbrytningen granskas här enligt 

resultaten för mätningarna av brytningsindex och fryspunktsnedsättning. Den lägsta 

ureakoncentrationen hade provet VE. VE har redan också annars konstaterats ha en lägre 

kvalitet än de andra provlösningarna pga. dess förvaringshistoria i en metallisk jerrykanna. 

Det metalliska behållarmaterialet kan också ha en inverkan på ureans nedbrytning. 

Metalliska material leder värme relativt väl och det kan bra hända att temperaturen inne i 

kannan tidvis har varit högre än +25 °C på sommaren, speciellt om kannan har blivit utsatt 

för solljus. Enligt tillverkarna borde höga förvaringstemperaturer undvikas. De kan inverka 

på hållbarheten hos lösningen och få till stånd nedbrytningsreaktioner. 

I lösningen som köptes från varuhuset, MO, är ureakoncentrationen lägre än nedre tillåtna 

gränsen. Förpackningen var oöppnad och den har sannolikt lagrats i ett kallt och slutet förråd 

i rätt så jämna temperaturer. Noggrant är det svårt att spåra ut produktens livscykels olika 

skeden men nedbrytningen tycks ha skett snabbare i detta prov än hos de andra proven. En 

orsak kan vara förpackningsmaterialet eller någon annan förpackningsorsakad faktor i denna 

3,5 l påse. 

Vid det tillåtna nedre gränsvärdet ligger proven KA och OL. Enligt det kända om deras 

förvaringshistoria har dessa två prov lite gemensamt. Det enda som gäller för båda proven är 

att de har levererats till laboratoriet i mindre flaskor. Det kan hända att lösningen delvis har 

bildat gas vid laboratoriearbeten och en del av ureakoncentrationen har avdunstats. Det borde 

dock ha en liten betydelse för helhetsbilden av dessa prov. I proven OU och RI är 

ureakoncentrationen aningen lägre än vad den borde vara. OU och RI har bevarats i stora 

kanistrar i en jämn temperatur. Några av kanistrarna har öppnats och lösning har använts före 

de togs som provlösningar och några har levererats oöppnade till laboratoriet. 

Bäst har den ursprungliga koncentrationen på 32,5 % bevarats hos proven PA och ÄH. ÄH 

tycks till och med ha en högre ureakoncentration än 32,5 %. Lösningen härstammar från en 

större tunna i garnisonen, därifrån togs en liters provsats som levererades till laboratoriet. 

Tunnan har inköpts till försvarsmakten för ett år sedan. Det kan hända att i och med den 

stora volymen i tunnan kan det vara svårt att blanda den ordentligt och få ett representativt 

prov, det kan vara att en gradient med en högre koncentration har tagits som prov. En 

möjlighet är att vatten har avdunstat från tunnan. Det verkar ändå mera osannolikt eftersom 

förvaringstemperaturen har hållits jämn. PA-provet är i sin tur klart äldre, men kanistern 

hade inte öppnats före provtagningen. Provlösningen har tagits från ett större parti på 10 liter 

och den har förvarats i en jämn temperatur skyddad från ljus. 
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När hela provserien analyseras som en helhet, kan det konstateras att förvaringstiden är inte 

den mest centrala faktorn gällande nedbrytningen av urea. Det tycks inte finnas anknytningar 

mellan ureakoncentrationerna och de uppmätta pH- och konduktivitetsvärden. Kvaliteten på 

DEF-lösningen definieras mera av andra faktorer än lagringstiden. Bäst har kvaliteten hållits 

i de partier som förvaras i behållare gjorda av plast och den lagrade volymen är större än tio 

liter i ett parti. Hållbarheten hos lösningen gynnas av en jämn förvaringstemperatur och 

skydd från ljus. Största delen av lösningarna lagras i behållare, där korken finns vid övre 

kanten av kanistern. Om det antas att en del av urean nedbryts och avdunstas från lösningen 

via gasbildning, då behöver man hålla behållaren stängd och efter att den öppnas för första 

gången borde lösningen användas så fort som möjligt. Ett bättre alternativ kunde vara att 

använda behållare, där utloppsventilen eller korken finns på bottensidan av behållaren. Då är 

det svårare för den gasformiga ammoniaken att avgå från behållaren. Ju mera behållaren 

töms desto mer tom volym bildas för gasen och samtidigt sjunker ureakoncentrationen så 

småningom i lösningen, men nedbrytningen sker långsammare för att gasen inte kan avgå 

från behållaren. Det är ändå värt att notera att ett förvaringskärl som har en jämn botten är 

enklare att förvara än sådana där tömningsventilen eller motsvarande arrangemang ligger vid 

bottensidan av kärlet. Om bottnen är uniform och jämn kan den stå på ett vågrätt underlag i 

stället för hyllor eller något liknande. Om det framställs stora tankar för förvarandet av 

lösning, då kan det löna sig att fylla tankarna uppifrån och använda gravitationskraften till 

hjälp när den töms nerifrån. 

 

Slutsatser 

 

Forskningsresultaten visar att kvaliteten hos alla levererade lösningsprov hade sjunkit 

jämfört med de standardenliga egenskaperna som ett färskt parti av DEF-lösning borde 

uppnå. Ingen av lösningsproven skulle klara av en kvalitetsgranskning enligt gränsvärden 

som presenteras i DIN70070-standarden (15). Av alla värden i standarden analyserades inte 

densiteten hos lösningarna och koncentrationerna av biuret, aldehyder, olösliga partiklar och 

fosfatinnehållet. Arbetet begränsades till en analys av metalliska orenheter och ureas 

nedbrytning i lösningarna. 

Av provlösningarna var KA och RI tillräckligt rena med avseende på metalliska 

föroreningar. Proven PA och ÄH hade bäst behållit den ursprungliga ureakoncentrationen 

som DEF-lösningen borde ha. När resultaten från experimenten relateras till provens 

förvaringshistoria, är det svårt att skapa trender mellan de två. Uppmätta pH-värden i 



Matias Tuomisalo 

72 

 

provlösningarna har ett direkt samband på åldern för provet. Alla prov uppvisade ett pH-

värde som var basisk. De äldre provlösningarna hade pH-värden mera kring 9,5, medan den 

färskaste av proven uppvisade ett värde på 10,5 vid första mätningen. pH-värden i 

provlösningarna sjönk inom granskningstiden på fem månader. Utsagan om att metalliska 

behållarmaterial inte är lämpliga för DEF-lösning bekräftades vid dessa experiment. Bäst 

tycks kvaliteten hållas när lösningen bevaras i stora förvaringskärl av plast. De partier av 

DEF-lösning som hade bevarats i 10–20 liters kanistrar uppvisade den bästa hållbarheten. 

Den metalliska kontaminationen i lösningarna härstammar inte endast från metalliska 

förvaringskärl. Metalliska grundämnen hittades även i lösningar som hade lagrats i behållare 

av plast. Hantering av DEF-lösning måste göras noggrant. Orenheterna har antagligen 

kommit in i behållarna vid påfyllningen av fordonens DEF-tank eller när lösningen annars 

hanteras.  

Vid nedbrytningen av urea formas ammoniakgas i ett balansförhållande med urean i 

lösningen och vissa joner. Om ammoniaken kan avgå från detta balansförhållande, möjliggör 

det antagligen att mera ammoniakgas kan formas och samtidigt bryts urean ned. 

Framställarnas approximation om att produkten hålls för en till två år är inte totalt 

sanningsenlig. Enligt resultaten kan lösningen hållas användbar även i längre tider. Den 

definierande faktorn för hållbarheten är förknippad med lagringsomständigheterna. Optimala 

förhållanden är en jämn och sval temperatur över –11 °C så att frysningen kan undvikas. 

Skydd från ljus, behållarkärlets påfyllning till hela kärlets volym och noggranna 

arbetsmetoder påverkar alla lösningens långtidsförvaring. 

I början presenterad teori och mekanismerna för kvalitetsförsämringen motsvarar måttligt 

forskningsresultaten i detta arbete. Hela experimentet baserar sig på provlösningarna som 

kom in från fältet. Resultaten kunde se helt olika ut, fastän samma metoder används men 

experimentella arbeten upprepades med ett annat parti provlösningar. Tidigare forskning om 

egenskaperna av DEF-lösningen kan inte hittas från öppna källor. Resultaten är därför 

problematiska att bekräfta. Tillverkare av lösningens och de kretsar som upprätthåller de 

tekniska standarderna för lösningen har sannolikt mera information och forskningsresultat 

om DEF-lösningens egenskaper. Som källor är de ändå skyddade av affärshemligheten. 

Det är odefinierat om DEF-lösningen beter sig på motsvarande sätt om den förvaras i även 

större partier. I detta fall innebär stora partier en volym på flera tiotals kubikmeter i en 

behållare. För att få tillförlitliga och allmängiltiga data borde motsvarande experiment 

upprepas flera gånger med många olika slags provlösningar. För att kunna objektivt granska 

beteendet av lösningen vid förvaring borde man ännu skaffa mera information om 

kvalitetsförsämring. 
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Det lönar sig också att utveckla forskningsmetoderna. I ICP–MS-fallet borde en bättre 

metodik i förbehandlingen utvecklas till att bryta ner ureastrukturen och för att få den att 

avgå från provmatrisen. I detta arbete borde en bättre förtrogenhet med ureanitrat ha skaffats 

så att det inte skulle ha orsakat svagare forskningsresultat. 

En välfungerande modern metod till att analysera nedbrytningen av urea hos provlösningarna 

borde utvecklas. UV–Vis-spektroskopin var i detta fall en mera tillämpad experimentell 

metod som ännu kunde utvecklas. Reaktionen mellan urean och p-DMAB borde förstås mera 

ingående. Mätningarna av ureakoncentrationen och optimeringen av de olika parametrarna 

kan ännu förbättras. Mätning av brytningsindex och skapandet av en kalibreringskurva är en 

enkel metod för uppskattning av ureakoncentrationen i lösning. I detta arbete fokuserades på 

enkla och snabbare metoder för ureakoncentrationsanalys. För ICP–MS-analysen behövs 

dock analysinstrumenten och en insatt och erfaren operator.  

 

Svaren till forskningsfrågor 

 

Här genomgås ännu de tidigare bestämda forskningsfrågorna på basis av resultaten och 

begränsningarna av forskningsmetoderna. 

 Behöver man cirkulera ämnet i behållarna? Om planen är att preliminärt använda 

10 m
3
 stora behållare och årliga konsumtionen ligger vid 1 m

3
, verkar detta vara en 

god verksamhetsmodell?  

Enligt resultaten borde i teorin lösningen hålla sin kvalitet i några år om förvaringskärlet är 

tillverkad av material som tål DEF-lösning. Lösningen bör förvaras skyddad mot ljus och 

temperaturen bör hållas jämn och tillräckligt sval. Behållarna behöver konstrueras helst så att 

lösningen töms vid den nedre kanten av behållaren. 

I en 10 m
3 

stor behållare är den sista 1 m
3
 partiet 10 år gammalt. I detta arbete var den äldsta 

provlösningen sex år gammalt. Hållbarheten av DEF-lösningen för över sex år har inte 

konfirmerats tillräckligt med empiriska data. I princip enligt denna forskning borde 

lösningsegenskaperna hållas nästan konstanta i förvaringskärlet. En mera realistisk plan är 

att inspektera lösningstillståndet med jämna mellanrum, t.ex. ett år i taget, om planen är att 

hålla ämnet under långa tidsperioder i samma behållare. Om ureakoncentrationen i lösningen 

konstateras vara för lågt eller om kontamination finns i lösningen då töms behållaren, tvättas 

den ren och sköljs med jonbytt vatten några gånger före ett nytt parti påfylls. 
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 Kan man fylla på DEF-behållarna med färsk lösning fast det finns äldre lösning 

kvar? Eller är det nödvändigt att tömma behållaren och möjligen också rengöra den 

samtidigt?  

Om det kan fastslås att DEF-lösningen i behållaren är av god kvalitet, då borde det inte 

finnas någon orsak som hindrar att man blandar partierna med varandra. DEF-lösningen 

består av urea och vatten och konsistensen ändras inte om den blandas med likadan lösning. 

Det är också möjligt att medvetet ändra lösningens ureakoncentration genom att blanda 

starkare eller svagare urealösning till den. Genom att blanda två lösningar med olika 

koncentrationer fås en lösning med ett ureakoncentrationsvärde som ligger mellan 

koncentrationsvärden för de två enskilda lösningarna. Närmare kan koncentrationen 

bestämmas genom att räkna volym- och koncentrationsförhållanden. 

Enligt rätt så enkla kemiska blandningskalkyler kan koncentrationen av urealösningen 

påverkas. Det lönar sig inte att göra om man inte förstår hur kemisk koncentration och DEF-

lösningen fungerar. Behållaren behöver tömmas och renas endast om behållaren innehåller 

något kontaminerande. 

 Om diverse fordon förvaras ur bruk i längre tider, vad borde man göra med DEF-

lösningen i tanken?  

Det är bäst att använda DEF-lösningen i tanken till slut före fordonen tas ur bruk. Alternativt 

kan lösningen pumpas ut ur tanken. Efter tömningen borde tanken tvättas och renas. 

 Hur borde man ordna logistiken för ämnet i undantagsfall? Hurdana lager skulle 

vara ändamålsenliga? Finns det alternativa produkter som kunde utnyttjas?  

Utan att desto mer känna till försvarsmaktens beredskapsplaner, kan här presenteras för det 

mesta bara alternativ som känns till i civilsamhället. Förvaringen av DEF-lösningen som 

sådan är möjlig. Hållbarhetstiden för lösningens är svår att definiera noggrant, i alla fall är 

det frågan om några år. För förvaringen behöver arrangeras optimala förhållanden inkl. rätt 

temperatur, behållarmaterial och design av behållaren. Distributionstekniken bör ordnas så 

att metalliska orenheterna och annan kontamination inte orsakar problem i logistiken. 

Ett beaktansvärt alternativ för att trygga tillgängligheten för DEF-lösning är att grunda egna 

tillverkningslinjen för lösningen vid behov. För tillverkning behövs tillräckligt rent urea som 

kan förvaras i fast fas och rent vatten. Vatten processeras med jonbyte och urean och vattnet 

blandas i rätt förhållande. Produktionen av DEF-lösning kan anpassas enligt behovet och då 

kan frågeställningarna om långtidsförvaring undvikas totalt. Då måste tas ställning till 

störningar i produktionen med ett slags bufferförråd i stället. 
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För undantagstillstånd kan det vara bra att fundera på ett alternativt system med vilken 

katalysatortekniken kan kringgås utan att motorstyrkan lider av detta. När avgasen renas i 

normalförhållanden både i civila fordon och i militära fordon, indikerar det att 

försvarsmakten vill ta hänsyn till miljöproblemen. Vid undantagstillstånd ligger antagligen 

fokusen på att försvara republikens land- och sjöområden och luftrummet, då behöver man 

granska på nytt hur viktigt avgasreningen är i denna referensram. 

 Vad händer när DEF blir gammalt?  

pH-värdet för lösningen har ett direkt samband med lösningens ålder. Färsk lösning är 

basiskt, men värdet närmar sig ett neutralare pH-värde med tiden. De kvalitetsförsämrande 

mekanismerna tycks inte ha ett direkt förhållande till åldern av lösningen. 

 Var tillverkas lösningen och varifrån levereras den till Finland? Hur tillverkas 

lösningen? Finns det skillnader i produkter från olika tillverkare?  

På webbsidan för Verband der Automobilindustrie har det samlats en lista av tillverkare för 

DEF som har en AdBlue-licens (33). I Finland har Neste och Yara sina egna varumärken för 

lösningen, men ursprungen för en viss produkt är svårare att definiera pga. ett internationellt 

återförsäljningsnätverk. Det borde inte finnas skillnader i produkter från olika tillverkare, all 

kommersiell DEF-lösning framställs enligt en internationell standard. 

Tillverkningsprocessen för lösningen behandlas i ett kapitel i början av arbetet. Om DEF-

lösning marknadsförs som AdBlue, bör tillverkaren ha en licens för det. 

 

Sammanfattning 

 

Målet för detta arbete var att klargöra faktorer som påverkar kvaliteten av DEF-lösningen. 

Kvaliteten försämras troligen genom två huvudmekanismer, nedbrytningen av urea och 

kontamination i lösningen. Nedbrytningen av urea leder en minskning av den ursprungliga 

ureakoncentrationen och detta sänker reningseffekt som lösningen har. Kontamination kan 

försämra lösningskvaliteten likväl men det händer ofta mera indirekt för att orenheterna kan 

orsaka problem i fordonens katalysatorer och hindra deras funktion. 

pH-värdet för DEF-lösningen tycks ha ett samband med lösningens ålder. Vid tillverkning av 

lösningen är pH-värdet sannolikt högre och efter förvaring i några år sjunker värdet. Genom 

att granska förändringen i pH-värdet kan åldern hos lösningen approximeras. 
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Vid analys av provlösningarna konstaterades att det inte alls är ovanligt att lösningarna 

innehåller metalliska orenheter. Det basiska pH-värdet hos DEF-lösningen förorsakar 

korrosion i olämpliga behållarmaterial men minst lika sannolikt är att kontaminationer 

hamnar i lösningen från utomstående källor när lösningen arbetas med ovarsamt. 

Nedbrytningen av urea sker i lösningen genom en mer eller mindre spontan reaktion. Vissa 

faktorer gällande lagringen av lösningen ser ut att snabba upp nedbrytningen. Tillverkarna 

anser att lösningen hålls användbar från sex månader till två år. En av provlösningarna som 

analyserades i arbetet hade en ureakoncentration nära den ursprungliga nivån vid 

tillverkning, fastän provet var fem år gammalt.  

Långtidsförvaring av DEF-lösning borde vara möjligt enligt forskningsresultaten. Åldrande i 

sig tycks inte påverka lösningen, förutom att den uppenbarar sig i förändringar i pH-värdet. 

Kvalitetsförsämring ser ut att vara förknippad med de rådande egenskaperna vid förvaringen. 

Låg temperatur, ändå över fryspunkten, skyddandet från ljus, större lagringsvolymer och 

noggranna arbetsmetoder med lösningen är de mest centrala faktorerna för att upprätthålla 

lösningens kvalitet. 

I förbehandlingsprocesserna för provlösningarna i UV–Vis- och ICP–MS-analyserna fanns 

vissa rum för utveckling. Provlösningarnas förbehandling kan ha en inverkan på 

mätresultaten. De presenterade resultaten kan ändå bekräftas med tillräcklig säkerhet. 

Ytterligare experiment med andra provlösningar kunde fortsättas så att de fenomen som 

upptäcktes om DEF-lösningens egenskaper kunde bekräftas. I och med mera forskningsdata 

kan lösningens egenskaper och deras inverkan på kvalitetsändrande mekanismer förstås ännu 

bättre. 

 

 

 

 

 

 

 



Matias Tuomisalo 

77 

 

Källförteckning 

 

1. DieselNet, Emission Standards: Europe: Cars and Light Trucks. 

https://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php (accessed 15/10, 2017). 

2. Chevron Corporation, s. Diesel Fuels Technical Review. https://www.chevron.com/-

/media/chevron/operations/documents/diesel-fuel-tech-review.pdf (accessed 10/16, 

2017). 

3. Ni, P.; Wang, X. Modeling the Formation of Nox and Soot Emissions in a Diesel Engine 

at Different Humidity. International Journal of Green Energy 2012, 9, 815-828. 

4. Westlund, A. Simplified models for emission formation in diesel engines during transient 

operation, Doctoral thesis, Department of Machine Design, Royal Institute of 

Technology, Kungliga Tekniska Högskolan, F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, 2011. 

5. Anetor, L.; Odetunde, C.; Osakue, E. E. Computational Analysis of the Extended 

Zeldovich Mechanism. Arabian Journal for Science and Engineering 2014, 39, 8287-

8305. 

6. Bhattacharyya, S.; Das, R. Catalytic control of automotive NOx: A review. Int. J. Energy 

Res. 1999, 23, 351-369. 

7. Yim, S.; Kim, S.; Baik, J.; Nam, I.; Mok, Y.; Lee, J.; Cho, B.; Oh, S. Decomposition of 

urea into NH3 for the SCR process. Ind Eng Chem Res 2004, 43, 4856-4863. 

8. Altmaier, R. W.; O'Shaughnessy, P. T. Ammonia Exposure While Pumping Diesel 

Exhaust Fluid. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2011, 8, D7-D11. 

9. Jung, Y.; Shin, Y. J.; Pyo, Y. D.; Cho, C. P.; Jang, J.; Kim, G. NOx and N2O emissions 

over a Urea-SCR system containing both V2O5-WO3/TiO2 and Cu-zeolite catalysts in 

a diesel engine. Chemical Engineering Journal 2017, 326, 853-862. 

10. Brouwer, M. Thermodynamics of the Urea Process. 

https://www.ureaknowhow.com/ukh2/library/391-2009-06-brouwer-ureaknowhowcom-

thermodynamics-of-the-urea-process.html (accessed 07/15, 2018). 

https://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php
https://www.chevron.com/-/media/chevron/operations/documents/diesel-fuel-tech-review.pdf
https://www.chevron.com/-/media/chevron/operations/documents/diesel-fuel-tech-review.pdf
https://www.ureaknowhow.com/ukh2/library/391-2009-06-brouwer-ureaknowhowcom-thermodynamics-of-the-urea-process.html
https://www.ureaknowhow.com/ukh2/library/391-2009-06-brouwer-ureaknowhowcom-thermodynamics-of-the-urea-process.html


Matias Tuomisalo 

78 

 

11. Clark, J. THE HABER PROCESS. 

https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibria/haber.html (accessed 07/15, 2018). 

12. Cummins Filtration, Diesel Exhaust Fluid (DEF) Q & A. 

https://www.cumminsfiltration.com/sites/default/files/MB10033.pdf (accessed 10/19, 

2017). 

13. H2Blu, H2Blu DEF User Guide. http://h2blu.ca/wp-

content/uploads/2015/08/H2Blu_DEF_UserGuide.pdf (accessed 10/19, 2017). 

14. H2Blu, Material Safety Data Sheet, H2Blu - Diesel Exhaust Fluid. 

http://www.bbfd.ca/uploads/h2blumsds.pdf (accessed 10/19, 2017). 

15. DIN70070, AUS32 (AdBlue) specifications as per DIN70070. http://www.din70070.com/ 

(accessed 10/19, 2017). 

16. Alexandrova, A. N.; Jorgensen, W. L. Why Urea Eliminates Ammonia Rather than 

Hydrolyzes in Aqueous Solution. J Phys Chem B 2007, 111, 720-730. 

17. Estiu, G.; Merz, K. M. The Hydrolysis of Urea and the Proficiency of Urease. J. Am. 

Chem. Soc. 2004, 126, 6932-6944. 

18. Nicolle, A.; Cagnina, S.; de Bruin, T. First-principle based modeling of urea 

decomposition kinetics in aqueous solutions. Chemical Physics Letters 2016, 664, 149-

153. 

19. Grupa Azoty, Noxy Urea Solution Technical Specification. http://noxy.eu/wp-

content/uploads/2017/03/NOXy-GAZAP_en.pdf (accessed 7/20, 2018). 

20. Verband der Automobilindustrie, VDA Recommendation 267, VDA AdBlue Containers 

up to 5 Litres for Passenger Cars. 

https://www.vda.de/dam/vda/Medien/DE/Themen/Innovation-und-

Technik/AdBlue/AdBlue-Markenliste-und-Lizenznehmerliste/2014-05-11-VDA-267-

AdBlue-5L/2014-05-11%20VDA%20267%20AdBlue%205L.pdf (accessed 08/04, 2018). 

21. PerkinElmer, The 30-Minute Guide to ICP–MS. 

https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-

74849tch_icpmsthirtyminuteguide.pdf (accessed 10/21, 2017). 

https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibria/haber.html
https://www.cumminsfiltration.com/sites/default/files/MB10033.pdf
http://h2blu.ca/wp-content/uploads/2015/08/H2Blu_DEF_UserGuide.pdf
http://h2blu.ca/wp-content/uploads/2015/08/H2Blu_DEF_UserGuide.pdf
http://www.bbfd.ca/uploads/h2blumsds.pdf
http://www.din70070.com/
http://noxy.eu/wp-content/uploads/2017/03/NOXy-GAZAP_en.pdf
http://noxy.eu/wp-content/uploads/2017/03/NOXy-GAZAP_en.pdf
https://www.vda.de/dam/vda/Medien/DE/Themen/Innovation-und-Technik/AdBlue/AdBlue-Markenliste-und-Lizenznehmerliste/2014-05-11-VDA-267-AdBlue-5L/2014-05-11%20VDA%20267%20AdBlue%205L.pdf
https://www.vda.de/dam/vda/Medien/DE/Themen/Innovation-und-Technik/AdBlue/AdBlue-Markenliste-und-Lizenznehmerliste/2014-05-11-VDA-267-AdBlue-5L/2014-05-11%20VDA%20267%20AdBlue%205L.pdf
https://www.vda.de/dam/vda/Medien/DE/Themen/Innovation-und-Technik/AdBlue/AdBlue-Markenliste-und-Lizenznehmerliste/2014-05-11-VDA-267-AdBlue-5L/2014-05-11%20VDA%20267%20AdBlue%205L.pdf
https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74849tch_icpmsthirtyminuteguide.pdf
https://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74849tch_icpmsthirtyminuteguide.pdf


Matias Tuomisalo 

79 

 

22. Brown, H. H. Determination of Blood Urea with p-Dimethylaminobenzaldehyde. Anal. 

Chem. 1959, 31, 1844-1846. 

23. Cline, R. E.; Fink, R. M. Investigation of Color Reaction between p-

Dimethylaminobenzaldehyde and Urea or Ureido Acids. Anal. Chem. 1956, 28, 47-52. 

24. Giraldo, J., Rivas,B. DETERMINATION OF UREA USING P-N,N-

DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDE: SOLVENT EFFECT AND 

INTERFERENCE OF CHITOSAN. Journal of the Chilean Chemical Society 2017, 62. 

25. Panyachariwat, N.; Steckel, H. Stability of urea in solution and pharmaceutical 

preparations. Journal of cosmetic science JID - 9814276 . 

26. Roijers, A. F. M.; Tas, M. M. The determination of urea with p-

dimethylaminobenzaldehyde. Clinica Chimica Acta 1964, 9, 197-202. 

27. Watt, G. W.; Chrisp, J. D. Spectrophotometric Method for Determination of Urea. Anal. 

Chem. 1954, 26, 452-453. 

28. Knorst, M. T.; Neubert, R.; Wohlrab, W. Analytical methods for measuring urea in 

pharmaceutical formulations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 

1997, 15, 1627-1632. 

29. Hussain, I.; Mahmood, Z.; Yasmeen, R.; Jahangir, M.; Hammed, R.; Nasir, R. Assay of 

urea with p-dimethylaminobenzaldehyde. J. Chem. Soc. Pak. 2002, 24, 122-129. 

30. Durickovic, I.; Thiebaud, L.; Bourson, P.; Kauffmann, T. H.; Marchetti, M. 

Spectroscopic Characterization of Urea Aqueous Solutions: Experimental Phase 

Diagram of the Urea-Water Binary System. Appl. Spectrosc. 2013, 67, 1205-9. 

31. Voskov, A. L.; Babkina, T. S.; Kuznetsov, A. V.; Uspenskaya, I. A. Phase Equilibria in 

the Urea-Biuret-Water System. J. Chem. Eng. Data 2012, 57, 3225-3232. 

32. Gonotec, Osmomat 030 brochure. 

http://www.pintertrade.com/download/Brochure/Gonotec/Osmometer%20Brochure.pdf 

(accessed 10/24, 2018). 

http://www.pintertrade.com/download/Brochure/Gonotec/Osmometer%20Brochure.pdf


Matias Tuomisalo 

80 

 

33. Verband der Automobilindustrie, AdBlue® licensees: Current list of licensing partners. 

https://www.vda.de/en/topics/innovation-and-technology/ad-blue/AdBlue-brand-list-

and-licensees-list.html (accessed 11/14, 2018). 

   

https://www.vda.de/en/topics/innovation-and-technology/ad-blue/AdBlue-brand-list-and-licensees-list.html
https://www.vda.de/en/topics/innovation-and-technology/ad-blue/AdBlue-brand-list-and-licensees-list.html

