
Denna sammanställning av tentorna är gjord av Michael Ambrus, Simon H Jonasson, 
Alexander Lindblom, Marcus Martinsson

Liten batterisammanfattning, täcker en del viktiga saker som fanns på slides.

Det kan läggas till att Lijon batterier är mycket effektivare än de andra. 

UrladdningLaddning: Elektrisk karäkterisering. Mått på livslängd av batteriet. Konstant ström och 
effekt under test tror jag.

 Föroreningar och tillsatser: Central roll i tillverkning och avgörande om batteriet fungerar. Tex 
kvicksilver förhindrar korrosion och gasutveckling. 

köldstartskapacitet: Under stark utveckling i moderna batterier, anger hur bra de kan starta i kyla. 
För en viss ström får U(spänning) ej understiga 7,5 V. Större belastning på batteriet under 
vintern.

Laddningsmottaglighet: Viktig egenskap som försämras vid kyla. 
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Laddningshållning/självurladdning: Vanligt för NiCd batterier.

kortslutningstest: säkerhetsproblem med Liteknologi då denna innehåller brännbara 
komponenter. Får ej brinna under sådant test. 

Överladdningsprov: Kontrollerar fel på laddningsutrustning. 

I Litiumbatterier sker ingen sidoreaktion varför en mycket stor värmeutveckling erhålls om 
reaktionen drivs för långt vilket kanske leder till antändning. 

Visar de reaktioner som sker i de olika batterierna, *metallhydriden något overkill

Tenta 2012-08-31
g

Fråga 1A Metoder. 
Ange två egenskaper hos ett material som kan belysas med SEM utrustat med detektor 
för mätning av röntgenfluorscens från element i materialet. Beskriv även den 
grundläggande principen för mätmetoderna samt berätta vilken provberedning som 
normalt behövs och varför. (2p)
Egenskaper hos materialet : Torrt och kristallint.

SEM (förklaras senare) används ofta i kombination med EDX (röntgenfluorescensspektroskopi) 
för att karakterisera förekomsten av grundämnen i den yttersta mikrometern hos ett material.

För provberedning finns; ultramikrotom(TEM), Critical Point Dryer (för torkning av prover) samt 
Sputter Coater (för metallbeläggning av icke ledande prover i högvaccum) (SEM).

Beskriv principen för IRspektrometri och vilka resultat man får från den metoden. (2p)
I IRspektroskopi mäter man våglängen samt intensiteten av absorptionen av infrarött ljus 
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(4000400 reciproka centimeter) av ett prov. Ljuset innehåller så mycket energi att molekylerna 
blir vibrationsexciterade. Våglängden av IR kan relateras till specifika typer av bindningar och 
används bland annat till att identifiera organiska och organometalliska molekyler.

Vilken analysmetod skulle du använda för att studera oxidation av en metallyta som 
funktion av temperaturen i området 25700°C? (1p)
Termogravimetrisk analys (TGA)  massa som funktion av temperatur och tid.
Den vanligaste metoden som ger möjlighet att studera reaktionshastighet som
funktion av temperatur. Kan kopplas gasanalys efter termovågen.

Fråga 2. Försöksplanering
Vad menas med ett upprepad 2^2 faktordesign. (3p)
. 

Där 2 noterar antal nivåer det vill säga största och minstavärdet en variabel kan anta. 
Exponenten (2) är antal variabler i systemet exempelvis P och T.
Med upprepad innebär det väl att man utför två experiement. Man får således addera båda 
värdena innan man utför beräkningar för effekt and what not. 

Vad är fördelarna med en experimentserie utförd med s.k. faktordesign jämfört med ett 
”en faktor” i taget design (2p)

Onefactorata time   Denna metod börjar med att en startpunkt väljs för varje faktor. Sedan 
varieras varje faktor medans de andra faktorerna hålls konstant. Efter att alla tester har 
genomförts görs en plot där man visar hur varje faktor varieras.
Vid Onefactorata time kan man missa interaktioner (korrelationer) mellan variabler.

Faktordesign  här varierar man ingående komponenter samtidigt mellan deras högsta 
respektive lägstavärden. Fördelarna är att man ser interaktioner mellan faktorerna. 

Fråga 3. Fiskprodukt
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Som produktutvecklingsansvarig på Lax & Lyx AB skall du under den närmaste veckan 
lämna ifrån dig ett koncept på en helt ny laxprodukt –en portionsförpackad kyld burgare 
för singelhushållet, redo att värma i mikron. Konceptet innebär att du även måste ta fram 
underlag för de texter som skall stå på förpackningen. Just nu arbetar du med rutan 
”Innehållsdeklaration” som skall stå på förpackningens baksida. Det finns 67 
ämneskategorier som i princip alltid finns deklarerade här. Nämn två sådana 
ämneskategorier vilka du anser viktiga i en fiskprodukt. Beskriv också kompletta 
analyser för dessa två ämnesgrupper (dvs provuttag, provberedning och analysprincip) 
(4p)

Näringspåståenden är påståenden om att ett livsmedel till exempel "innehåller", är"rikt på", fritt från", har 
"låg halt" eller "minskad/ökad" halt av ett näringsämne, energiinnehåll eller annat ämne som har en effekt i 
kroppen. För sådana ämnen som anses gynnsamma finns möjlighet att göra näringspåståenden om innehåll, 
högt innehåll eller ökat innehåll i livsmedlet. Exempel på ett sådant näringspåstående är "rik på kalcium"."

Det finns två typer av näringsvärdesdeklarationer:

Grupp 1   är en kortare variant där bara innehållet av energi, kolhydrat, protein och fett deklareras.
Grupp 2  är en utförligare variant där innehållet av energi, protein, kolhydrat, sockerarter, fett, mättat fett, 
kostfiber och natrium.

Det som vi anser är viktigast är proteiner och fett. Det första viktiga är provuttag (står förklarat på 
lite olika ställen), antingen systematisk eller randomatiserat, n>3. Eftersom vi är ute efter den 
exakta sammansättningen är det bra om vi har ett homogent prov, därför är det bäst att poola 
(mala färsen) så att vi erhåller ett prov som innehåller alla ämnen. Iaf när det gäller 
proteinanalysen. Även om proteinerna inte är homogent fördelade antar man att det blir 
homogent fördelat efter polning( men detta är ju inte riktigt fallet egentligen). Sedan tar man n>3 
prov för att snarare kontrollera om man får samma resultat flera gånger och är en indikation på 
säkerheten i provtagningen snarare än att det är olika mängder fisk i olika delar av den malda 
färsen. 

För att få reda på vilka halter av olika fetter i provet kan GCMS eller GC FID användas. Notera 
att derivatisering kan behövas för att göra fetterna mer lättflyktiga i början. Det är även viktigt med 
fettextraktion i början(glöm inte tillsats av extern standard!), detta kan göras genom tillsats av 
(kloroform/metanol/vatten), där ett 2fassystem erhålls, kloroformen finns i den undre fasen där 
fettet ansamlas. Det kan även behövas indunstning av extraktet och metylering(ger mer 
stabilitet). Efter analys sker kvantifiering och beräkning enligt EPA+DHA+DPA/100 g.

För analys av vilka proteiner som förekommer i provet kan elektrofores användas. Där hastighet 
beror på storlek och laddning (man kan påverka pH). Detta ger dock inga exakta värden utan 
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bara en känsla för vad som finns. 

En exaktare metod för analys är Kehdahl. Det proteinbundna kvävet reagerar med svavelsyra till 
ammoniumsulfat.  Under basiska betingelser förvandlas ammoniumsulfat till amoniumgas vilket 
kan neutralisera borsyra. Titrering ger sedan ett mått på hur mycket ammoniumgas som fanns 
och är således proportionell mot proteinhalten! 

Antar att första stegen här räknas som provupparbetning?

Vad är ”GCsniff” för något? Ge exempel på ämnen som lätt bildas i fisk och som skulle 
kunna analyseras efter denna princip (1p)
Man kan lukta fram ämnena. Det finns många artrika aromer i fisk som kan bildas genom 
oxidation (härskning). Exempel är: flyktiga aldehyder och ketoner.  Ämnena separeras först i GC 
apparaten. 

Många analyser inom fiskvärlden inleds med att man extraherar ut den aktuella analyten 
med en buffert. Nämn två egenskaper hos en buffert som man kan variera för att 
maximera extraktionen av den aktuella analyten, medan man minimerar extraktionen av 
annat? (1p) 

Då man talar om buffert handlar det oftast om HPLC, där mobilfasen är en vätska innehållande 
en buffert. Denna buffertlösnings komposition kan förändras vilket resulterar i olika polaritet. pH 
kan också förändras vilket kan resultera i olika selektivitet(dvs elueringstider) för ämnena som 
analyseras. Ibland när man tillsätter en buffert kan det ämne man vill sperarera lägga sig i en 
viss fas om bufterten är en blandning av faser vilket de andra ämnena inte gör. Kompositionen 
av buffertlösningen i kolonnen varierar pH vilket ger ett annat förhållande mellan pH och Pka för 
ämnena som ska separeras. Detta kan resultera i att vissa ämnen är protonerade och andra inte 
vilket förbättrar seprationen i kolonnen. 

SUR eller BASISK , POLÄR eller OPOLÄR bör vara de viktigaste grejerna. Vi talar ju egentligen 
om extraktion av analyt innan den ens påförs kolonnen. Beroende på olika ämnens affinitet 
kommer analyten att lösa sig i bufferten eller inte. 

Om du kvalitativt vill studera proteinsammansättningen i en fiskprodukt, vilken metod 
väljer du då? (1p)
Elektrofores separerar proteiner beroende på struktur och laddning. 
SDSPAGE(polypeptider storleksbaserad)
Nativ elektrofores  intakta proteiner(storleks & laddningsbaserad)

Du vill använda ”reversed phase” vätskekromatografi (RPHPLC) för att separera en 
ämnesgrupp i fisk som har mycket olika polaritet. Körningen blir mycket lång, vilket på 
många sätt blir kostsamt. Beskriv en strategi som du skulle kunna använda för att korta 
ner körningens längd men ändå bibehålla separation mellan ämnena. (1p)
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Reversed phase  polär mobilfas, dvs mer polära analyter åker igenom snabbare. Eftersom det 
åkte igenom segt måste detta bero på att analyterna är opolära, då kan man ändra pH så att 
dem blir polära även ändra sammansättningen på mobilfasen så att den blir mer opolär.

Att körningen tog lång tid behöver det dock inte betyda att alla ämnen åkte igenom segt. För att 
minska tiden bör man som sagt minska skillnaderna i polaritet mellan mobilfasen och 
stationärfasen. Då erhålls fortfarande separation men de analyter som är mycket opolära har 
inte riktigt lika stor affinitet för stationärfasen längre. Då går körnigen snabbare. 

Vad mäter man i analysen ORAC, och vad är fördelen med denna analys framför andra 
besläktade analyser som FRAP och TEAC? (2p)

Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) is a method of measuring antioxidant capacities in 
biological samples in vitro

Ingår detta i kursen?

Fråga 4. Färg: Ett förvaringsproblem. Ett företag som tillverkar vattenbaserade färger 
har förvaringsproblem. Efter några månader är färgen inte en homogen dispersion och 
sedimentering har inträffat. Vad skulle du göra för att ta reda på vad som händer och för 
att föreslå en lösning på detta problem? Vilka tekniker ska du använda? (5p)

Eftersom färgen efter några månader inte är en homogen dispersion kan man först undersöka 
vilka dispersanter som har använts, dessa stabiliserar dispersionen. Nästa fråga att utreda är 
om dispersionen har kollapsat dvs. agglomererat (gått ihop och inte är reversibel dvs 
coalescence) eller bara flockulerat (reversibel). Om det senare fallet räcker det med omrörning.

Med hjälp av mikroskopi(AFM och SANS) och sedimentation* kan det studeras partikelstorlek. 
Detta möjliggör studier om det har agglomererats eller ej. Även andra metoder för 
partikelbestämning kan användas exempelvis diffraktion. Om det har agglomererats erhålls alltså 
en annan partikelstorleksfördelning än det man har förväntat sig om partiklarna endast varit 
flockulerade.

Lösningen kan vara att tillsätta tensider som återbildar och stabiliserar dispersionen. Detta görs 
genom elektrostatisk stabilisering. 
* Eftersom sedimentation redan har skett här känns det som att tekniken sedimentation inte kan 
användas för att beskriva partikelstorlek i detta fall. Däremot genom att första röra om och 
SEDAN köra AFM/SANS bör man kunna se på ytmorfologin om pigmenten sedimenterat. 
Kanske även XRD skulle funka här. 

Vilka uppgifter har tensiden i vattenbaserade färger?
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Tensiden stabiliserar dispersionen som bland annat innehåller pigment(elektrostatisk 
stabilisering). Tensiden möjliggör även vätning av färgformulering som möjliggör bra vidhäftning 
vid målning av ytor . De fungerar även som skumdämpare och dispergeringsmedel vilket jag 
anser är en konsekvens av att det väter pigmenten som lättare blandas in i dispersionen. 

Förklara skillnaden i struktur mellan ett lågmolekylärt och ett högmolekylärt bindemedel. 
(1p)
Industrifärg kan innehålla lågmolekylärt bindemedel men dessa måste tvärbindas genom 
härdning. Högmolekylära bindemedel används i hantverksfärg och kräver alltså inte tvärbindning. 
Tvärbindning innebär att vissa punkter på polymerkjedjan binder till andra polymerkjedjor. 

AFM (atomic force microscopy – atomkraftmikroskopi) används ofta för att studera en yta. 
Beskriv principen för mätmetoden AFM generellt och förklara varför AFM är en 
användbar metod när man behöver studera färgfilmer (färgfilm=lager av färg på ytor)? 
(1p)
Principen går ut på att man har en nål som dras över en yta, beronde på topologin på ytan så 
utsätts nålen för olika krafter, dessa krafter registreras och resulterar sedan i en tredimensionell 
bild. Kan göra contactmode eller tapping mode. Den är bra eftersom man kan få ytråheten hos 
färgen och exempelvis hur pigmenten är fördelade i färgmatrisen. Här menas nog en färdig film 
efter torkning. Som nämnts i vårt projekt kan man ta reda på hur pigment fördelar sig kring 
latexpartiklar vilket har en avgörande roll för filmens egenskaper och stabilitet. Även 
väderbeständighet och glans. 

Kratrar (hål) observeras på ytan av av en film av färg. Förklara vaför kratrarna har 
bildats. (1p)

Tensider i färgformuleringen kan förflyttas till ytan av färgfilmen med vatten och det kan skapas 
adhesionsproblem. Ingen homogen färgfilm bildas och det kan bildas mikroskopiska hål. Detta 
kan relateras till att vätningsförmågan inte blir som väntat.

Förstår ej fortfarande riktigt varför dessa hål bildas då tensider kommer till ytan...? 

Fråga 5. Batteri
Beskriv principen för ett Lijonbatteri. Svaret ska också innehålla typiska 
elektrodmaterial, elektrolytsammansättning och elektrodreaktioner. 

Ett litiumjonbatteri är laddningsbart, principen går ut på att litiumjoner vandrar från den negativa 
elektroden till den positiva under urladdning och tvärtom under laddning.

LiCoO2, positiva elektroden
Grafit, negativa elektroden
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Elektrolytsammansättning:Litiumsalt i ett organiskt lösningsmedel

Elektrodreaktioner:

Tenta 2012-05-23

Fråga 1. Metoder

Ange två egenskaper hos ett material som kan belysas med pulverdiffraktion(XRD). 
Beskriv även den grundläggande principen för mätmetoden samt berätta vilken 
provberedning som normalt behövs för att ett mineralprov ska kunna analyseras med 
XRD. (2p) 

1. Materialet är kristallint
2. Materialet är homogent (VARFÖR?)

andra svar kan vara att det är anisotropiskt (ett material som har olika egenskaper i olika 
riktningar), materialet är en solid, materialet har en periodictet och symmetri på atomnivå.

Ungefär 95 % av alla fasta material kan beskrivas som kristallint. Då röntgenstrålning interagerar 
med en kristallin substans erhålls ett diffraktionsmönster. Samma substans ger samma 
mönster och följaktligen i en blandning av substanser erhålls alltid samma mönster oberoende 
av de andra ingående komponenterna.

XRD (Xray powder Diffraction) en en analytisk teknik som används för att identifiera kristallina 
material och baseras på  konstruktiv interferens av monokromatiska röntgenstrålningar och 
kristallina prover. Diffraktionen som erhålls översätts? och slutligen kan material som undersöks 
identifieras.

Provberedning sker genom att mortla provet till ett fint pulver, sedan kan det analyseras.

Beskriv principen för ESCA(XPS) och vilka resultat man får från den metoden. (2p)

XPS (Xray photoelectronspectroscopy) är en kvantitativ spektroskopisk teknik som används för 
att mäta kompositionen, empiriska formeln samt olika kemiska(egenskaper?) och energinivåer 
för ämnen som existerar i ett material. Ett XPSspektra erhålls då röntgenstrålning skickas mot 
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ett material, det som mäts (är) den kinetiska energi samt antal elektroner som frigörs från 
materialet. Det är en ytkemisk analysmetod.

Resultaten man får från metoden är: Vilka ämnen som finns i materialet samt den empiriska 
formeln för rena material.

Verkar likna fotoelektriska effekten(Einstein 1905...) en del.

Transmissionselektronminkroskopi kräver speciell provberedning. Vilken? Varför? (1p)

TEM (Transmission Electron Microscopy) kan ha olika provberedningar:

● Embedded and thin sectioning (Inneslutande och tunna snittar)  Man skär ut tunna filmer 
av materialet som undersökts som får flyta i en vätska tills man samlar upp den för 
analys.

● Freeze etching (frysetsning)  Man fryser snabbt ner det undersökta materialet, oftast 
används flytande kväve, därefter frystorkas provet, sedan med hjälp av elektronmikroskop 
kan ytmorfologin erhållas. Anledningen till frysningen är att vatten inte ska kristallisera för 
då kan inte elektroner passera igenom!
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● Mica  Man lägger provet mellan två plattor, och fryser sedan snabbt därefter, är inte med 
helt på vad som sker sedan. Disktuera!

Det finns även två andra provberedningssätt CryoTEM och Negative straining, det som är 
speciella med alla ovanstående provberednignsmetoder är den snabba nedkylningen. 
Anledningen till att man vill ha tunna snittar är att eftersom då erhålls en väldigt låg densitet vilket 
medför att elektroner kan passera provet. I Negative straining adderas en lösning av 
tungmetallsalter, detta salt binder inte materialet utan formar en skugga kring materialet vilket 
sedan resulterar i att en negativ bild erhålls i TEM.

Ofta behövs vakuum och man ska inte dehydrera provet. 
SEM och TEM är bra för att undersöka porösa material av exempelvis silicaalumina typ.
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A) 
Generellt används försöksplanering för att förbättra en process eller produkt, för att öka 
förståelsen över vad som påverkar utbyte, kvalitet eller ekonomi. Man vill ha maximal mängd 
information ur minimalt antal försök, för att ha kontroll över resultats tillförlitlighet samt i många 
fall möjligöra kommunikation.

Interaktion mellan variabler kan ses som samspel mellan variabler, vi har alltså inte oberoende 
utan beroende variabler. Exempel är att temperatur är tryckberoende T = f (P) Då trycket ökar 
ökar också temperaturen, men inte linjärt. Jag vet inte annars hur man ska svara på denna fråga. 
Diskutera!

B)

Effekten definieras som  E = {Högstavärden}  {Minstavärden} = [ab]+[a][b][0] / 2*n, där n = 
antalet försök.

Det man ska se framför sig är ett XYdiagram med 0, A, B samt AB utritade med sina lägsta 
respektive högstanivåer på axlarna.

Det man måste göra först är summeringen, i detta fall var det bara ett upprepat försök.
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Summa:

20+22 = 42 
(Nollnivån)

25+27 = 52
(A högsta)

31+35 = 66
(B högsta)

25+27 = 52
(AB högsta)

Effekterna blir då :

[A] = [AB]+[A][B][0] / 2n = [52]+[52][66][42] / 2*2 = 1
[B] = [AB]+[B][A][0] / 2n = 52+665242 / 2*2 = 6
[AB] = AB+0AB / 2n = 52+425266 / 2*2 = 6

NOTERA ATT DET ÄR RESPONSEN AV EXPERIMENTET MED AVSEENDE PÅ 
VARIABLERNA MAN MÄTER, MAN SUMMERAR ALLTSÅ INTE IHOP VÄRDEN SOM ÄR PÅ 
SINA HÖGSTA ELLER LÄGSTA NIVÅER.

Antioxidanter är bra för kroppen då de förebygger radikalreaktioner som kan vara skadlig för 
kroppen. Antioxidanter används då för att stabilisera radikalen som bildas och därmed sätta 
stopp för dessa farliga radikaler.
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Uppkomsten av  aromer som är starkt kopplade till fettoxidation (härskning) som kan påverka 
egenskaper som utseende, färg och konsistens. Denna dubbla effekt måste då vara att 
antioxidanter bromsar härskning samtidigt som den stabiliserar radikaler. Diskutera mer kring 
denna fråga.

Total antioxidativ kapacitet (TAC) kan mätas med en analysmetod (ABTS) som mäter 
antioxidanternas radikalinfångande effekt och den andra (FRAP) som mäter antiodixanters 
förmåga att reducera Fe3+ till Fe2+. (vi har inte ens gått igenom detta). I just detta fall är det bra 
att mala ner fiskbullarna så att ett homogent prov erhålls, annars säger hon på föreläsningen att 
man kan ta olika delar av en fiskmuskel (systematisk och sånt).

Vid analys av fisk är det bra att använda sig av kromatografi (HPLC eller GC), man kan analysera 
miljögifter, lipider och andra lättflyktiga ämnen. I detta fall vill vi ha sammansättningen eller rättare 
sagt mängden av en vissa antioxidant exempelvis astaxantin som finns i lax. Genom att koppla 
en MS (Masspektrometer) kan karakterisering och kvantifiering av ämnet göras dvs. vi kan mäta 
specifikt en antioxidant.

Man kan använda sig av SEC (Size exclusion chromatography) som separerar molekyler 
baserad på storlek, dvs. de små molekyler som är mindre än själva proteinet åker igenom och 
kvar blir det önskade proteinet. 

För att kunna undersöka styrkeegenskaper hos i detta fall crabsticks kan en “Universal tensile 
strenght tester” användas. Denna utrustning drar i det undersökta materialet och man kan få 
fram hur starkt och töjbar materialet är dvs. elasticiteten och styrkan. Notera att den relativa 
luftfuktigheten måste vara standardiserad vilket måste menas att de viktiga parametrarna som 
måste standardiseras är tryck och temperatur.
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Fettoxidationsprodukter är organiska material, genom att använda sig av en PID (Photon 
Ionization Detector) erhålls vilka produkter som fanns i provet. Notera att här används en 
UVlampa istället för en vätglasflamma, detta skulle funka, men jag tror svaret e är ute är en MS 
eftersom den passar bra för kvalitativ analys, olika molekyler har distinkta 
fragmenteringsmönster och utifrån detta kan man identifiera strukturer dvs. vi får reda på vilka 
oxidationsprodukter som fanns i provet. NIR skulle nog kunna funka:(Totalt reflektansspektra 
som är summa av spektrat hos alla ingående komponenter → multivariat statistik → 
prediktionsmodeller som bygger på korrelationer med kemisk fettanalys)

 

Fettextraktion! Fettsyrorna måste extraheras och detta görs med en lösning 
(kloroform/metanol/vatten), det bildas ett tvåfassystem där fettsyrorna hamnar i den undre fasen 
(kloroformfasen) och kan sedan extraheras. Enligt Ingrid blir fettsyrorna mer stabila. under 
metylering.

Fettsyror måste ofta derivatiseras innan analys, dvs. vi gör fettsyrorna mer lättflyktiga eftersom 
dessa ska upphettas till höga temperaturer och vara i gasfas.  Derivatisering innebär oftast att 
man tillför en funktionell grupp som ger ökad detektion, eller att man förändrar en mycket polär 
grupp för att minska svansning, öka flyktigheten eller stabiliteten.
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Problemet kan vara att att färgen agglomererar eller koagulerar snabbt, den blir tjockare och 
svårare att applicera, speciellt om den ska genom munstycket först. Det man eftersträvar är en 
väl dispergerad färg som är stabil. För att erhålla detta krävs det att man använder sig av rätt 
tillsatser i detta fall förtjockningsmedel. En färg som rinner lätt är svår att hantera, men nu har vi 
en färg som inte rinner lätt dvs vi har högmolekylära polymerer som löser sig i lösningsmedlet 
(vatten), dessa ytaktiva polymerer har en skjuvförtunnande effekt det vill säga under omrörning 
eller sprutning beter de sig lågvisköst men när färgen applicerats så beter sig den högvisköst, vi 
eftersträvar detta.

Komponeten som kan ersättas är förtjockningsmedlet, vi vill tillsätta mer lågmolekylära 
polymerer. Den liten påverkande faktor kan vara stabilisatorer att vi måste få färgen väl 
dispergerad, alltså tillsätta rätt stabilisatorer som exempelvis polymerer eller akrylater alternativt 
fosfatesrar som stabiliserar dispersionen.

Den teknik som kan användas för att analysera denna färg är viskometri dvs. vi får ut hur visköst 
färgen är, de reologiska egenskaperna samtidigt som den skjuvförtunnande effekten undersöks. 
Vi får reda på on fluiden är newtonsk, pseudoplastisk(skjuvförtunnande) eller dilatant  och utifrån 
denna information kan rätt färgformulering bestämmnas och följatkligen lösa problemet med 
färgappliceringen. MAN SKA KUNNA SE GRAFEN FRAMFÖR SIG (skjuvspänning mot 
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skjuvhastighet).

Skåpmat, recall projektarbetet. Kort sagt dehyderas dispersionen det vill säga att vatten 
avdunstar, ett kompositlager bildas och latexpartiklarna innesluts i den porösa 
pigmentstrukturen. 

Figuren visar hur filmbildningen går till.
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Recall Romain Bordes föreläsning angående particle size and charge. Teknikerna som kan 
användas för att bestämma storleken är sedimentation, centrifugering, mikroskop, LS (Light 
scattering), elektronmikroskop osv. Det finns en massa men den jag tycker ger väldigt bra svar 
är LS. 

Figuren visar känsligheten, för den intresserade läsaren.

Projektet all the way. Använd SEM, TEM sam AFM som ger ytstrukturen, en intressant egenskap 
med SEM är att man kan zooma in på stukturer och sedan bara klicka på ett ställe, den mäter 
sedan spektrat och ger exakt vilken kemisk komposition det stället har (EDXstår förklarat 
tidigare), väldigt checkt!
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Again, recall projekt. För att en yta ska kunna täckas måste pigmentet vara väl dispergerad i 
färgen, man använder sig då av pigmentdispersanter för att förhindra att partiklarna i 
dispersionen klumpar ihop sig, elektrostatisk samt sterisk repulsion. Polymeriska dispersanter 
ger sterisk stabilisering. Pigment bör också bli dispergerat för att få en homogen kulörfördelning.

Konceptet med vätning kan förklaras med hur väl ett ämne sprids över en yta. Och hur bra en 
yta väts karakteriseras av kontaktvinkeln som droppar av en applicerad fluid bildar med ytan. Vid 
fullständig vätning täcker droppen hela ytan och har således en kontaktvinkel på noll grader. För 
att en fluid fullständigt ska väta ett material krävs det att fluidens ytspänning understiger 
materialets kritiska ytspäning. 
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Svar:

A)

Figuren nedan illusterar skillnaden mellan ett alkalisk batteri och ett brunstensbatteri. Består av 
en anod och en katod där det sker oxidation och reduktion. Batteriet har zink som anodmaterial 
och ihoppressad mangandioxid som katodmaterial, medan elektrolyten består av exempelvis 
kaliumhydroxid (KOH). Alkaliska batterier har längre användningstid än brunstensbatterier och är 
något dyrare. Elektrodreaktionen illusteras också nedan.
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B)

Om vi vill studera vilka föreningar som finns eller har bildats på elektroden,om det har 
kristalliserat ut i elektrolyten. En metod som funkar är XRD (Xray diffraction) som  står förklarat i 
tidigare uppgifter. Men denna behöver inte användas eversom vi vet att det har bildats ett 
hydroxidskikt.

Termiska analysmetoder grundar sig på att egenskaperna hos många material är 
temperaturberoende. Resultatet kan visas som en funktion av provets fysikaliska egenskaper, 
temperatur och tid. De mest använda teknikerna är Thermal gravimetric analysis (TGA), 
Differential thermal analysis (DTA) och Differential scanning calorimetry (DSC). 

I detta fall skulle DTA passa bäst eftersom resultatet här blir en graf med toppar över 
tempreaturskillnader hos temperatur eller tid, därefter kan kurvan jämföras med referenskurvor 
för kända material.

C)
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Det som är speciellt med litiumluftbatterier är reaktioner på katodsidan dvs. pluspolen. Här 
reagerar litiumjoner med syrgas från omgivningen, den önskade produkten är litiumperoxid som 
gör att reaktionen kan sTyras åt andra hållet också! På detta sätt man kan få ett 
uppladdningsbart batteri. För att allting ska kunna fungera behövs ett litiumsalt i ett organiskt 
lösningsmedel som elektrolyt samt en katalysator för att underlätta katodreaktionerna.

D)

Det finns två typer av blybatterier 1) ventilerade, 2) Slutna. Båda procuderar vätgas och syrgas 

ävid laddningen och består av många celler. Den har en positiv och negativ eleketrod, anod och 

katod och kemin för ett blybatteri är (de halvcellsreaktioner som sker):

Det sker oxidation vid anod och reduktion vid katod, om man skriver båda halvcellsreaktionera så 
kan man addera dem sedan till en cellreaktion. Cellreaktionerna för ett laddat respektive urladdat 
batteri illustreras nedan:
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E)

Litium har en liten jonradie, har en låg densitet vilket gör att batterierna inte är lika tunga som 
blybatterier. Den standardelektrokemiska potentialen är hög vilket ger bidrar till effektiviteten. 
Diskutera lite mer här!

D)

Figuren illustrerar att Litiumjonbatterier väger mindre, är mindre, har en högre energidensitet, har 
bättre lagringsmöjligheter och följaktligen mer kostnadseffektiva.
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Tenta 2011-08-26

Fråga 1. Försöksplanering

A: Beskriv hur man kan beräkna effekten av en variabels påverkan i ett s.k. ”en faktor i 
taget” försök.

Svar: metoden innebär att man väljer en “startpunkt” för alla faktorer sedan varierar man 
succesivt varje faktor medan man håller övriga konstant. , när experimenten är gjorda så kan 
man ur grafer se hur varje faktor varierar m.a.p övriga.
(2p)

B: Förklara för och nackdelar med denna metod jämfört med sk faktor försök (factorial 
design) när man är intresserad av flera faktorers inverkan på en målfunktion

Svar: man ser inte interaktioner mellan faktorer, detta gör man med “factorial experiment” ger 
inte noggranhet i bestämning av grundeffekter. Det går att argumentera för att “one at a time” kan 
vara lättare att utföra vid komplexa betingelser. Lättare att ändra en parameter än flera 
samtidigt(ofta).
(2p)

A) Ange två kemiska egenskaper hos ett material som kan belysas med FTIR. Beskriv 
även den grundläggande principen för mätmetoden. 

Svar: grundläggande princip: mätning av värme eller termisk energi i ett system. man mäter den 
absorberade energin. man kan då identifiera material. Mätningar kan t.ex vara på luftföroreningar. 
med fourier kan alla frekvenser detekteras på en gång. Skillnaden med IR är att alla våglängder 
som som utnyttjas kan översättas direkt genom FT. Det går att göra yt och bulkstudier med IR. 
Det går även att mäta på kemiska reaktioner över tid. processen vid produktion av vin kan också 
följas.

Kommentar Michael: Jag är lite osäker här, värme eller termisk energi? Det är rätt om man 
endast refererar till vibrationsenergin (olika funktionella grupper har olika vågtal där de vibrerar 
och på detta sätt detekteras dem och absorbans/transmittans ritas ut). Hur mäter man kemiska 
reaktioner över tid? En gissning är att om det har skett en reaktion får vi förskjutna toppar och 
kan jämföras med referenstoppar, men detta kräver i sin tur att man mäter på olika tabletter … 
och spektrat visar inget tidsberoende? Men jag tror det du har skivit är rätt Simon, kollade slides 
och det stod visst så på Aldos slides.

(2p) B) Beskriv principen för SEM och TEM och vilka resultat man får från dessa 
metoder.
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Svar: SEM/TEM upplösning 5Å/1Å, TEM kan mäta på insidan av ett prov medan SEM på en yta. 
Båda metoderna innebär att elektroner skickas till ett prov analogt med hur ljusmikroskop skickar 
ljus till ett prov för att få en bild. Istället för optiska linser som dirigerar ljuset så används 
magnetiska linser för att fokusera elektroner. SEM/TEM utförs i vakuum ty elektroner interagerar 
med allt, typ.  Strukturer på material  är en extremt viktig parameter man kan åstadkomma med 
SEM/TEM, med TEM ner till molekylstruktur.

Fråga 1 för studenter inskrivna tidigare än läsåret 20102011. Metoder

Beskriv också provprepareringsmetoderna som används

svar: I SEM beläggs ytan av provet med ett lager guld för att elektronerna ska kunna ge upphov 
till information. för TEM kan man frysa provet och sedan skära av tunna skivor av det.  Även 
frysetsning där man skär av ett fruset prov och  belägger ytan med Pt/C som sedan tas 
bort(man får en mall för ytan). Står med om TEM i föregående tenta.

Fråga 2. Fiskprodukt (2p)

A. Efter nylanseringen av en Thaikryddad torskburgare har en rad av klagomål strömmat 
in till dig som kvalitetsanvansvarig på Fiskfabriken AB. Konsumenterna
säger att produkten känns oerhört torr. De kommer aldrig köpa den igen om den inte 
känns mer saftig. Vilken ämneskategori i fisken tror du står bakom alla klagomålen och 
vilken egenskap hos denna ämnesgrupp är det man borde förbättra? Namnge en kemisk 
reaktion som kan ha påverkat denna egenskap negativt. Vidare, beskriv kortfattat två 
analysmetoder man kan använda för att analysera denna egenskap. (5p)

Svar:

Oehört torr betyder dåligt vattenhållningsförmåga, den ämneskategori vi är ute efter är proteiner 
(alla proteiner kan hålla vatten och är viktig för fiskens vikt och saftighet).  Denna vattenhållande 
förmåga styrs av proteinernas nettoladdningar, som i sin tur styrs av 
aminosyrassammansättning, pH och salthalt. Lite om den isoelektriska punkten (lika laddningar), 
Tillsätt salt NaCl för att öka vattenhållningen, pallar inte rita upp ekvationer men tänk er att Na+ 
reagerar med proteinerna .. man talar då om “salting out”effekt.

Använd ett filterpapper och lägg fisken på, mät viktten sedan. Alternativ 2 är att lösa upp proteiner 
i en vial, sedan centrifugera och sedan mäta andelen som finns i supernatant, tror att vi har gått 
igenom det under någon annan fråga.
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1. Nämn en analysmetod som kan användas för att mäta ickeflyktiga primära 
oxidationsprodukter och en för att mäta sekundära flyktiga oxidationsprodukter 
(1p)

Svar: primära:  peroxidvärde, absorbans(234nm), chemilumiscenes,
sekundära:  TBARS,absorbans(268nm), GCMS!, sensorik!, kan tydligen även använda 
NIR,NIT, FTIR och fluorescence som indirekta snabbmetoder.

2. Beskriv mycket kort ett test som kan användas för att mäta total antioxidativ 
kapacitet i ett fiskmuskelextrakt (1p)

Svar: Total antioxidativ kapacitet (TAC) kan mätas med en analysmetod (ABTS) som mäter 
antioxidanternas radikalinfångande effekt och den andra (FRAP) som mäter antiodixanters 
förmåga att reducera Fe3+ till Fe2+. (vi har inte ens gått igenom detta). I just detta fall är det bra 
att mala ner fiskbullarna så att ett homogent prov erhålls, annars säger hon på föreläsningen att 
man kan ta olika delar av en fiskmuskel (systematisk och sånt).

 
3. Vad är skillnaden mellan dynamisk och statisk headspace som provbereningsmetoder? 

(1p)

Svar: statisk headspace: provet sugs upp i gastät spruta och sen direkt injektion i 
analysapparaten, funkar lättare med autoinjektion
dynamisk headspace: man låter en bärargas flöda igenom kärlet med prov i så att denna 
tar upp provet med sig in i analysapparaten. Fungerar bra då man har låga halter prov.

 
Fråga 3. Färg

● Dålig vidhäftning av färgfilmen kan vara ett betydande problem. Detta är t ex väl 
känt för tillverkare av lackerade plastpaneler, och det finns behov av att finna 
lösningar på problemet. Vilken analysmetod föreslår du för att studera problemet? 
Hur skulle man kunna bära sig åt för att lösa problemet?

Svar: Dålig vidhäftning innebär adhesionsproblem dvs att latexpartiklarna i färgfilmen inte fäster 
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på ytan den målas på. Detta kan i sin tur relateras till att antingen så är inte latexpartiklarna 
homogent dispergerade i färgen vilken resulterar en dålig färgfilm. Vätning sker då ytspänningen 
för färgen är lägre än materialets kritiska ytspänning, i detta fall kanske denna gräns är liten, 
genom att tillsätta surfaktanter eller tensider borde ytspänningen sänkas och en bättre vätning 
erhållas, följaktligen bättre vidhäftning. SEMEDX eller AFM, man kan även titta på ytan om det är 
något problem med formuleringen. 

● Beskriv bindemedlets roll i en färgfilm?

Svar: bindemedlet kan ses som matrisen i vilken övriga komponenter är dispergerade. Denna 
binder samman och bildar en fast struktur som skyddar ytan när det har bildats en färgfilm.

●  Vilka problem finns med vatten som lösningsmedel för färger?

Svar: Det kan bli problem när komponenter ska “lösas” i färgen. Pigment och andra tillsatser 
måste dispergeras väl, detta sker vanligtvis inte utan användadet av ytaktiva ämnen.

● Beskriv principen för elektrosterisk stabilisering i vattenbaserade färger.

Svar: På ytor kan ytaktiva ämnen fästa sig, dessa har ofta långa kedjor med en specifik laddning 
i slutet av kedjan. Om två partiklar med dessa ytaktiva ämnen fästa på sig, kommer i kontakt 
med  varnadra kommer de att repelleras. Detta då samma laddningar repellerar varandra. 
Genom detta så dispergeras partiklar bättre.

● Vilka är de viktigaste teknikerna för att applicera en färg på en yta.

Svar: Målning,spraying,flödescoating, elektrodeponering

Fråga 5. Batteri
A. Du har en använd elektrod från ett reklamerat batteri att undersöka på laboratoriet. 
De frågor du behöver kunna svara på i din rapport till utvecklingsavdelningen är 
följande:

● Hur har det ursprungliga elektrodmaterialet förändrats kemiskt under den tid som 
batteriet har använts?

● Har det skett någon diffusion (förflyttning) av några element från deras 
urprungliga plats i materialet till annan plats?
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● Du har ett elektronmikroskop med elementhaltsdetektor (SEMEDX), apparater 
för bestämning av elementhalter i lösningar, en pulverdiffraktometer och en AFM 
utrustning tillgängliga på labbet. Hur gör du för att ta fram svaren på frågorna från 
utvecklingsavdelningen?

Svaret ska innehålla val av analysmetoder med motivering för dessa val med 
beskrivning av vad metoderna kan ge svar på. (3p)

Svar: 

För att svara på den första frågeställningen är det bra att använda sig av gravimetri (TGA, DSC, 
DTA) för att kunna se materialets fysikaliska och kemiska egenskaper och dess förändring med 
temperatur och tid. Annars kan man även använda sig av XRD för att analysera exakt vilka 
ämnen som förekommer i elektroden och jämföra dem med hur det var från början.

Då vi talar om diffusion i batterier menas helt enkelt hur mycket något element har flyttat på sig. 
SEM som används i kombination med EDX ger oss först strukturen och sedan jämför vi bara 
spektra i två olika punkter och ser om samma grundämnen förekommer i de punkterna, om så 
så har materialet förflyttat sig och vi kan räkna hur långt det har diffunderat.

B. Brunstensbatterier och alkaliska batterier är båda engångsbatterier. Beskriv dessa 
två batterityper och nämn vilka skillnader och likheter de har. Svaret ska innehålla 
elektrodmaterial, elektrolytens kemiska sammansättning, tekniska egenskaper (såsom
drifttid) och användningsområden. (3p)

Svar: 
Brunstensbatteri:  kortare användningstid, billigare, har zink som hölje och anod, har 
mangandioxid som katod. grafitstav leder strömmen. Elektrolyt består av ammonuimklorid eller 
en blandning av det ammonium och zinkklorid i vatten. Zinken oxideras och mangan reduceras.

Alkaliska: zink som anod. mangandioxid som katod. elektrolyt består av kaliumhydroxid. längre 
användningstid och dyrare. finns i bl.a mp3, CDspelare, kameror, pagers, leksaker..

C. Nämn 3 olika typer av laddningsbara batterier och vad dessa främst används till. (1p)

Svar
1. blysyra batteri(ubåt, bilbatteri)
2. Nickel kadmiumbatteri
3. Litiumjonbatteri
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dessa används som reservkraft, truckar, elfordon, nödbelysning, konsumentelektronik

D. Bly är en giftig metall och ändå används den i t.ex. startbatterier för bilar. Det pågår 
återvinning av dessa batterier hos t.ex. Boliden Bergsöe. Berätta hur många batterier 
de tar hand om per år och vad de återvunna materialen används till.

Svar: cirka 70 000 ton uttjänta blybatterier från hela Norden. Ungefär 60 procent av 
blyproduktionen säljs till batteriindustrin i Europa och resten används i andra tillämpningar, bland 
annat blyplåt och strålskydd
(1p) 

Tenta 2011-04-28

Förklara kortfattat vad spårbarhet inom fiskindustrin innebär (1p)

konsument ska veta korrekt info om fisken, detta sker genom märkning eller skyltar, varje enhet 
vid produktion av fisken ska ge korrekt information så man vet fiskens ursprung. Detta är inte 
alltid lätt att fixa p.g.a långvariga affärsrelationer 

Du vill använda ”reversed phase” vätskekromatografi (RPHPLC) för att separera en 
ämnesgrupp i fisk som har mycket olika polaritet. Körningen blir mycket lång, vilket på 
många sätt blir kostsamt. Beskriv en strategi som du skulle kunna använda för att korta 
ner körningens längd men ändå bibehålla separation mellan ämnena (1p)

Reversed phase (polär mobilfas) göra mobilfasen svagt polär istället för polär, mindre upplösning 
men går att få bra ändå. man kan öka eller minska pH, komponenterna kan då få varierande 
polaritet beroende på komponentens påverkan av pH. Köra på med mer mobilfas.

Proteiners löslighet i salt ger en bra indikation på övriga funktionella egenskaper hos 
proteinerna. Beskriv kort hur ett sådant ”saltlöslighetstest” utförs (1p)

Saltlöslighet är ett index på proteiners vattenhållande och gelande förmåga, dessa två 
egenskaper avtar med minskade saltlöslighet. Genom att ta ett prov, centrifugera det och sedan 
ta ut provet och analysera hur mycket protein som finns i supernatanten kan man få fram 
lösligheten i procent. Illusteras nedan. 
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Vad är ”GCsniff” för något? Ge exempel på ämnen som skulle kunna analyseras efter 
denna princip (1p)
man luktar på de ämnen som kommer ut och kan verbalt karaktärisera de. t.ex om en fisk 
innehåller härskningsprodukter, så känner man igen lukten och kan identifiera förekomst av 
dessa, ketoner och aldehyder.

Tekniken elektrofores är flitigt använd inom fiskforskningen, vad ger denna metod för 
information?(1p)
Laddade molekyler (proteiner, peptider, RNA, DNA) vandrar i elektrolytlösning i elektriskt fält. 
Vandringshastighet bestäms dels av storlek, dels av laddning (dvs pH kan påverka!) kan 
separera aktin och myosin från fisken. specifika proteiner som ger upphov till härskning kan 
identifieras.

Fråga 2. Färg

En möbelproducent önskar tillverka hyllor med metallglans. Färgen skall appliceras med 
spruta och färgfilmen skall vara högglansig. Allt fungerade väl till man en dag fick 
problem vid applikationen, dvs i målningsfasen. Färgen blev för rinnig. Ange hur man 
bör resonera för att ta reda på var problemet låg och ange hur man skulle kunna lösa det. 
(5p)

Att färgen är för rinning innebär att det har använts lite eller dåligt förtockningsmedel. En åtgärd 
man kan göra direkt är att prova med ett annat förtjockningsmedel. En alltför lättrunnen färg är 
svår att hantera. Högmolekylära polymerer som löser sig i lösningsmedlet ger högre viskositet 
och mer hanterlig färg. En förnämlig teknisk modifikation är den skjuvförtunnande effekt som 
ytaktiva polymerer ger. Under mekanisk påverkan, som t.ex. omrörning och penseldrag, beter sig 
färgen lågvisköst. Men utan påverkan, efter färgen har målats på väggen, blir den högviskös och 
rinner därför inte under torktiden. För att kunna undersöka vilka skitiga förtjockningsmedel som 
har använts man SEM och SANS först studera dispersionen i djupare skala, tillsammans med 
FTIR och EDX får vi ut vilka ämnen som förtjockningsmedel utgjorde i början (om man visste det 
är dessa två senaste metoder onödiga).

Kulören hos en färg bestäms av pigmentet. Behöver ett organiskt pigment stabiliseras i 
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en färgformulering. Om så är fallet, ange varför. (1p)
Ja! med pigmentdispersanter, sterisk eller elektrostatisk för att dispersonen ska vara homogen 
och stabil.

Vilka är de fyra huvudkomponenterna i en färg? Vilken är den viktigaste uppgiften för var 
och en av dem? (1p)
Pigment, bindemedel, lösningsmedel, additiv

Konsistensen hos en färg är viktig. Hur brukar man bestämma konsistensen? Hur kan 
konsistensen modifieras? (1p)

Man kan mäta konsistensen med en viskometer eller reometer, viskositeten/konsistensen kan 
modifieras genom att inte göra matrisen så förnätad som exempelvis tillsatser av olika 
lösningsmedel eller tensider så att denna förnätning bryts.

Beskriv en av de möjliga teknikerna för att mäta ytspänning hos en vätska. (1p)
geometrisk analys av vätskedroppe(pendant drop method)
tryckstudier av bubbelformation(bubblor)
krafter vid ytan(Du Noüyring och Wilhelmyplatta)

Fråga 4. Batteri

Ordna följande batterityper efter ökande energidensitet i Wh/kg: Lijon, NiCd, 
NiMetallhydrid, Li metall. (1p)
(lägst) NiCd   =>  NiMH   => Lijon   => Limetal(högst, “unsafe” dock)

Det kommer troligen att bli brist på vissa metaller som är viktiga för batteritillverkning så 
småningom. Tänk dig att du letar möjliga fyndigheter av Co och du tror att du har hittat 
en. Du behöver nu veta om det finns Co i det mineral du har hittat, vilken halt av Co det 
har och vilken förening Co ingår i. Vilka analysmetoder behöver du för att svara på 
frågorna? Vilken typ av provberedning kräver de analysmetoder som du ska använda? 
(2p)
Kobolt är ett grundämne och kan lätt analyseras med SEMEDX kvalitativt. Då behövs specielle 
provberedningar som exempelvis frysetsning. Sedan kan man köra flamAAS eller MS för att få 
reda på kvantitativt. Exempel på provberedning är : Våtförbränning av organiskt material, 
inaskning av oorganiskt material samt mikrovågsförbränning av färg (vad han sa på 
föreläsningen).

d30



Förklara hur ett Nimetallhydridbatteri är konstruerat, vilka elektrodreaktioner som sker i 
batteriet vid laddning och vid urladdning. Ge ett exempel på användningsområde för 
denna typ av batterier. (2p)

NiMHbatterirer består av en anod (NiOOH) och en katod (metallegering (legeringen lagrar 
väten) med reversibel reaktion), elektrolyten består av KOH. Ett återuppladdningsbart batteri, där 
strömmen erhålls när elektronerna vandra från anod till katod (tvärtom vid laddning). Batteriet 
används i elbilar och hybridbilar. NiMHteknologi används även inom robotiska dammsugare.

Under kursen har i princip fyra olika typer av uppladdningsbara batterier behandlats. 
Vilka är det och vilka för/nackdelar har dessa i förhållande till varandra. (1p)
Återuppladdningsbara (sekundärbatterier).

1. Blybatterier  hög energitäthet, men tungt som fan, man använder svavelsyra (farligt vid 
återvinning), problem med legeringar. Dåliga för miljön, billiga

2. NiCd  Inte lika stor brandrisk som NiMH. Dåliga för miljö, dyra
3. NiMH  Legeringen lagrar väte! 50 % längre driftstid än NiCd, mer miljövänlig, lägre vikt 

per cell, nackdelen är att den snabbt självurladdas, medel bra för miljön o medel pris
4. Lijon  Hög energitäthet, lätt! Men finns i begränsad tillgång (recall projektpresentation), 

bra för miljön och dyra

Tenta 2011-05-25
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Fråga 2. Fiskprodukt
Under 2010 ändrades reglerna för sk tvåstegspåståenden kring omega3 fettsyror som
functional foodskomponenter. De nya reglerna innebär att endast 40 eller 80 mg/100
fiskprodukt krävs för att få skriva ”Källa till omega3 festtsyror” respektive ”Högt
innehåll av omega3 fettsyror” på produkten. Detta innebär att fler inom fiskindustrin
vill märka sina produkter med omega3baserade tvåstegspåståenden. Detta kräver
såklart sin tur att man har full koll på exakt hur mycket omega3 fettsyror som finns i
produkten.
Vad innebär ett tvåstegs hälsopåstående? Hur går man tillväga när skall
analysera det exakta innehållet av omega3 fettsyror exempelvis i en crabsticksprodukt?
Beskriv hela förfarandet via provuttag, alla provberedningssteg och
slutligen analysen (5p)
Ett hälsopåstående baserat på en viss mängd av ett ämne vilket är godkänd enligt 12.1förteckningen 
bygger på två steg. Steg 1 är att man skriver ut det ämne/den ämnesgrupp man önskar lyfta fram på 
förpackningen. och steg 2 är att man sen lutar sig på vad 13.1listan säger om detta ämne/ämnesgrupp. 
Exempel visas nedan.

● Steg 1  Denna produkt är en källa till EPA och DHA.
● Steg 2  EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion.

Då man ska analysera det exakta innehållet av omega3 fettsyror i en crabsticksprodukt är det bra att 
kunna ta ut ett bra prov, surface eller centresamples han ha olika oxidationsnivåer så det optimala vora 
kanske att mala ner den så att ett homogent prov erhålls. Alternativ:

● Poola  mala ihop och sedan ta ut prover
● Ta ut flera prover från ett intakt prov, randomiserat eller systematiskt
● Ta ut ett prov ur var och ett av flera intakta block. n > 3

Notera att biologiska material som muskel kan vara inhomogena även efter mlaning, små prover kan då 
resultera i stora skillnader! Det är dräför bra om proverna mixas och frystorkas innan de mals ner till ett 
mer lättarbetat mjöl för provuttag.

Nu när du har ditt prov så kör det igenom en GC, sedan använd en FID eftersom i princip alla organiska 
ämnen ger signal! Alternativ skull en GCMS kunna användas. Diskutera mer här!

B. Nämn en provberedningsmetod man kan använda sig av om man vill rena upp större
molekyler (exv proteiner) från små molekyler (exv salt) (1p)
SEC (Size Exclusion Chromatography) där separation baserar sig på molekylers storlek, en stationär fas är 
ett material med kontrollerad porstorlek. Notera att detta är en kromatografisk huvudmekanism men de 
frågar efter en provberedningsmetod? Detta skulle i och försig kunna vara provberedning för framtida 
analyser. Andra metoder skulle kunna vara kehldahl och Lowrymetoden(kvantitativt), då man erhåller 
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ammoniumsulfat och till gas. Lowry: basiskt ämne med koppar reagerar och bildar kopparjoner som kan 
mätas och relateras till protein.

C. Nämn en metod för
kvalitativ proteinanalys och en för kvantitativ proteinanalys av en
fiskprodukt(1p)

● Kvalitativ  MS  olika molekyler har distinkta fragmenteringsmönster från vilka man kan 
identifiera strukturer. SDSPAGE(polypeptider) Nativ elektrofores(intakta proteiner)

● Kvantitativ  GCMS, joner skapas först i gasfas med GC, sedan separeras jonerna baserat på 
m/z, kvantifiering kan ske med SIM (Selected Ion Monitoring) eller TIC (Total Ion Current.) 
Princip Kehldahl, Princip Lowry.

D. Du skall hjälpa en sillindustri i Bohuslän att hitta en snabbmetod för bestämning av
fett i den landade sillen. Fettinnehållsvärdet skall ligga till grund för en grov sortering
av sillen för att sen göra olika produkttyper. Vad skulle du föreslå för en metod, och
varför?(1p)
GC är snabb, miljövänlig och billig, vi får snabba separationer från 1 tim och ibland ända ner till sekunder. 
En hög upplösning kan erhållas, kvantitativ metod, hög känslighet med FID, enkel analys, men ibland är 
derivatisering nödvändig. Begränsningen ligger i att substanserna måste vara flyktiga och termostabila. 
Och det antar jag att sillens fettinnehåll är.
E. Flyktiga oxidationsprodukter kan analyseras på lite olika sätt, nämn en tänkbar metod
samt en fördel med denna metod(1p)
GC fungerar bra för lättflyktiga ämnen, fördelen är att det inte krävs höga temperaturer för denna 
förångning och analysen tar kort tid. Notera att nu behövs inte derivatisering eftersom ämnena redan är 
flyktiga.
F. Hur gör man för att analysera proteiners vattenhållande förmåga?
(1p)
Lägg skiten på filter och se hur mycket som absorberas. Centrifugera skiten aktivt.
Alla proteiner kan hålla, dvs. binda in vatten, och denna förmåga styrs framförallt av proteinernas 
nettoladdningar som vidare kan relateras till aminosyrasammansättningen och av omgivande pH samt 
salthalt. Ju mer negativt eller positivt laddat ett protein är desto mer polär blir det och kan följaktligen 
interagera med vatten. 
Genom att använda sig av en HPLC med varierande mobilfas och följaktligen olika pH samtidigt som man 
vet ämnenas pKavärden kan man analysera proteinernas vattenhållande förmåga, dvs. hur mycket de vill 
interagera med vatten. Det ordet vi letar efter är gradienteluering dvs att sammansättningen på mobilfasen 
ändras ju längre in i kolonnen vi går. 

Fråga 3. Färg
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B.
Vilken information kan AFMmetoden ge om filmbildningen? Beskriv principen för
mätmetoden AFM generellt och speciellt för färgers filmbildning.
AFM (Atomic Force Microscopy) är en analysmetod som ger en tredimensionell bild av en yta. Genom att 
föra en kiselspelts i storleksordningen några tiotal mikrometer över ytan på ett passande (Dynamic force 
mode, eller tapping mode) sätt kan materialet undersökas. Man kan underöka ytråheten, färgens glans, 
väderbeständigthet samt pigmentbindemedelsinteraktion.

AFM bilder för experiment på färgfilmer kan avslöja hur pigmentpartiklarna fördelar sig gentemot 
latexpartiklarna, och enligt vårt projekt vi fram till att latexpartiklarna vidhäftar sig homogent kring 
pigmentpartiklarna, denna fördelning har en stark inverkan på hur färgfilmen blir.

C.
Ange 5 viktiga egenskaper hos en färg.2p)

1. Färgen har en viss glans.
2. Färgen har en viss kulör.
3. Färgen skyddar exempelvis husfasader eller båtbottnar mot yttre påverkan, ytavstötande 

egenskaper.
4. Färg har en visst viskositet och elasticitet.
5. Olika färger har olika vätningsförmågor.

Hur ska man annars tolka denna uppgift? Enligts Lars står det såhär:

Egenskaper
Olika färger har varierande egenskaper. Önskvärda fysikaliska egenskaper för en färg uppnås
främst genom noggrant val av tillsatsämnen. Färganvändning kan delas in i tre stadier:
lagring, applicering och slutligen ändamålet – den torra färgfilmen efter applicering.
Lagring
För lagring av färg är det av yttersta vikt att färgdispersionen bibehålls stabil så att
flockulering, sedimentering och fasseparation undviks.
Applicering
För bästa möjliga bestrykning bör färgen uppfylla vissa kriterier vad gäller
processegenskaper som hanterbarhet och vidhäftning. Hanterbarhet beror på reologiska
egenskaper som viskositet och elasticitet. Förmågan till skjuvförtunning, eller tixotropi, är
avgörande för både jämn påstrykning och jämn färdig färgfilm. Att färgen ska fästa på
underlaget, så kallad vätning, är en nödvändig egenskap men kanske inte självklart med
avseende på vattenburen färg. För fullständig vätning krävs att färgens ytspänning är lägre än
substratet kritiska ytspänning. Kunskap om både färgens och substratets vätförmåga är
väsentlig.
Färgfilmen efter applicering
Ojämn avdunstning av lösningsmedel kan ge mikrodomäner med varierande ytspänning och
därigenom migration av små molekyler t.ex. tensider. Då erhålls en heterogen färgfilm som
uppvisar negativa effekter i form av mekanisk instabilitet och ojämn kulör. Den torra
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färgfilmens karaktäristik bestäms av egenskaper som glans, täckförmåga och kulör.

D.
Vilka är de olika komponentgrupperna i en färg? Hur påverkar de färgens egenskaper?
(2p)

● Bindemedel  består för det mesta av polymerer (lågmolekylära om vi talar om industrifärg, 
kräver kemisk tvärbinding eller s.k. härdning). I vanligt hantverksfärg kommer bindemedlet som en 
upplöst substans eller suspension. Men i de flesta fall har vi högmolekylära polymerer, uppgiften är 
självklart att hålla ihop färgen.

● Pigment  oorganiska eller organiska substanser som ger färgens dess kulör, det krävs en 
homogen fördelning av pigment för att man inte ska få en “flammig” färg, dessa pigment behöver 
stabiliseras med ytaktiva ämnen.

● Lösningsmedel  kan vara missvisande eftersom inom en färgformulering så löser inte vätskan 
upp ingredienserna som används. Exempelvis i vattenburen färg så är pigment och bindemedel 
dispergerade. Lösningsmedel avdunstar under torkning och är inte en del av den torra färgfilmen.

● Tillsatsämnen  fyllmedel, förtjockningsmedel, vätmedel, dispergeringsmedel, skumdämpare, 
konserveringsmedel, biocider.

Fråga 5. Batteri

NiCd batteriet har många bra tekniska egenskaper. NiCdcellen kan klara av mycket snabb
laddning och även laddning vid låga temperaturer. NiCdcellen har vidare enastående
belastningsegenskaper. Specialtyper av NiCdcellen finns dessutom framtagen för
användning vid höga temperaturer, för höga urladdningsströmmar och för applikationer
med kontinuerlig laddning. Vad är negativt med denna batterityp?
(1p)
:

Både NiCd och NiMHbatterier har en minneseffekt. Detta fenomen kan förklaras med att om ett batteri 
överladdas många gånger och samtidigt ej urladdas helt kan denna bygga upp en s.k. “minneseffekt” och 
kapaciteten minskar. Bägge dessa system har också en förhållandevis hög självurladdning.

Du arbetar på en firma som tillverkar batterier. Kunder har nu skickat in batterier som
de säger inte ger den effekt och livslängd som ni har utlovat. Du ska nu ta reda på
varför. Du öppnar ett antal av de dåliga batterierna och ser att elektroderna inte ser
normala ut. Det verkar ha bildats ett lager av kristaller på elektrodytorna. Du har fri
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tillgång till analysmetoder. Vilka väljer du för att verifiera att batterierna är defekta
och att förklara vad som har hänt med dem?
(3p)
Först vill vi studera vilken förening det är som har bildats på elektroden. XRD (förklarat tidigare) kan ge 
svar på vilka ämnen som det finns på elektroden. Även XRF kan användas här.

För att kunna sudera vilka föroreningar eller tillsatser som finns på elektroden kan först SEM användas 
men även ICPMS.

Han skulle kanske kunna ta sitt exempel från sin föreläsning, att de var tvugna att byta 
svavelsyraleverantör för att det fanns höga halter av Rhenium och Molybden eftersom de var bra 
katalysatorer som deponerar på elektroderna. 

För ytterligare karakterisering kan TGA, DSC eller DTA användas för att även få tid och 
temperaturberoendet och isåfall kanske anpassa bra elektroder efter resultatet som erhålls.

Man skulle kanske även kunna kolla på strömmen utanför batteriet. Tänk dig att man kopplar en elektrod 
på utsidan där det deponerats grejjer. Uppmäter man ström så läcker skiten.

C.
Vad betyder TGA/DTA? Vilken information skulle du få om du studerade t.ex. ett
nickelsalt med denna metod i temperaturintervallet 251200°C?
(2p)
TGA  Thermo Gravimetric Analysis, här studeras massa som en funktion av temperatur och tid. Detta är 
den vanligaste metoden som ger möjlighet att studera reaktionshastighet som funktion av temperatur.

DTA  Differential thermal analysis, man deriverat TGA, här mäts en temperaturskillnad mellan en 
referens och ett prov, resultatet som erhålls är reaktionsvärme eller fasomvanlingsvärme. Detta kan alltså 
ge termodynamiska data som behövs i modelleringar av jämvikt i kemiska system.

Informationen man skulle få från ett nickelsalt är specifikt värmekapacitet, smältförlopp, fasomvandlingar, 
omkristallisationer, oxidation, reaktionsförlopp, fukthalt m.m. 

     

Tenta 2009-04-18

Fråga 1. Livsmedel
Du är produktansvarig för en produktlinje där huvudbeståndsdelen hel fisk. Produkten
lämnar fabriken fryst och ska vara fryst ända fram till slutkunden. Nu har företaget fått
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exportstöd för att börja exportera till Ghana. När man studerat hur leveranserna ska ske 
har man upptäckt att det kan uppstå situationer då produkten kan bli stående upp till två 
timmar på en lastbil innan den hamnar i ett frysrum efter att lastats av båten i Ghana. För 
att kontrollera hur produkten klarar detta vill man undersöka hur fisken härsknar om den 
tinar upp helt innan den fryses igen. Diskutera härskning av fisk i allmänhet och hur det 
kan påverka studien av hur fiken härsknar (5p)

Härskning av fisk hör ihop med att fetterna i fisken oxiderar. Resultatet av härskning blir ofta att 
illaluktande ämnen bildas samt att det kan ändra fiskens kvalitetsgenskaper så som 
utseende(färg) & konsistens. Det är främst flyktiga aldehyder och ketoner som lätt oxiderar. 
Färgen bleks då färgpigment så som karatenoider cooxideras av enzymet lipoxygenas. De 
oxiderade fetterna kan även reagera med proteiner vilket försämrar proteinernas vattenhållande 
förmåga. De kan även tvärbindas vilket leder till seghet och torrhet.  Antioxidanter i fisken 
bromsar naturligtvis härskningsprocessen så ett mått på mängd antioxidanter ger information 
om hur lätt fisken härsknar. Kontakt med luft bör också minimeras. Under långvarig fryslagring 
eller torkning kan tertiära fettoxidations produkter s.k. schiffer baser polymerisera till gulbruna 
pigment vilket ger ett “rost” liknande resultat. Fiskmuskeln är komplex och som sagt kan många 
oönskade reaktioner ske. Eftersom fisken är död under transporten har fiskens naturliga 
antixodidativa enzymer slutat fungera. Däremot kan detta hindras genom en varsam hantering 
av fisken och förhindra eller åtminstånde bromsa härskningsprocessen. 

Föreslå en metod som kan användas för att studera hur fisken härsknar. Förklara vad 
man mäter med metoden och kort hur metoden fungerar.

Fiskar som innehåller trimetylaminoxid bla torsk,vitling och kolja bildar trimetylamin under 
kyllagring och dimetylamin under fryslagring. Dessa är illaluktande och bildas under härskning. 
Genom att mäta halten av dessa 2 föreningar kan man följa härskningsprocessen. Frystining 
kan förstöra funktionella egenskaper så som vattenhållande förmåga och gelbarhet. Eftersom 
härskning sker på ytan bör prover tas på ytan av fisken. Man kan göra en studie där man följer 
oxidationsförloppet under lagring på xaxeln och peroxid/kg lipid på yaxeln. Kan göras i centrum 
och på ytan av fisken. 

När den första sändningen anlänt till ett fryshus i Ghana har ni en representant på plats 
som ska ta prover som ska skicka till dig för analys. Hur ska proverna väljas ut och
behandlas? Analyserna görs på ett lokalt laboratorium. Leveransen omfattar 3 fulla 
containrar. (1p)

En fisk är en komplicerad struktur och den frysta fisken i dessa containrar kan förmodligen inte 
anses som homogen. För att kunna göra en statistisk analys vill man förmodligen ta minst 3 
prov. När provet behandlas bör det vara mörkt, kallt och syrefritt för att undvika oxidation. 
Frågan är alltså vilken provberedningsmetod man ska använda då man har stora mängder. Jag 
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hittar inget uppenbart svar så det gäller att spekulera lite. Eftersom det är sådana stora mängder 
blir det väldigt mycket färs att mala ihop för att få ett gott intryck på hur olika ämnen är fördelade 
utöver hela lasten. Det borde kanske vara bäst att ta ut ett prov av många intakta block och se 
hur spridningen av ämnena är över en stor mängd än att bara ta massa prover på ett block då 
det inte är säkert att det representerar hur ämnena är fördelade över så många olika block det 
finns i hela lasten. För att kunna köra i en gaskromatograf eller HPLC bör fiskproverna genomgå 
extraktioner.

Proteiners löslighet i salt ger en bra indikation på övriga funktionella egenskaper hos 
proteinerna. Beskriv kort hur ett sådant ”saltlöslighetstest” utförs (1p)

Saltlösliga proteiner kallas även för myifibrillproteiner och det krävs en hög salthalt för att dessa 
ska lösa sig. En hög salthalt innebär hög jonkoncentration så man borde kunna mätta tex pH 
eller jonstyrkan. Om man tillsätter salt sker expansion av laddade grupper som exponeras. Att 
detta sker är ett mått på proteiners funktionalitet. 

e) Man har nyligen hitta glas i ett flertal produkter, bland annat i kyckling. Föreslå en 
metod för att hitta de förpackningar som innehåller glas innan de når kunden. (1p).

Eftersom glas har en sorts kristallstruktur bör XRD kunna användas här. Simon says: Kanske 
bör använda metoder som kan scanna rakt igenom förpackningarna. Det är många 
förpackningar och man kan inte förstöra de då man vill skicka skiten till kunden.

Fråga 2. Färg

Du jobbar på ett företag som producerar vattenbaserade färger för villor. Sedan ett 
halvt år har ni en ny produkt på marknaden som säljer bra. Efter första vintern upptäcker
distributörerna att färgen inte längre en homogen. Vad kan ha hänt och vad skulle du 
göra för att lösa problemet och vilka tekniker skulle du använda? (5p)

Att färgen inte längre är homogen beror på att pigmenten inte längre är väl dispergerade i 
färgfilmen utan har förmodligen flockulerat eller sedimenterat. Påverkas filmen på nått särskilt 
sätt av kyla under vintern?För att undersöka hur färgfilmens struktur har ändrats skulle SANS 
eller AFM kunna användas. Partiklar kanske har flockulerat och frusit fast i varandra? För att i 
framtiden få en mer jämn färgyta på väggen skulle ett nytt färglager med följande förbättre 
egenskaper kunna målas på väggen: bättre vätning av pigment så att de fördelar sig bättre i 
vattenfasen vilket ger en bättre pigmentfördelning i den torra färgfilmen samt tillsätta 
dispergeringsmedel (ytaktiva tensider) som håller bindemedel och pigment väl dispergerat vilket 
också bidrar till en mer homogen fördelning. Möjligtvis även ett extra tillsattsämne(antingen 
boiling point elevation eller freezing point depression) som skyddar mot vinterskador. 

Tilläg av Michael: Det står att efter “första vintern” vilket innebär att det har gått en viss tid, det 
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Lars sa på föreläsningen var att i en färg så sker diffusion dvs. partiklar kan vandra och i detta fall 
tror jag det är tensider som har vandrat och detta kan även resultera i håligheter (ej homogen 
färgfilm). Detta är bara om detta är en färdig färgfilm dvs. färgen har applicerats (i texten kan de 
mena i en färgburk).

Titanoxid är ett vanligt pigment i vit färg. Det finns dock tre olika kristallina faser av 
TiO2, rutil, anatas och brookit. Vilken metod skulle du använda för att snabbt bestämma 
vilken fas en leverans innehåller? (1p)

XRD visar exakt vilken mönster en specifik förening har.

Leveranserna av titanoxid anländer i stora säckar som innehåller 500 kg pigment i varje. 
För att kunna garantera kvalitén får pigmentet innehålla högst 5 vikt% anatas. Varje 
säcks innehåll måste alltså analyseras. Hur ska provtagningen gå till för att med en rimlig 
säkerhet hitta de leveranser som har för höga halter av anatas? (1p)

Det är rimligt att anta att vissa säckar har en halt på högre än 5% och vissa mindra eller lika med 
5%. Det borde också vara så att anatasen i de respektive säckarna inte är homogent fördelat i 
säcken. Det borde därför inte vara bra att ta endast ett prov ur varje säck. Man bör alltså ta flera 
prov på slumpmässiga ställen och om flertalet av dessa prover innehåller en högre halt en fem 
procent, bör även rimligtvis hela säcken innehålla en total halt på mer än 5%, med en viss 
felsäkerhet naturligtvis. 

Förutom renheten är också färgpigmentens storlek viktig, liksom storleksfördelningen. 
Hur kan du bestämma dessa egenskaper? (1p)

Tillägg av Michael: Recall Romain Bordes föreläsning om “particle size determination”, finns en 
liten tabell högre i texten, men mikroskopi, sedimentering, siktning. Se tabell i föregående fråga 
angående detta (tenta 20120523)

Fråga 4A.  Batteri (För de som läste kursen 2008 och övriga)
Du är anställd på SAKAB och är ansvarig för sorteringen av laddningsbara batterier. 
Vilka fyra huvudtyper av laddningsbara batterier finns det? Vad är det framförallt man vill 
återvinna från de olika typerna? Beskriv också kort de miljöbelastningar som de olika 
typerna kan ge upphov till om t.ex. bara slängs på en soptipp. (5p)
De fyra huvudtyperna är : NiCd (nickelcadmium), NIMH(nickel metallhydrid), Lijon samt bly 
batterier. Med NiCd vill man återvinna den farliga metallen Cd.  NiMH är mer miljöanpassade 
men skall ändå återvinnas. Samma gäller Litiumjon. Bly behöver även återvinnas i blybatterier.

Tungmetaller kommer leda till skador på ekosystem och ackumulering i näringskjedjor.
Men hur påverkar Litium och nickelhydrid miljön ?? Tror mer att dem är mer brandfarliga och 
således kan ge upphov till saker som är dåliga för miljön. 
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Av någon anledning vill du veta om de bilbatterier ni tagit emot läcker eller inte. Föreslå 
en metod för att snabbt upptäcka de bilbatterier som läcker. (1p)

Set your voltmeter to a low DC Volt range. Connect the negative lead to the battery's negative 
post. Then move the meter's positive lead across the top and sides of the battery case. If some 
voltage is read on the meter, current is leaking out of the battery.

Du vill veta om den maximala effekten som går att få ut ur ett batteri orsakas av
diffusionsbegränsningar eller inte. Vilken metod skulle du använda? (1p)
Diffusion innebär förflyttning, detta kan studeras med AFM eller SEMEDX, före och efter, titta 
efter samma föreningar!

Vad kan man som batteritillverkare ha för nytta av ett SEM?(1p)
Han vill veta vilka ämnen som till exempel finns på elektroderna.

Skulle du använda Raman eller FTIR för att studera polymeren i ett Lipolymerbatteri?
Motivering krävs. (1p)
Först och främst måste man veta skillnaden mellan Raman och FTIR (har förklarats tidigare). 

d40



Notera att då vi talar om Raman så mäter man skillnaden på våglängden på ljuset in till en 
molekyl och den våglängd som sprids (är annorlunda med annan frekvens!). Polariseringen som 
uppstår ger upphov till “virtuella” electronstates och följaktligen Ramaneffekten. Detta är kanske 
lite hardcore och han kommer antagligen inte fråga om det. 

raman bygger på polarisation,  är en bindning polariserbar är den mer ramanaktiv. CO2 t.ex är 
helt ramaninaktiv och går således inte mäta med metoden. Polymeren är nog polariserbar, och 
med raman får man bättre selektivitet. Raman är dock dyrare.Raman kan se grejer i polymerer 
som inte IR kan! 

Du är chef för ett batteriutvecklingsföretag med en ansträngd budget. Ni jobbar med en 
ny typ av batteri. En av forskarna vill att ni köper in en GSMS. Ge några argument för att 
köpa in ett sådant instrument. (1p)
En GCMS är dyr som fan, men eftersom det är ett utvecklingsföretag så har de antagligen råd, 
GCMS är perfekt för kvalitativ och kvantitativ analys av i princip allt. Köp köp!
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Fråga 2. Färg
En säljare ombeds ordna en färg med vilken man kan måla på plast. Färgen skall 
naturligtvis fastna på ytan och sedan skydda denna. Ange en karakteristisk egenskap 
hos en sådan färg. Vilken information behöver säljaren ha för att vara säker på att 
han/hon tillhandahåller rätt färg? (5p)

Det handlar givetvis om ytspänningen, färgen måste ha en ytspänning som är lägre än 
materialets kritiska. För att åstadkomma detta tillsätts en mängd ytaktiva ämnen.

Vilket är det vanligaste additivet för färger? Ge några exempel på användning av additiv 
för att uppnå specifika egenskaper. (1p)

Fyllmedel, förtjockningsmedel, vätmedel, dispergeringsmedel, skumdämpare, 
konserveringsmedel, biocider. Alla dessa additiv har olika ändamål. Ex biocid ett additiv som ska 
hindra påväxt av mögel e.tc.

Efter målning av en plastmöbel blir glansen dålig. Hur kan man analysera ytan för att ta 
reda på var problemet finns? (1p)

AFM är bra för att titta på glans, pigmentbindemedelsinteraktioner. SEM kan också användas. 
Man får en bild på ytan, och kan karaktärisera denna med avseende på relevanta strukturer och 
komponenter som sedan kan jämföras med en bild på en yta vars glans är bra. ~ Random Spån: 
Bra glans där ytan är slät? hur glansig ytan är beror på vilket ljus som reflekteras (presentation 
om glans #färg).

En färg avsedd för att appliceras med pensel är i ett avseende mycket olik en färg som 
är avsedd för sprutapplicering. Vilken är den huvudsakliga skillnaden? (1p)

En färg som penslas måste vara pseudoplastisk. Ha låg viskositet innan/när man penslar och 
sen hög när färgen är påmålad. En sprutapplierad färg får inte vara högviskös då den sprutas 
genom /det viktigaste however, är att sprutapplicerade färger innehåller lågmolekylärt 
bindemedel som måste härdas med värmepistoler!/ munstycket, kan isåfall sättas igen.
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En säljare av färger känner till att färger kan ha lagringsproblem Vattenbaserade färger 
sedimenterar t ex ofta vid lagring. Vilken teknik kan man använda för att finna orsaken 
till problemet?(1p)

Partikelstorleken kan variera i dispersionen och enligt Romain finns det massa tekniker för att 
mäta partikelstorlek som exempel ljusmikroskopi, SEM och AFM. (Även sedimentation och 
siktning om man har partiklarna i separat.)

Fråga 4. Batteri
Du arbetar som laboratoriechef på ett företag som tillverkar Lijonbatterier. Eftersom 
företaget ligger nära Chalmers tar ni emot studiebesök därifrån ibland. Ni har nu fått 
besök av cirka 20 gymnasielärare i kemi som är på Chalmers på en utbildningsdag under 
höstlovet. Du är "värd" för deras besök och ska ta emot dem och börja med en 
presentation av företaget och dess produkter. Du börjar med en ganska noggrann 
genomgång av Lijonbatteriet och därefter gör du jämförelse med de tre andra vanliga 
laddningsbara batterityperna blybatteri, NiCd och NiMH.
Beskriv utförligt hur Lijonbatteriet fungerar. Jämför sedan Lijonbatteriet med de övriga 
tre typerna och diskutera fördelar och nackdelar. (5p)

Svar: 

Lijon dyrare än NiCd men opererar över ett högre temperaturintervall samtidigt som de är 
lättare och har högre energidensitet.

Positiv elektrod: en metalloxid
Elektrod: litiumsalt i organisk lösning!
Negativ elektrod: Lijon cell gjord av kol

Litiumjoner skickar strömmen från negativt till positivt.(motsatt vid uppladdning)

Litium är väldigt reaktivt och det kan vara problematiskt att återvinna stora mängder då de väger 
väldigt lite. Vidare finns förmodligen stora tillgångar på litium. 

Blybatterier o grejjer passar mer i bilar, en anledning till att man kanske inte kan ha litium är för 
att det krävs en stor volym batterier. Litium är inte direkt miljöfarligt, något som är positivt relativt 
de andra. 

Lijon har ingen minneseffekt, låg passiv urladdning. nackdel är att det blir deponering i batteriet. 
Inre resistans i batteriet är även högre än NiCd, NiMH. För att utnyttja batterier i bilar så är det 
bättre att använda flera småbatterier än ett stort. Inte speciellt praktiskt. Kostar mer än andra 
batterier.

Vad är det för skillnad på ett primär och ett sekundärbatteri. Hur kan man bestämma 
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skillnaden? (1p)
 Svar: sekundära: uppladdningsbara. Primära: ej uppladningsbara. Tillägg av Michael: Jag antar 
att man kan göra laddningstester o se? lol annars finns det uppladdningsbarhetstester, 
kapacitetstester, laddningshållning, cykelbeständighet, för den som är intresserad finns det 
massa shit med siffror och andra värden som jag inte pallar gå in på.

Du har ett batteri som innehåller en s.k. fast elektrolyt. Du vill följa hur dess struktur 
förändras under uppladdning/urladdning. Vilken metod skulle du använda och varför? 
(1p)

XRD för exakta föreningar, SEMEDX för vilka grundämnen som finns där.

Hur kan kronopotentiometri användas för att karaktärisera ett batteri? (1p)

kronopotentiometri, (Chronooch potentiometri), elektrokemisk teknik där förändringen av 
potentialen mäts som en funktion av tiden under en elektrolys. Kronopotentiometri används för 
studier av elektrodeprocessen.

Som labbchef har du fått problem när ni beslutat köpa in ett nytt NMRinstrument som tar 
upp ganska stor plats. För att få plats måste ni helt enkelt göra er av med ett av dessa 
instrument, IRspektrofotometermetern, impedansspektrometern eller 
pulverdiffraktometern. Vilket skulle du göra dig av med, motivera? (1p)

Skulle vilja ta bort saker som ger samma information som NMRi detta fallet IR, denna ger 
överlappande information.

Vad kan du mäta med GCMS som motiverar att du absolut vill ha den kvar på ditt lab? 
(1p)

GCMS kan mäta allt kvantitativt och kvalitativt vilket är den största anledningen till att man ska ha 
den kvar i labbet! Kombinationen är också väldigt dyr så släng helst inte!
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