


UNIVERSITY OF GOTHENBURG 
Department of Earth Sciences 
Geovetarcentrum/Earth Science Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1400-3821                                                                                                                                  B1173 

Bachelor of Science thesis 
Göteborg 2022 

 
Mailing address Address Telephone  Geovetarcentrum 
Geovetarcentrum Geovetarcentrum 031-786 19 56  Göteborg University 
S 405 30 Göteborg Guldhedsgatan 5A   S-405 30 Göteborg 
    SWEDEN 

Utvärdering av handhållen-XRF 
som analysmetod för 
kontroll av Zn och Pb 

i Lovisagruvan, Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albin Nordås 
 
 



2 
 

 

Abstract 

English 

This study was done to assess the possibility of using handheld XRF (pXRF) for grade control of Zn 

and Pb in pulverized ore at the Lovisagruvan mine in Örebro county, Sweden. Multiple tests using pXRF 

were conducted and the results were compared to results from a commercial laboratory. The instrument 

used was an Olympus Innov-X Delta and the method was based on an analytical protocol developed by 

Fisher et al. (2014) altered to fit for Zn and Pb. To get the best results, the impact of analytical time and 

preheating of the instrument were determined. pXRF produced accurate data but with some errors. The 

errors were largely systematic and appeared in the same way every time. This means the pXRF produces 

results that were precise, but the problem was either analytical due to the spectrum of Zn and Pb 

produced with the pXRF was overlapping with another element or an error in the algorithm calculating 

the concentrations. Another possibility may be that the handling of samples between the laboratory and 

this test may differ and produced a small bias in the laboratory results. The instrument fits its purpose 

and is considered a good investment in the long run. 

 

Svenska 

Denna studie gjordes för att bedöma möjligheten att använda handhållen-XRF (pXRF) för att fastställa 

innehållet av Zn och Pb i pulveriserad malm vid Lovisagruvans i Örebro län, Sverige. Ett flertal tester 

med pXRF utfördes och resultaten jämfördes med resultat från ett kommersiellt laboratorium. 

Instrumentet som användes var en Olympus Innov-X Delta och metoden baserades på ett 

analysprotokoll utvecklat av Fisher et al. (2014) ändrad för att passa för Zn och Pb. För att få bästa 

resultat undersöktes effekten av analystid och uppvärmning av instrumentet. pXRF producerade 

träffsäkra data men med några fel. Felen var till stor del systematiska och dök upp på samma sätt varje 

gång. Detta betyder att pXRF ger resultat som var precisa, men problemet var antingen analytiskt, på 

grund av att spektrumet av Zn och Pb som producerades med pXRF överlappade med ett annat element 

eller ett fel i algoritmen som beräknade koncentrationerna. En annan möjlighet kan vara att hanteringen 

av prover mellan laboratoriet och detta test kan skilja sig åt vilket resulterade i ett litet fel i laboratoriets 

resultat. Över lag passar instrumentet definitivt sitt syfte och anses vara en bra investering i det långa 

loppet. 
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Introduktion 
Lovisagruvan är en liten gruva belägen nära Örebro i Sverige. Gruvan utgör en del av Bergslagen som 

är en av det mineralrikare platserna i landet. För närvarande bryter dem Zink-Bly (Zn- Pb) malm som 

vidaretransporteras till Polen tillsammans med gråberget för anrikning. De senaste två åren har 

gruvföretaget inom det EU-finansierade X-MINE projektet utvärderat en pilotanläggning som sorterar 

malmen baserad på densitet med hjälp av röntgenstrålning. Målet med anläggningen är att en större del 

av gråberget inte behöver transporteras till Polen, vilket sparar både på pengar och miljön. Efter en 

lyckad studie pågår det nu under våren en installation av en större sorteringsanläggning till 

gruvverksamheten. Sorteringsanläggningens prestation kontrolleras på två sätt. Dels manuellt genom 

insamling och räkning av prover från den sorterade malmen, dels genom konventionella kemiska 

analyser av metallinnehållet i ett kommersiellt laboratorium. Den manuella metoden är arbetsam men 

kan leverera svar inom några timmar, medan laboratorieanalyser är en mindre arbetsbelastning men det 

tar flera veckor att få svar. Sorteringsanläggningen behöver kalibreras och kontrolleras löpande därefter 

utifrån provresultaten för att få önskat resultat vid sortering. 

 Lokal geologi 
Området omkringliggande gruvan är en del av den Fennoskandiska skölden och tros ha bildats uer 

svekokareliska orogenesen för ca 1.9 till 1.8 Ga år sedan. De dominerande bergarterna i området består 

av ryolitisk siltsten, kvartsporfyrisk ryolit och dolomit (Håkansbodakalksten). Utöver detta finns en 

diabasgång i området samt utspridda gångar med magnetit och/eller kalk-silikat (Figur 1). Själva 

fyndigheten består av stratiforma Zn-Pb sulfider med finkorniga metamorfoserade vulkaniklastiska 

bergarter. Fyndigheten är placerad mellan två partier av ryolitisk pimpstensbreccia och korsas av en 

förkastning som sträcker sig ca 500 m från sydväst till nordost (Figur 1). Fyndigheten tros ha bildats av 

upprepade tillflöden av hydrotermalavätskor till en alkali-rik havsbassäng som liknande Sedex-modeller 

(Jansson et al., 2018). Fyndigheten är indelad i två olika delar (Figur 2), huvudmalmen och 

zinkbländemalm. Huvudmalmen består av både blyglans och zinkblände men i jämförelse med 

zinkbländemalmen är nivåerna av blyglans betydligt högre i den förra. Huvudmalmen består av så kallad 

kulmalm uppgjord av finkornig blyglans och zinkblände med rundade kulor av silikatmineral. 

Zinkmalmen består av laminerad zinkblände (Figur 3). Något som de båda delarna har gemensamt är att 

det förkommer varierande mängd pyrit. Utöver detta har man också hittat kopparkis, magnetit, hematit 

samt grafit. Värdstenen till malmen består till stor del av kvarts samt fältspat (Andersson et al., 2022). 

De två olika malmerna är separerade av ryolitisk siltsten med granater. Över huvudmalmen, som ligger 

högst upp, ligger ren ryolitisk siltsten och under zinkbländemalmen finns det ryolitisk siltsten varvad 

med lager av skarn. Detta följs av återigen ren ryolitisk siltsten. Den ryolitiska siltstenen består framför 

allt av kvarts och fältspat med vissa delar där sulfidmineralerna har spridit ut sig i vener samt fyllt 

sprickor (Luth et al., 2022). 
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Figur 1: Lokal geologi. Röda rektangeln indikerar gruvområdet. Bild från Jansson et al. (2018). 

 

 



6 
 

 

Figur 2: Huvudmalmen (blå) samt zinkmalmen (gult) med kringliggande ryolitisk siltsten. De gröna områdena är gråberg som 
man bryter för att säkerställa att ingen malm går bort med gråberget. Bearbetat foto av Anders Zetterqvist genom 
Lovisagruvan AB. 
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Figur 3: Övre bilden: kulmalmen från huvudmalmen. Undre bilden: laminerad zinkbländemalm. Bild: Lovisagruvan AB 
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 Mål 
Målet med detta projekt är att utvärdera om pXRF kan ge tillräckligt tillförlitliga analyssvar för 

innehållet av Zn och Pb i pulveriserade prover från Lovisagruvan. Med tillräckligt tillförlitliga avses om 

analysresultaten håller en sådan kvalitet att Lovisagruvan kan ta beslut i sin verksamhet baserade på 

dessa. Kontroll av procenten Zn och Pb i malmen sker kontinuerligt under hela brytningen. 

Förhoppningen är att användningen av pXRF skulle effektivisera och underlätta just detta. 

 Forskningsfrågor 
 

• Vilka olika parametrar påverkar analyskvaliteten med pXRF?  

• Hur varierar analysresultaten över kort tid? Hur varierar analysresultaten över längre tid? 

• Hur påverkar uppvärmning av instrumentet? 

• Hur noggrant blir analysresultatet jämfört med ett ALS laboratorium? 

 Tidigare forskning 
Användningen av pXRF har de senaste 10 åren ökat markant. Detta har sin grund i att teknologin som 

innefattas av verktyget har haft en enorm utveckling senaste årtiondena. Komponenter som till exempel 

röntgenrören har blivit mycket mindre, samt tillverkningen av halvledare och utvecklingen av nya 

röntgendetektorer har fått teknologin att nå nya höjder. En ytterligare faktor som drev på utvecklingen 

av pXRF var användningen inom återvinningsindustrin. Det finns ett behov i industrin att snabbt kunna 

avgöra vilka bra eller dåliga ämnen som finns i allt från återvinningsbara legeringar av olika metaller 

till miljöfarliga ämnen i fyllnadsmassor (Hall et al., 2014). Tidigare hade XRF varit stationärt vilket 

gjort att processen var mer tidskrävande. pXRF gav nu ett alternativ som kunde användas i fält och 

liksom den stationär XRF:en inte förbrukade proverna. pXRF har varit tillgänglig under en längre tid 

men det skulle komma att dröja innan den började användas inom gruvindustrin. 

I början av 2010-talet började ett fåtal rapporter kring användning av pXRF för prospekteringssyfte dyka 

upp ((Fajber & Simandl, 2011); (MacKenzie et al., 2009), (Xu et al., 2009)). Trots flertalet lyckade 

studier så mötes fortfarande pXRF av skepticism och det var inte förrän några år senare som pXRF kom 

att få ett uppsving i användning. Numera ger pXRF möjlighet till att undersöka en stor mängd 

geovetenskapliga prover snabbt samt att detta kan göras i fält, till exempel för att undersöka innehållet 

av miljöskadliga ämnen i gråberg (Lemiere, 2018). pXRF är också till hjälp vid objektiv bestämning av 

bergarter och kan till exempel användas systematiskt för att avgöra stratigrafiska utsträckningen av vissa 

guldfyndigheter (Gazley et al., 2015). Dessa är några exempel som pekar på att pXRF har förmågan att 

kunna bidra med noggranna men samtidigt lätt insamlade data. 
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 Teori  

Handhållen– Röntgenfluorescens (pXRF) 

pXRF använder röntgenstrålning för att excitera elektroner tillhörande atomer i provet. Elektroner från 

innersta elektronskalet ejiceras av den joniserande strålningen och elektroner från högre elektronskal 

faller sedan tillbaka till en lägre nivå för att fylla hålet. När detta sker frigörs energi från elektronerna i 

formen av röntgenfotoner som kan detekteras. Energin som släpps är specifik för olika grundämnen 

vilket gör att man likt ett fingeravtryck kan avgöra vilket ämne det är. Genom att samla in ett brett 

röntgenspektrum med energidispersiv spektrometri (EDS) kan procenten av ett eller flera specifika 

ämnen beräknas med hjälp av topparnas area, som är en funktion av provets kemiska sammansättning. 

I Figur 4 kan man se spektra från instrumentet och topparna för de olika ämnena. 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Figur 4: Spektrum för ett prov innehållande Zn och Pb 
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Labb 

Till detta arbete används en uppsättning prover från Lovisagruvan, som redan tidigare har analyserats 

av ett kommersiellt ackrediterat laboratorium, ALS Global. Analyspaketet som användes heter ME-

ICPORE och är särskilt lämpat för prover med höga halter av sulfidmineral och basmetaller (Tabell 1). 

Provet maldes ner och löstes sedan upp i en oxiderande blandning av kungsvatten med HNO3, KClO3 

och HBr. Lösningen analyserades med ICP-AES. 

Kvaliteten av laboratoriets analysresultat har inte verifierats inom ramen för detta arbete och antas vara 

god. 

Tabell 1: ME-ICEPORE, Analytiska gränser samt kostnad 

 

Metod  
Denna studie använde sig av en metod eller ”Workflow” baserat på en artikel skriven av (Fisher et al., 

2014). Där har man har standardiserat tillvägagångssättet för hur man använder pXRF för kvantitativ 

kemisk analys. Dock blev vissa parametrar tvungna att ändras för att få ett mer precist resultat. Med 

hjälp av ytterligare undersökning av dessa parametrar har denna studie försökt att optimera 

analyskvaliteten för Pb och Zn. 
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Prov och pXRF uppsättning 

Proverna 

Pulvret som utgör proverna har en spridning på ca. 0–20 % Zn samt 0–15% Pb.  Det som avgör provernas 

innehåll är vilken del av sorteringsprocessen de kommer ifrån. De delas in enligt följande. HQ ”High 

quality” är malm som man vet har hög procent Zn och Pb och passerar därför inte sorteringsverket. F 

”Fine” är finfraktionen som uppstår när malmen krossas och har en storlek på 0–15 mm och detta 

passerar inte heller sorteringsverket. In-RP är det krossade materialet med en storlek på 15–45 mm som 

sedan passerar sorteringsverket. Därifrån sorteras det till W ”Waste” samt RP ”Reject product”. Det 

utsorterade gråberget (1W) kan sorteras igen för att få bättre sortering, där andra sorteringen numreras 

2W# och 2RP#. 

Provbehållarna  

Provbehållarna som användes för pXRF-analys 

bestod av två plastcylindrar som passar i 

varandra. En tunn XRF-film, bestående av 6 µm 

Mylar, placerades på den mindre cylindern. 

Genom att trycka den större cylindern över den 

mindre med påliggande plastfilm spändes och 

låstes plastfilmen fast. De pulveriserade 

proverna överfördes sedan till ihopsatta 

provbehållare till en mäktighet på ca 1,5–2 cm 

var uppnådd. Eftersom den specifika 

röntgenstrålningen från Zn och Pb kan passera 

upp till några enstaka millimeter igenom 

provet, valdes ett övermått för att vara säker på 

att ett ”oändligt” tjockt prov analyserades. En 

otillräcklig provtjocklek skulle resultera i en 

ofullständig analys. Med hjälp av 

pappersformer och en stav tryckes provet ihop. 

För att provet ska förbli på plats placerades en 

nypa bomull som sedan trycks fast mot pappret 

med hjälp av ett lock till cylindern (Figur 5).  

  

                                                            Figur 6: Provbehållare 

Figur 5: Provbehållare 
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Uppsättning  

På ett stativ placerades en pXRF upp och 

nervänd för att kunna placera ett prov på 

instrumentet. Ytterligare placerades lite högre 

upp en blyplatta för att säkerställa att ingen 

röntgenstrålning kunde läcka ut i rummet mot 

användaren (Figur 6). För att säkerställa att 

inte blyplattan påverkade resultatet gjordes i 

början av experimentet mätningar med och 

utan plattan och ingen förhöjd blymängd 

kunde mätas till följd av blyplattan. 

Instrumentet som användes är en Olympus 

Innov-X Delta med ett röntgenrör som har en 

Rh-anod. Instrumentet användes i ”Mining 

mode”, vilket betyder att mätningen baseras 

på det teoretiska förhållandet mellan provets 

egenskaper och den uppmätta intensiteten hos 

röntgenfluorescensen enligt metoden 

”fundamental parameters”. Instrumentet är förinställt på att analysera varje prov med två olika 

högspänningsinställningar, 40 kV och 10 kV, för att analysera ämnen med höga respektive låga 

atomnummer. 

 

Kalibrering av pXRF och korrigering av data 
Instrumentet har en inbyggd kalibreringsrutin vid start, som genom en mätning på rostfritt stål verifierar 

detektorupplösning, kalibrering av detektorkanalerna och kontrollerar intensiteten på fluorescensen. För 

att säkerställa mätresultatens validitet analyserades ytterligare utvalda standardprover och ett blankprov. 

● Standard: Fem utvalda prover från Lovisagruvan med representativt innehåll av Zn och Pb och 

bestående av samma matrix som de ”okända” proverna analyserades under testets gång. Detta 

för att kunna räkna ut en korrektionsfaktor som användes för att korrigera XRF data. 

● Blank: Prov endast innehållande låga halter av Zn och Pb analyserades för att avgöra om 

instrumentet överrapporterar dessa ämnen. 

 

 

 

Figur 6: Uppsättning av instrumentet 
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Genom enkel linjär regression av de okorrigerade mätresultaten för standards mot värden från 

laboratoriet togs korrigeringsfaktorn fram. Linjär regression antar att all varians finns i datan på y-

axeln. Därför plottades labbets data på x-axeln, eftersom denna troligtvis har högre kvalitet. 

Korrigeringsfaktorn är inversen på trendkoefficienten, som sedan multipliceras med värdena 

framtagna med pXRF för att få korrigerade mätvärden. 

Som blank användes OREAS 62f, som är en certifierad guldstandard som innehåller 50 ± 2,8 ppm och 

7,16 ± 0,505 ppm av Zn respektive Pb. Spektret för blanken är visuellt fritt från toppar som motsvarar 

Zn och Pb (Figur 7). 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Figur 7: Spektrum för blank (OREAS 62F) 

Tillvägagångsätt  
Undersökning för jämförelse mellan resultaten framtagna med hjälp av pXRF och resultaten från 

laboratoriet gjordes enligt nedanstående flödesschema. Totalt analyserades 17 prover, 5 standards och 

en blank. Detta upprepades två gånger för att sedan räkna ut korrektionsfaktorn från standards och 

korrigera data. 

• 2x (Fem standards → Blank → 17 prover) 

• Fem standards → Blank → Exportera data 

• Standard + Blank → QA/QC kontroll → Korrektionsfaktor 

• Exporterade data → korrigerade data → Resultat 
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Analystid 

För att fastställa hur kvaliteten på analysen varierade med olika analystider gjordes 10 upprepade 

mätningar för 20, 40, 60, 80, 100 och 120 sekunder av samma prov utan att flytta på provbehållaren. 

Precisionen av analysresultatet uttrycks som två gånger den relativa standardavvikelsen för de olika 

tiderna. 

Uppvärmningen av instrumentet 

Uppvärmningseffekter i instrumentet när det används från att det är kallt kan påverka resultatet och 

orsaka avvikelser över tid. För att undersöka påverkan på resultaten för Zn och Pb gjordes 10 upprepade 

analyser på 90 sekunder med ett från början kallt instrument. 

Repeterbarhet över tid 

För att fastställa om pXRF producerar liknande resultat oavsett när testet görs, analyserades proverna 

vid två separata tillfällen med en vecka emellan. För att få resultatet så exakt som möjligt fick 

instrumentet så likvärdiga förutsättningar båda gångerna samt att exakt samma prover användes. 

Resultat 

Analystid 
Den relativa standardavvikelsen hos upprepade analyser förändras beroende av analystiden (Tabell 2). 

I tabellen visas standardavvikelserna av Pb respektive Zn för dem olika analystiderna. Över lag minskar 

den relativa standardavvikelsen med ökande analystid. 

Tabell 2: Relativ standardavvikelse för olika analystider. 

Tid för dem två strålarna (s) 2RSD Pb 2RSD Zn 

10, 10 36,9% 90,2% 

20, 20 2,3% 2,2% 

30, 30 1,8% 1,5% 

40, 40 1,9% 1,2% 

50, 50 1,2% 0,9% 

60, 60 1,0% 0,8% 
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Variation på grund av uppvärmning 

Resultat för förändring av värdena som konsekvens av uppvärmning av pXRF instrumentet (Figur 8). 

På y-axeln visas värdet för provets mängd Zn och Pb i procent. x-axeln visar antal sekunder mätningen 

pågått. Ingen märkbar uppvärmningseffekt på den rapporterade mängden Zn och Pb kunde upptäckas. 

Figur 8: Diagram över hur värdena från ett och samma prov påverkas under 10 mätningar från det att instrumentet är kallt 

 

Repeterbarhet över tid 
I Figur 9 visas den relativa skillnaden i koncentrationerna av Zn och Pb mellan de olika mättillfällena. 

Testerna utfördes med en veckas mellanrum på samma prover. På y-axeln visas skillnaden mellan 

mättillfällena och om provpunkterna legat på 0 hade mättningarna varit identiska. Proverna med störst 

avvikelse är blankprover med låga koncentrationer av Zn och Pb. 

 

Figur 9: I diagrammet visas den relativa skillnaden mellan resultaten för Pb och Zn från de två olika mätningarna med en 

veckas mellanrum  
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Standards och blank  
Variationen av hur de olika standards mättes under mätningen samt deras avvikelse från laboratoriet. 

Följt av variationen av blank under mätningen (Figur 10 och 11). 

  

Figur 10: Förändringen av värdet på standards under mätningen för Zn respektive Pb. Samt hur dessa avviker från Labb efter 

korrigering. 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                            Figur 11: Variationerna av värdena för blank under mätningen 
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Korrigeringsfaktor 
Diagrammen nedan visar framtagandet av korrigeringsfaktorn för Zn respektive Pb. Se y-värdet som 

beskriver hur standarden differerar mot värdet från laboratoriet (Figur 12). Diagrammen är framtagna 

genom att plotta värdet för standarden uppmät av pXRF mot laboratoriet. 

 

 

Figur 12: Värden uppmätta med pXRF för standards plottade mot värden från labb. A för Zn och B för Pb. Korrigeringsfaktorn 

finnes i det övre högra hörnet. 
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pXRF mot laboratoriet 
I diagrammen presenteras (Figur 13 och 14) korrigerade pXRF data plottad mot värden från laboratoriet 

för Zn och Pb. Data från ”upprepningen” är framtagen från samma prover men utförd direkt efter första 

analysserien. På x-axeln är värderna från laboratoriet och på y-axeln den korrigerade data från pXRF 

 

Zn 

 

 

Figur 13: Två diagram över den korrigerade pXRF data för Zn plottad mot värdena från laboratoriet. Värdena i de två olika 

diagrammen är framtagna vid två olika tillfällen men gjorda på samma prover. 
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Pb 

 

 

Figur 14: Två diagram över den korrigerade pXRF data för Pb plottad mot värdena från laboratoriet. Värdena i de två olika 

diagrammen är framtagna vid två olika tillfällen men gjorda på samma prover. 
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Relativ avvikelse 
Nedan redovisas den relativa avvikelsen av de korrigerade värdena i jämförelse med värdena från 

laboratoriet för de olika proverna, uttryckta i procent (Figur 15). Ett värde på 0% betyder att pXRF 

värdet är identiskt med laboratoriets resultat. 10% motsvarar skillnaden mellan till exempel 2 och 1,8. 

De flesta analyserna ligger inom 10 % relativ avvikelse. 

 

 

 

Figur 15: Diagrammen presenterar hur de korrigerade värdena från pXRF avviker från värdena från laboratoriet. Resultaten 

är presenterade i relativ avvikelse i % för Zn respektive Pb 
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Intern repeterbarhet  
Resultatet över hur de två olika mätningarna för dem två olika ämnena Zn och Pb avviker från varandra. 

Hade värdena på y-axeln varit 0% hade alla mätningar med pXRF varit identiska (Figur 16). Den interna 

repeterbarheten är generellt bättre än 2 % för proverna. 

 

 

 

Figur 16: De två diagrammen visar hur värdena för de olika mätningarna av samma prover avviker i relativ procent 
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Diskussion 

Analystid och uppvärmning 
Genom experiment kunde analystiden konstateras att för bästa resultat behövde varje stråle vara 60, 60 

(s). En analystid på 30, 30 gav bra resultat men genom att förlänga tiden till 60, 60 kunde man tjäna 

ungefär ytterligare 1% på den interna variationen (Tabell 2). På grund av att resultatet över det övriga 

experimentet var så pass bra så bestämdes att iallafall första strålen som är den viktigast för mätning av 

Zn och Pb förlängdes till 60 s i hopp om att få ett ännu bättre resultat. Detta ledde till att resultatet i sig 

inte blev bättre utan snarare att interna repeterbarheten blev mer konstant (Figur 16). Det kan bero på 

att den största andelen av variationen mellan värdena från pXRF och laboratoriet inte ligger i den interna 

repeterbarheten hos pXRF utan egentligen orsakas av en större systematisk avvikelse.  

 

Uppvärmningen av instrumentet hade lite påverkan på resultatet för Zn och Pb. Enligt (Figur 8) var det 

en variation på minder än 0,006% variation mellan de 10 mätningarna. Under ett tidigare skede så 

visades en liten uppåt trend på värdena vid uppvärmning av instrumentet, men det skulle även kunna 

bero på den interna variationen mellan mätningarna eftersom storleken på trenden var ungefär lika stor 

som den interna repeterbarheten. Variationen i den interna repeterbarheten (Figur 16) mättes till 2% för 

Zn och 2,5% för pb vilket är större än den mätta uppvärmnings trenden vilket innebär att uppvärmningen 

är försumbar för analyser av Zn och Pb. 

Standards och blank 
I syfte att validera experimentet utvärderades variation över tid av rapporterade värden för standarderna 

under experimentets gång (Figur 10). Ingen större drift över tid kunde märkas, vilket gör att värdena 

som uppmätts under hela experimentet kan betraktas som valida och standardiseras tillsammans. Den 

variation som uppmätts beror på den interna variationen och är mycket liten. 

Blanken består av OREAS 62f certifierad standard som innehåller endast en liten mängd Zn och Pb. 

Värdena uppmätta med pXRF uppvisade liknande låga resultat (Figur 11). En liten variation som 

framför allt beror på instrumentets interna variation och skillnaden på värdena är försumbar. Detta 

påvisar att instrumentet inte mäter en mängd Zn och Pb som egentligen inte är där. 

 

 

 



23 
 

Korrigeringsfaktor 
Korrigeringsfaktorn framtagen baserat på standarderna bestämdes att vara 1 / 0,789 för Zn och 1 / 0,7403 

för Pb (Figur 12). Men ett högt R2 värde bedöms dessa vara trovärdiga och lämpliga för att användas för 

att korrigera den övrig data. Trendlinjens lutningskoefficient i jämförelser mellan korrigerade pXRF 

värden och resultat från laboratoriet är nära 1, vilket betyder att korrektionsrutinen fungerar för att 

justera mätvärden från pXRF. 

 

pXRF mot laboratoriet 
I Figur 13 kan man se att data från pXRF ger väldigt bra resultat som är nästintill samma som labb. Med 

en lutning på 1,0245 respektive 1,0271 för Zn på dem båda försöken visar det på att medelvärdet för 

pXRF mätningarna är 2,5 % ifrån medelvärdet för laboratoriets analyser. De individuella proverna 

varierar mer med den högsta uppe på 12% relativ avvikelse (Figur 15) med ett medel på 4,2%. 

Avvikelsen minskar med högre metallhalt. Efter som att ungefär samma positiva medelvärde uppvisas 

på dem båda försöken bedöms detta som ett systematiskt fel. Det skulle potentiellt kunna fås bort genom 

att göra byta korrigeringsfaktorn från linjär till en mer matematisk korrekt beskrivning, till exempel ett 

monom eller polynom i stället för en linjär funktion. Detta skulle kunna ge ett mer exakt resultat men 

även mer komplicerad matte som kräver vidare undersökning. Men det kan också bero på 

sammansättningen av standarder samt osäkerhet i om deras värden från laboratoriet var korrekta. En 

undersökning med fler certifierade standardprover i tillägg till prover från Lovisagruvan skulle kunna 

besvara denna fråga.  

För Pb påvisades liknande men någon sämre resultat (Figur 14). Lutningen för Pb mättes till 1,0474 

respektive 1,0524 på den andra mätningen. För de individuella proverna visade Pb även här lite sämre 

resultat med den sämsta mätningen på ungefär 17% avvikelse från laboratoriet och ett medelvärde på 

7,7% (Figur 15). Trots att Pb visar något sämre resultat är resultaten fortfarande positiva och de största 

felen även för Pb trots att bero på systematiska fel som ger samma resultat båda gångerna testerna 

genomfördes. 

Generellt sett varierar proverna relativt lite från laboratoriet vilket är ett mycket positivt resultat. 

Dessutom är största delen av variationen konstant, alltså de varierar lika mycket varje mätning på samma 

prov (Figur 16). Den interna variationen påvisas endast vara högst 2,5% vilket tyder på att pXRF visar 

på väldigt konstanta resultat. Detta tyder på att största delen av avvikelsen är systematisk och därför 

kanske går att åtgärda genom anpassad hantering eller kalibrering. Det skulle också kunna bero på 

ytterligare saker till exempel ett systematiskt analysfel i pXRF på grund av överlapp med ett annat ämne 

på spektrumet, vilket skulle kunna resultera i en systematisk felbedömning av den faktiska mängden Zn 

och Pb alternativt ett fel i algoritmen som beräknar koncentrationen. 
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Slutsats 
Baserat på det påvisade resultatet presterar pXRF på en nivå som nästan är jämförbar med laboratoriet. 

Vid en process där man ofta tar prover vilket i sin tur producerar en stor mängd prover är pXRF ett bra 

och prisvärt alternativ till att komplimentera och delvis ersätta konventionella analyser, som dessutom 

levererar snabba svar. Anledningen att jag väljer att säga komplimentera är att laboratorieanalyser 

fortfarande är mer trovärdiga och behövs för att ta fram korrigeringsfaktorer. Den bästa lösningen är 

troligen att ta ut prover för analys hos ett laboratorium med jämna mellanrum men där emellan använda 

pXRF för den mer rutinmässiga kontrollen. Där pXRF har sina fördelar handlar framför allt om tiden 

som mätningen tar vilket även tillför möjligheten att ta fler prover. Enligt (Lemiere, 2018) tillför även 

detta att data från pXRF når en punkt där i jämförelse med labb kan producera mer trovärdiga data i 

förhållande till kostnaden genom den stora mängden prover som pXRF gör det möjligt att ta. 

Så varför används inte pXRF mer inom gruvindustrin? Förmodligen för att det dels finns en 

kunskapslucka framför allt i Sverige om pXRF potential inom gruvindustrin. Potentiella användare inom 

gruvindustrin besitter inte kunskapen om pXRF för att kunna konkurrera med laboratorierna. Dessutom 

finns en begränsad kunskap av avsaknad av praktisk erfarenhet hos pXRF försäljare för användning 

inom geokemi, vilket är en relativt liten tillämpning i jämförelse med användningen inom till exempel 

återvinningsindustrin. 

Rekommendationer för framtida arbete 
För att implementera metoden som den är nu måste man ha i åtanke att de proverna som användes som 

standard var en del av den originella provserien. Det medför att om man vill vara ännu säkrare på 

resultatet behöver man använda sig av certifierade standards i tillägg, för att vara helt säker på att inte 

laboratoriet har rapporterat ett felaktigt värde. Har man tillgång till certifierade standards för zink och 

bly men också andra ämnen är det troligt att metoden går att användas till andra liknande ämnen. 

Ytterligare kan det vara intressant att undersöka hur uppkrossade proverna behöver vara för att få ett 

likvärdigt resultat. I denna studie vara proverna pulver men kanske går det att använda sig av mer 

grovkorniga för att underlätta provberedningen. Utöver detta kan experimentet även upprepas på ett 

nyare instrument då det som används är från 2012. Ett nyare instrument skulle troligen kunna generera 

något mer exakt data men framför allt ännu snabbare analyser. Själva instrumentet skiljer sig inte mycket 

mot ett nyare men dem senare modellerna har snabbare processorhastighet och bör kunna mäta mer 

exakt.  
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Sammanfattning 
pXRF är ett mycket användbart verktyg som kan användas inom många områden. I denna studie var 

syftet att undersöka om pXRF kunde producera tillräckligt bra resultat i jämförelse med analyser gjorda 

av ett kommersiellt laboratorium. Genom att modifiera ett redan framtaget flödesschema (Fisher 2014) 

för användning av pXRF kunde innehållet av Zn och Pb bestämmas med god tillförlitlighet i 

provmaterial från Lovisagruvan. För kontroll av malmens metallhalt fyller instrumentet definitivt sin 

funktion och kan producera resultat som är nästintill likvärdiga med laboratoriets. Den största andelen 

av avvikelsen hos värdens producerade med pXRF beror på systematiska fel, medan pXRF har en 

utmärkt intern repeterbarhet. För användning till regelbundna kontroller på plats för metallhalt anser jag 

att pXRF fungerar utmärkt och kan definitivt ses som en bra investering. 

Tack  
Först och främst vill jag tacka min handledare Axel Sjöqvist för att få möjligheten att göra en mycket 
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