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Ágrip 

Mælingar á PAH efnum hafa lengi verið gerðar um allan heim. Þessi efni hafa þó lítið 

verið mæld hér á landi. Matís stýrir nú samnorrænu verkefni sem meðal annars hefur það 

að markmiði að mæla PAH efni í kræklingum í hafinu umhverfis Norðurlöndin. Tilgangur 

þesssa B.Sc. verkefnis var að þróa aðferð á rannsóknarstofu Matís til að magngreina PAH 

efni í kræklingum og var stuðst við þekktar fræðigreinar í þeirri þróun.  

Notast var við örbylgjur til að draga efnin úr frostþurrkuðum krækling, og voru þau sýni 

svo keyrð á kísilgel súlum til hreinsunar. Svo var notast við GC-MS tæki á rannsóknarstofu 

Matís til að magngreina PAH efnin.  

Vinnan við aðferðarþróunina gekk nokkuð vel fyrir sig. Þegar verkefnið hófst komu upp 

vandamál með GC/MS tækið sem nota átti, þar sem það var ekki starfhæft til að byrja með, 

en náðist þó að koma því nothæft ástand.  

 Skoðað var hvar nokkur PAH efni voru að koma af kísilgelsúlum og sást að eftir að búið 

var að skola með 30 ml af leysi voru þau nánast öll komin í gegn. Blanksýni sem keyrð 

voru sýndu einhverja mengun, en þó ekki mikla nema á einu PAH efninu sem skoðað var, 

naphtalein. Skoðaðar voru heimtur á SS stöðlum sem bætt var útí sýnin áður en þau fóru í 

gegnum aðferðina, og voru þær 25-50% og bendir það til þess að staðlarnir séu að brotna 

niður í sýnunum. Aðeins um 5% heimtur fengust á frostþurrkuðum kræklingi með þekkt 

magn nokkurra PAH efna, og gæti það af hluta til orsakast af því að staðlarnir voru að 

brotna niður. Þessa aðferð þyrfti því að þróa betur. Líklegast er að örbylgjurnar séu ekki að 

ná að draga PAH efnin nógu skilviknislega úr kræklingum, og mætti því rannsaka þann 

hluta aðferðarinna betur. Einnig þyrfti að skoða niðurbrotið á stölunum, og fengjust þá 

vonandi betri heimtur. 





 

Abstract 

Measurements of PAH compounds have been carried out all over the world for many 

years. Matis is now conducting a Nordic project, which purpose is to measure PAH 

compounds in mussels from the oceanic waters around the Nordic countries. The aim of 

this B.Sc. thesis was to adopt a published analytical method for quantitative measurements 

of PAH chemicals in mussels to the analytical equipment available at Matis‘ laboratory. 

 Microwaves were used to extract the compounds from the freeze dried mussels, and those 

samples were then cleaned further using silica columns. The PAH´s in the cleaned samples 

were then detected and measured using GC-MS. 

The work on this method development went well. When this project was started some 

problems arose with the GC/MS equipment which was to be used, and it was not 

operational at the beginning. Those problems were overcome and the GC/MS was 

operating as expected.  

A few PAH compounds were run through the silica columns using small portions of 

solvent, and after 30 ml of solvent had been used to wash, almost all of the PAH’s had 

come through. Blank sample were run through this method and they did not show much 

contamination, expect for one PAH, naphthalene. The yield of SS standards, which were 

added to the sample at the beginning of the extraction, and they were 25-50% and strongly 

indicated that the PAH’s were breaking down in the sample.  The method gave only 5% 

yield when a standard reference material with a known concentration of the PAH 

compounds was measured. The conclusion is that this method needs to further refinement. 

The most likely explanation for the poor recovery is that the microwaves were not 

effectively extracting the PAH compounds from the mussel matrix. That part of the method 

needs to be studied further. The breakdown of the SS standard would also have to be 

studied further, and hopefully that would give better yield.   
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1 Inngangur 

Nú þegar að Norðurpóllinn er hægt og rólega að bráðna, fer að styttast í það að nýjar 

siglingaleiðir munu opnast, og mun það óhjákvæmilega auka skipaumferð um svæði sem 

áður hafa verið ósnortin. Einnig liggja fyrir áætlanir um olíuvinnslu í landhelgi Íslands, 

sem bera með sér hættur á olíuslysum. Vegna þessarar auknu skipaumferðar, og mögulegri 

olíumengun, eykst einnig þörfin til að fylgjast vel með þeim áhrifum sem þetta getur haft á 

náttúruna, og lífríki hennar. PAH efni er flokkur mengunarvaldandi efna sem eiga upptök 

sín oft að rekja til olíu eða bruna á olíu. Mesti hluti PAH efna sem losna út í umhverfið 

koma frá bruna á kolum, olíu eða jarðgasi [1]. 

Enn sem komið er er þekking okkar á tilvist PAH efna í náttúru Íslands mjög takmörkuð, 

þó að lengi hafi verið vitað að þessi efni séu mjög mengandi, og hættuleg náttúrunni. Nú er 

því búið að hrinda af stað samnorrænu verkefni sem Matís stýrir, sem ber titilinn „Pristine 

Arctic - Mapping PAH in the Nordic marine environment“. Þetta verkefni er tvískipt, í 

fyrsta lagi á að kortleggja PAH efnin, þ.e.a.s. að mæla magn þeirra í lífverum í hafinu 

umhverfis öll Norðurlöndin. Mikilvægt er að rannsaka tilvist PAH efnanna áður en að 

skipaumferð eykst, og byrjað er að bora eftir olíu, svo að hægt sé að fylgjast vandlega með 

því ef þau skyldu skyndilega aukast vegna þessara áhrifavalda. Í öðru lagi þá á að meta 

hvaða áhrif skyndileg aukning PAH efna hefur á lífverur, ef sú staða skyldi koma upp eftir 

að skipaumferðin hefur aukist og/eða byrjað er að bora eftir olíu. 

Til eru yfir hundrað mismunandi PAH efni, og er margt ólíkt með þeim, þó að þau hafi oft 

mjög svipaða byggingu. Í þessu verkefni á að rannsaka 16 PAH efni sem 

Umhverfisstofnun Bandaríkjanna (EPA) hefur skilgreint sem forgangs PAH efni sem 

fylgjast þarf með [2]. 

Tilgangur þessa B.Sc. verkefnis var að koma upp mæliaðferð á PAH efnum á 

rannsóknarstofu Matís. Stuðst var við þekktar aðferðir úr birtum vísindagreinum, og þær 

aðlagaðar að aðstæðum og tækjabúnaði Matís. Markmiðið var að notast við úthlutun með 

örbylgjum (MAE) og að þróa hreinsun á sýnunum. Síðan að mæla þau með GC/MS tækni. 

Öll þessi skref verða þróuð, og aðferðin verður bestuð. 
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2 Fræði 

Í þessum kafla verður fjallað aðeins um fræðin á bak við þær aðferðir sem notaðar voru við 

greiningun á PAH efnunum. Fyrst verður fjallað um sjálf PAH efnin, og eiginleika þeirra. 

Því næst verður fjallað um útdrátt með örbylgjum (MAE), útdrátt á föstum fasa (SPE), og 

gasskilju og massagreini (GC-MS), sem voru helstu skrefin á aðferðarþróuninni.  

2.1 PAH efni 

Fjölhringja arómatísk kolvetni (PAH efni) er flokkur lífrænna efna sem innihalda tvo eða 

fleiri samtengda hringi, og hafa enga aukahópa. Þau innhalda einungis kolefni og vetni sem 

bundin eru í hringjunum. Naphtalein er einfaldasta PAH efnið og inniheldur það tvo 

samtengda arómatíska sexhringi. Í töflu 2.1 sjást öll þau 16 PAH efni sem eru á 

forgangslista EPA. 

PAH efni er mjög fjölbreyttur hópur efna, en er þó oft skipt upp í tvo flokka, lítil PAH og 

stór PAH. Stór PAH teljast þau sem innihalda fleiri en 24 kolefnisatóm, á meðan lítil PAH 

innihalda 24 eða færri kolefnisatóm. Öll þau 16 PAH efni sem rannsaka á hér tilheyra litlu 

PAH efnum. Þau efni hafa verið mun meira rannsökuð, og eiginleikar þeirra eru þekktari 

[2]. Einnig eru þau talin vera hættulegri en stóru PAH efnin, og finnast almennt í meira 

magni í umhverfinu [3]. 

PAH efni myndast við ófullkominn bruna lífræns efnis t.d. þegar brennt er kolum, olíu eða 

jarðgasi. Mest af þeim PAH efnum sem finnast í umhverfi okkar í dag eru komin til vegna 

starfsemi okkar mannanna, þá yfirleitt vegna einhverskonar framleiðslu, bruna á úrgangi, 

eða annarra athafna okkar, svo sem bruna á bensíni við akstur bíla [1]. Þó er einnig 

eitthvað um PAH efni í náttúrunni, s.s. í hráolíu og koltjöru, og myndast þau einnig 

náttúrulega í eldgosum og við skógarbruna [3]. Þessar náttúrulegu orsakir bera þó aðeins 

ábyrgð á litlu broti þeirra PAH efna sem finnast í náttúrunni í dag. 

Vegna þess að PAH efni samanstanda af kolefnishringjum sem fastir eru saman, þá liggja 

kolefni þeirra almennt í plani. Þau innihalda enga virka hópa og eru því almennt frekar 

óhvarfgjörn. Þau geta þó oxast, bæði í náttúrunni og í lífverum. Ljósniðurbrot getur átt sér 

stað á þeim og myndast þá smærri niðurbrotsefni eins og t.d endoperoxíð. Nituroxíð og 

nitursýra geta hvarfast við PAH efni og myndað niturafleiður. Einnig geta PAH efni 

hvarfast við brennisteinsoxíð og brennisteinsýrur og mynda þá afleiður af 

brennisteinssýrum [1]. 

PAH efni geta verið krabbameinsvaldandi vegna niðurbrotsefna sem geta myndast þegar 

þau finna sér leið inn í lífverur. Ensímið cytochrome P450 hvatar oxun á PAH efnum og 

ræðst staðsetning þeirrar oxunar af því hvaða mynd cytochrome ensímsins tekur þátt í að 
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hvata hvarfið. Þessi oxun getur leitt til myndunar á krabbameinsvaldandi PAH 

niðurbrotsefnum. 

Við stofuhita eru PAH almennt á föstu formi, og almennt hafa þau há bræðslu- og 

suðumörk og eru ekki vatnsleysanleg [4]. Hinsvegar leysast þau vel upp í fitu og þó að 

flestar lífverur geti að miklu leyti brotið þau niður, þá geta þau safnast upp í smærri 

lífverum, t.d. kræklingum, sem hafa ekki jafn mikla getur til að brjóta þau niður. Vegna 

eiginleika þeirra til að mynda krabbameinsvaldandi niðurbrotsefni er þó mjög mikilvægt að 

fylgjast með þeim. [1]. 

PAH efni eru yfirleitt á föstu formi, og setjast þau á stærri agnir í andrúmloftinu. Þessar 

agnir setjast svo niður, og þar sem að þau eru ekki vatnsleysanleg, eiga það þau til að 

setjast niður á botni sjós og stöðuvatna. Þar liggja kræklingar, sem nærast á þeim efnum 

sem eru til staðar í vatninu. Þeir innbyrða PAH efnin og þar sem að þau eru fituleysanleg, 

þá safnast þau upp í kræklingunum. 

Tafla 2.1  Þau 16 PAH efni sem eru á lista EPA 

 

Efni Bygging Mólmasssi [g/mól] 

Naphtalene  128 

Acenphthylene 

 

152 

Acenaphthene 

 

152 

Fluorene 

 

166 

Phenanthrene 

 

178 

Anthracene 
 

178 

Fluoranthene 
 

202 

Pyrene 
 

202 

Benz[a]anthracene 
 

228 
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Chrysene 
 

228 

Benzo[b]fluoranthene 

 

252 

Benzo[k]fluoranthene 
 

252 

Benzo[a]pyrene 
 

252 

Dibenzo[a,h]anthracene 

 

276 

Benzo[g.h.i]perylen 

 

276 

Indene[1,2,3-cd]pyrene 

 

276 

 

2.2 Útdráttur með örbylgjum 

Útdráttur (Extraction) er aðskiljunarferli sem notað er í rannsóknum til að aðskilja ákveðin 

efni frá matrixunni sem þau eru í. Útdráttur er notaður í flestum mengunarrannsóknum og á 

síðustu áratugum hafa komið fram margar nýjar aðferðir sem stytta tíman sem útdráttur 

tekur og þurfa mun minna magn leysis. Þetta minnkar mjög kostnaðinn á bakvið útdráttinn 

[5]. Ein af þessum nýju aðferðum kallast Microwave-assisted extraction (MAE) og var 

notast við hana í þessu verkefni. 

MAE er mikið notað til að ná ákveðnum efnum úr ýmsum umhverfissýnum. Þá er sýninu 

komið fyrir í teflon hólki, ásamt leysi, sem getur verið acetone eða annar skautaður leysir, 

eða blanda af skautuð og óskautuðum leysi, t.d. hexani, [6] og hitað með örbylgjum uppí 

allt að 150°C. Notast þarf við skautaðan leysi sem gleypir örbylgjur til að hitunin gangi, 

óskautaður leysir gleypir ekki örbylgjur og myndi því ekki hitna. Þessi hitun gerir það að 

verkum að ýmis efni, t.d. PAH efni, losna úr sýninu og yfir í leysinn, en umhverfissýnið 

sjálf, þ.e. fasta efnið, verður eftir [7]. 

Örbylgjur eru rafsegulbylgjur með tíðni á bilinu 300 MHz til 300 GHz. Örbylgjur orsaka 

hreyfingu hjá sameindum sem eru hlaðnar eða með tvískaut, en orsaka ekki breytingu á 

byggingu sameindanna. Þessar sameindir reyna ávallt að staðsetja sig eftir álagða 

rafsegulsviðinu. Þar sem að það er á sífelldri breytingu þá myndast titringur hjá 

sameindunum, því þær eru í sífelldu að reyna að raða sér upp eftir rafsegulsviðinu. Þessi 

hreyfing kemur fram sem hiti. Þetta sýnir hvers vegna aðeins skautaðir leysar, eins og 

acetone, hitna í örbylgjuofni, en ekki óskautaðir leysar. Geta skautuðu leysanna til að hitna 
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er þó mismikil og fer hún að hluta til eftir dreifingarstuðli leysisins, δ sem er reiknaðir út 

frá eftirfarandi jöfnu: 

     
   

  
  

Þar sem að ε‘‘ er rafsvörunartap efnis, þ.e. hæfni efnisins til að breyta örbylgjum í hita, og 

ε‘‘ sem er rafvörunarstuðull efnis, þ.e. hæfni efnisins til að gleypa örbylgjur. Því hærri sem 

tan δ gildið er fyrir leysi, því auðveldara er að hita hann með örbylgjum [8].  

Þau atriði sem hafa áhrif á það hversu vel útdrátturinn gengur eru eiginleikar leysis, tími 

útdráttar, orka örbylgnanna, eiginleikar sýnisins og hitastig. Þetta eru allt atriði sem hægt er 

að hagræða til að útdrátturinn gangi sem best. [8] 

Í þessu verkefni er markmiðið að notast við MAE til að losa PAH efnin úr sýninu sem þau 

eru í í kræklingunum, og yfir í acetone leysi. Notast var við birtar greinar til að ákvarða 

aðstæður útdráttarins. 

2.3 SPE 

Solid-phase extraction (SPE) er ferli sem notað er til hreinsunar á sýnum. Þá er sýnið 

dregið í gegnum stutta súlu, annað hvort bara með þyngdarafli en þó er oft notast við 

lofttæmi til að flýta fyrir aðskilnaði.  Fasta efnið er oftast pakkað í sprautuhylki sem er með 

víðu opi að ofan, en mjóu opið að neðan þar sem hreinsaða efnin kemur út um. 

Sprautuhylkin geta verið misstór, og fer það eftir því hversu mikið af föstu efni er pakkað á 

súluna, en það er yfirleitt um 50 mg – 10 g. [6] 

Til eru nokkrar gerðir af súlum; Normal phase, reversed phase og ion exchange. Normal 

phase súlur innihalda skautuð efni sem halda þá öðrum skautuð efnum á súlunni, en hleypa 

óskautuð efnum óhindrað í gegn. Hinsvegar innihalda reversed phase súlur óskautuð efni 

sem hleypa þá skautuðum efnum í gegn. Síðast en ekki síst innihalda ion exchange súlur 

annað hvort jákvætt eða neikvætt hlaðin efni, sem hleypa þá í gegnum sig efnum með 

sömu hleðslu, en halda efnum með gagnstæðri hleðslu á súlunni. [6] 

Í þessari aðferðaþróun var notast við Florisil súlur, sem eru normal phase súlur sem 

innihalda kísilgel. Þar sem að PAH efni eru tiltölulega óskautuð eiga þau að komast 

auðveldlega í gegnum súlurnar, á meðan ýmis önnur óhreinindi í sýnunum verða eftir á 

súlunni. 

2.4 GC-MS 

2.4.1 Gasskilja 

Skiljun (chromatography) er aðferð sem notuð er til að aðskilja efni í efnablöndu út frá 

mismunandi eiginleikum þeirra, t.d. stærð sameinda, hleðslu, leysni eða skautun. Til eru 
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margar gerðir skilja, en þær sem mest eru notaðar á rannsóknarstofum eru gasskilja og 

vökvaskilja. Þær eiga margt sameiginlega, helsti munurinn er þó að ferðafasinn ýmist 

vökvi eða gas. Í þessari aðferðaþróun var notast við gasskilju, og mun vera farið nánar út í 

fræðin á bak við hana. 

Í gasskilju er efnablanda á gasformi keyrð í gegnum súlu. Efnið fer með ferðagasinu, sem 

þarf að vera óhvarfgjarnt gas, í gegnum súluna, og heldur hún sumum efnum lengur á 

meðan önnur komast tiltölulega óhrindrað í gegn. Á þann háttinn skilur hún efnin í 

blöndunni að. 

1
  

Mynd 2.1 Skýringarmynd af gasskilju 

Eins og áður var sagt þarf ferðafasinn að vera óhvarfgjarnt gas. Það sem þarf helst að taka 

tillit til þegar ferðafasinn er ákvarðaður er hvernig nema á að nota. Heliumgas (He) er langt 

algengasti ferðafasinn í gasskiljum, því það hentar í flesta nema. Aðrar gastegundir sem 

einnig eru notaðar eru köfnunarefni (N2) og vetni (H2). [7] Alltaf þarf þó að gæta þess að 

gasið sé mjög hreint, og laust við öll óhreinindi eins og súrefni, vatn og lífræn efni. Ef 

einhver óhreinindi eru til staðar getur það truflað mælingar, og með tímanum eyðilagt 

súluna. Til að gæta þess að gasið sé hreint er yfirleitt keypt gas frá framleiðanda sem 

tryggir hreinleikann, og einnig er gasið oftast látið fara í gegnum filtera áður en það fer á 

súluna sem tryggir að allt vatn og óhreinindi sem mögulega gætu verið í gasinu, fari ekki 

inn á súluna [9]. 

Vetni er að mörgu leiti mjög góður ferðafasi í gasskilju. Hægt er að keyra það á frekar 

miklum flæðihraða án þess að það hafi mikil áhrif á aðskilnað efnanna á súlunni. 

Vandamálið við vetni sem ferðafasa er þó sá að það er mjög eldfimt, en á litlum flæðihraða 

á það þó ekki að vera vandamál. Vetnisgas er þó sjaldan notað með massagreini (MS 

nema) vegna þess að það getur minnkað afköst lofttæmispumpunnar. Helium er því oftast 

notað með MS nema. [7] 

Þar sem efnablöndunni er sprautað inná súluna kallast injector. Þar sem að vökvanum er 

sprautað inn á súluna er hitinn yfireitt hafður í um 260-350 °C, og er það gert til að sýnið 

                                                 

1
 http://www.scq.ubc.ca/in-the-name-of-fair-game/ 
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gufi strax upp [7]. Það blandast svo ferðagasinu, sem leiðir sýnið með sér á súluna. Hægt 

er að stilla tækið á tvær mismunandi stillingar. Annars vegar (split injection) þá fer aðeins 

brot af sýninu sem sprautað er inn á súluna sjálfa, restina er leitt í útgangsop. Þessa 

stillingu er algengt að nota þegar sýnin eru tiltölulega sterk, eða meira en 0,1 mg/ml. Hins 

vegar (splitless injection) þá fer allt sýnið sem sprautað er inn á súluna og er sú stilling 

valin þegar mæla á efni sem eru í litlu magni í sýninu [6]. 

Til eru tvær gerðir af súlum, pökkuð súla (packed column) og hárpípusúla (capillary 

column). Í dag er almennt aðeins notaðar hárpípusúlur, en pökkuðu súlurnar voru mikið 

notaðar áður fyrr eru eru orðnar úreltar í dag. Þær eru almennt styttri (1-3 m) en 

hárpípusúlurnar, og með lengra þvermál (3-6 mm), sem gerir það að verkum að þær veita 

ekki jafn góðan aðskilnað á efnum. Einnig þurfa þær meiri flæðihraða á ferðagasinu, sem 

getur verið dýrt [9]. Hárpípusúlur eru 0,1-0,5 mm í þvermál og geta verið allt að 60 m á 

lengd. Stöðufasinn er venjulega silikon fjölliða sem búið er að hylja innri veggi súlunnar 

með, sem vanaleg er gerð úr silica gleri, SiO2 [6]. Þessar súlur eru einstaklega stöðugar og 

geta þolað hita allt að 370 °C, en er það aðeins misjafn eftir stöðufasa. Þær eru einnig 

frekar sveigjanlega, þannig að hægt er að þræða þær upp á hringlaga grind sem fer í sjálfan 

ofninn [9]. 

Hægt er að vera með marga mismunandi nema tengda við gasskiljuna til að nema efnin 

sem koma út af súlunni. Þeir algengustu eru massagreinir og logajónunar nemi (Flame 

Ionization Detector, FID), en þó hafa ýmsir aðrir nemar einnig verið notaðir. Í þessari 

aðferðaþórun var notast við massagreini sem nema, og verður þessi nemi nánar útskýrður 

hér á eftir.  

2.4.2 Massagreinir 

Massagreinar eru mikið notaðir á rannsóknarstofum og eru nýtni þeirra mjög fjölbreytileg, 

allt frá því meta aldur steina og beinagrinda í að ákvarða massa próteina. Þó að 

massagreinar geti verið fjölbreyttir eru meginhlutar þeirra þeir sömu, og má sjá þá hluta á 

Mynd 2.2.  

 

Mynd 2.2 Uppbygging á hefðbundum massagreini 

Til að hægt sé að greina efni á massagreini þá þurfa sameindirnar að vera hlaðnar. Tvær 

helstu aðferðirnar sem notast er við til að jóna sameindir er með því að láta rafeind rekast á 

þær (electron ionization), eða með því að láta aðra jónaða sameind rekast á sameindina 
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sem mæla á (chemical ionization). Þegar rafeindir eru notaðar til að jóna sameindirnar þá 

er þeim hraðað með rafsviði í jónunarklefa, sem er undir lofttæmi og inniheldur einnig þær 

sameindir sem jóna á. Rafeindum er hraðað það mikið að þær rekast á sameindina og 

orsaka það að rafeind losnar frá sameindinni og verður hún þá jákvætt hlaðin; 

M + e
-
 → M

+
˙ + e

-
 

Jónin sem myndast er í raun mjög óstöðug, og fer að brotna niður. Þetta niðurbrot er þó 

mjög mikilvægt því að hægt er að fræðast mikið um það hvaða sameind er til staðar með 

því að skoða niðurbrot hennar. Sumar jónir brotna þó það hratt niður að ekki næst að 

greina fyrstu jónina sem myndaðist. Svo að niðurbrotið getur verið kostur en einnig galli. 

Einnig er mjög mikilvægt er að þetta sé gert undir lofttæmi þar sem að þetta eru mjög 

óstöðugar sameindir og myndu hvarfast við nánast hvað sem er í andrúmslofti áður en 

massagreinirinn næði nokkurn tímann að nema þær.  

Þegar notast er við aðra jónaða sameind til að jóna þá sameind sem mæla á, þá þarf hún að 

vera hlaðin. Þegar jónin og óhlaðna sameindir rekast á þá myndast nýjar hlaðnar sameindir.  

[A+H]
+
 + M → A + [M+H]

+ 

Þau efni sem langmest eru notuð eru ammoníum (NH3), metan (CH4) og ísobutan 

(CH(CH3)3), og eru þau táknuð hér að ofan sem A. Þau þurfa alltaf að vera á gasformi. 

Þegar þau eru sjálf hlaðin, eftir að bætt hefur verið við þau einu vetnisatómi, og rekast á 

óhlaðna sameind, flyst hleðslan og vetnisatómið og er þá búið að mynda jón sem 

massagreinirinn getur mælt [10]. 

Hægt er að notast við aðrar aðferðir til að jóna sameindir til greininga á massagreini, en 

þær eru mun minna notaðar er þessar tvær sem farið var yfir hér á undan, og verður þess 

vegna ekki farið nánar út í þær hér. 

Næsta skref er þá að greina þessar jónir. Þegar greiningar fara fram á massagreinum en 

alltaf greint massa/hleðslu hlutfall, eða m/z. Til eru margar mismunandi aðferðir til þess, 

og í þessu verkefni var notast við fjórpól til að greina PAH efnin. Fjórpóll er algengasta 

greiningaraðferð sem notuð er á massagreinum í dag, og er hún notuð á GC/MS tækjum, 

HPLC/MS og ICP/MS [9]. 

Fjórpóll er myndaður af fjórum málstöngum sem liggja eins og sést á Mynd 2.3.  
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Mynd 2.3 Fjórpóll í massagreini 

Á stangirnar er lögð spenna, og hafa gagnstæðar stangir sömu spennu. Tvær hafa þá 

jákvæða spennu, og tvær hafa neikvæða.  Þá myndast rafsvið milli stangnanna, sem hægt 

er að breyta með því að breyta spennunni á þeim. Við ákveðið rafsvið kemst aðeins jón 

með ákveðið m/z hlutfall í gegn milli stangnanna og inn í skynjarann, á meðan aðrar 

skjótast í burtu. Með því að breyta rafsviðinu hratt geta jónir með mismunandi massa 

komist í skynjarann, og hægt er skanna allt massarófið 2-8 sinnum á einni sekúndu [7]. 

Með þessu móti tapast þó mjög mikið af jónum, og þó að þetta gefi góða heildarsýn yfir 

það hvaða jónir eru til staðar, þá er þetta ekki mjög hentugt þegar magngreina á efni. 

Sérstaklega efni sem eru í snefilmagni í sýnum. Ef m/z hlutfall efnis sem mæla á er þekkt, 

og sá tími sem það kemur frá á gasskiljunni er einnig þekktur, er hægt að stilla 

massagreininn þannig að hann leiti aðeins eftir því m/z á ákveðnum tíma. Með því móti er 

hægt að fá mjög góða greinihæfni, og mæla efni sem eru í mjög litlu magni í sýni. 

Þesskonar greining kallast Selected ion monitoring (SIM), og var notast við það í þessu 

verkefni, til magngreininga á PAH efnum með þekkt m/z.  

Margskonar nemar eru til í massagreinum en sá algengasti er svokallaður electron 

multiplier. Neminn samanstendur af röri, sem er breiðara í annan endann en hinn. Á þetta 

rör er sett há spenna, sem dregur að sér jónirnar sem koma úr fjórpólnum. Rörið er þakið 

að innan með lagi af hálfleiðara, og þegar jón sem kemur úr fjórpólnum rekast á veggi 

rörsins losnar ein rafeind. Þar sem að rafeindin er neikvætt hlaðin og dregst því að jákvætt 

hlaðna enda rörsins. Á leið sinni þangað rekst hún á veggina og losnar þá alltaf um fleiri 

rafeindir. Þessum rafeindum er svo safnað saman og rafleiðni þess mæld [7]. Mynd 2.4 

sýnir rörið í svona nema.  

 

                                                 

2
 http://murr.missouri.edu/ps_analytical_ICP_quadrupole.php 
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Mynd 2.4 Mynd af electron multiplier nema í massagreini 

Eins og sést í lýsingunum hér að ofna þá geta massagreinar verið af mörgum stærðum og 

gerðum. Notandinn sjálfur þarf að gera sér grein fyrir því hverju hann vill ná fram úr 

mælingunum, og nota massagreini við hæfi. Einnig hefur oft áhrif kostnaður bak við tækið, 

og framboð. Í þessu verkefni var notast við GC-MS tæki, og verður farið nánar í það hér á 

eftir. 

2.4.3 GC-MS 

Hvort í sínu lagi, er nýtni gasskilju og/eða massagreinis mjög takmörkuð. Á meðan 

gasskilja getur auðveldlega aðgreint efni í efnablöndu þá getur hún eins og sér, ekki greint 

efnin frekar, öðruvísi en að gefa upp þann tíma sem það tók efnið að koma af súlunni. En 

þar sem að fleiri en eitt efni geta komið á sama tíma, þá er það ekki nógu góð 

greiningaraðferð. Massagreinir getur hinsvegar greint efni, en massaróf af efnablöndum eru 

vanalega of flókin til að hægt sé að vinna úr þeim. Þess vegna nýtast þessi tvö tæki mjög 

vel saman. Gasskiljan getur greint í sundur efni í efnablöndu, og massagreinirinn greinir þá 

aðeins eitt efni í einu.  

Þegar þessi tvö tæki eru tengd saman þá er það yfirleitt gert með því að leiða súluna alla 

leið inn í massagreininn, og láta hana enda inn í jónunarhólfinu, rétt fyrir framan þann stað 

sem sjálf jónunin fer fram. Með þessu móti er hægt að vera viss um að allt sýnið komist 

inn á massagreininn, og að það sé ekki búið að komast í snertingu við nein önnur efni áður 

en það jónast.  Passa þarf að þessi tenging á milli tækjanna sé a.m.k. jafn heit og hæsta 

hitastigið sem súla sætir. Annars gæti það gerst að eitthvað af efnunum fari að þéttast inn á 

súlunni sem gæti gert það að verkum að mælingin væri ekki marktæk [10]. 

GC-MS tæki eru mikið notuð um allan heim í mjög margvíslegum tilgangi, sem sýnir 

einna best hvað þetta er hagnýt tækni. Í þessu verkefni á að nota GC-MS tæki til að 

aðgreina og magngreina PAH efni sem búið er að draga úr kræklingum. 

                                                 

3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_multiplier 
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2.5 Útreikningar á PAH efnum 

Við útreikninga á styrk PAH efna er notast við GC/MS mælingar. Þá er skoðað róf fyrir 

hverja og eina jón sem skannað var fyrir og notast við flatarmál þeirra toppa, og samanburð 

við flatarmál staðla af þekktum styrk. Í byrjun hvers mælidags þarf að keyra staðal sem 

inniheldur bæði öll PAH efnin sem mæla á í sýnum, og SS staðla fyrir efnin.  

SS staðlar (Surrogate standard) eru oft notaðir í greiningum á umhverfissýnum. SS staðall 

inniheldur efni sem hefur svipaða eiginleika og efnið sem greina á, en finnst þó ekki 

náttúrulega í umhverfissýninu sjálfu. Staðlinum er bætt út í sýni áður er útdráttur á sér stað, 

og fer í gegnum alla hreinsun og mælingar með sjálfu sýninu. Með því að skoða hvort að 

SS staðall mælist er hægt að meta gæði aðferðarinnar upp að vissu marki. Einnig er hægt 

að nýta sér SS staðalinn í útreikningum á styrkleika efnisins sem það líkist [11]. 

 

Mynd 2.5 Dæmi um hugsanlegt útlit á rófi þegar PAH staðallinn og SS staðlarnir eru 

keyrðir á GC/MS tæki 

Vitað er að í staðlinum gildir eftirfarandi jafna: 

  

   
     

  

   
      (1) 

Þar sem að A er flatarmál topps fyrir ákveðið efni eða staðal, C er styrkurinn og F er 

stuðull sem getur verið örlítið breytilegur eftir dögum. 

Þegar keyrt er sýni fæst annað róf; 

0 5 10 15 20

Staðall 

Efni X SS staðall 
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Mynd 2.6 Dæmi um hugsanlegt útlit á rófi þegar sýni með SS stölum bættum útí, eru keyrð 

á GC/MS tæki 

Þar sem er einnig er vitað að í sýninu gildir eftirfarandi: 

  

   
     

  

   
       (2) 

Ef við gefum okkur að Fx = fx  þá fæst jafnan; 

      

      
 

      

      
       (3) 

Út frá henni er hægt að einangra cx  sem er stykur PAH efnis í sýninu; 

   
             

          
      (4) 

Þar sem að allar stærðir hægra megin við jafnaðarmerkið eru þekktar. Í þessu verkefni var 

notast við jöfnu 4 til að reikna út styrk PAH efnanna í sýnunum. 

0 5 10 15 20

Sýni 

Efni X SS staðall 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Sýni 

Í þessari aðferðaþróun var notað safnsýni af íslenskum kræklingi sem til var hjá Matís. 

Þessi kræklingur er hluti af mengunavöktunarverkefni sem Matís tekur þátt í [12]. Kom 

hann frá mismunandi stöðum í kringum Ísland. Búið var að skera kjötið úr skelinni með 

hreinum hníf, og hakka það í matvinnsluvél sem hafði verið hreinsuð með sýru og skoluð 

með afjónuðu vatni. Síðan hafði kræklingurinn verið frostþurrkaður hjá Matís.  

3.2 Efni 

Tveir staðlar voru keyptir frá Supelco (Bellefonte, PA, USA), 525 Fortification Solution A 

sem innheldur acenaphtene-d10, phenanthrene-d10 og chrysene-d12 í styrknum 2000µg/ml 

hvert, og og voru þau efni notuð sem SS staðlar. Einnig var keypt Polynuclear aromatic 

hydrocarbons mix sem inniheldur öll 16 PAH efnin í töflu 1, í styrknum 2000µg/ml hvert. 

Sömuleiðis voru 5 g. florisil súlur í 20 ml hylkjum keypt frá Supelco. Acetone puriss, n-

hexane og iso-octane leysar voru keyptir frá Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany). SRM 

2974a (frostþurrkaður kræklingur með þekktum styrk PAH efna) var keypt frá NIST 

(Gaithersburg, MD, USA).  

3.3 Aðferð 

3.3.1 Úthlutun með örbylgjum 

Úthlutunin var framkvæmd á MARS Xpress 1600 W örbylgjuofni frá CEM (Matthews, 

NC, USA). Örbylgjuofninn innhélt 12 lokuð XP-1500 teflon hylki, einnig frá CEM, sem 

útbúnar voru með hita- og þrýstingsmæli. Ýmist voru u.þ.b. 1 g. eða 2 g. af frostþurrkuðum 

kræklingi nákvæmlega vigtuð í hylkin, útí það sett 15 ml af acetone og 25 µl af 20µg/ml 

525 fortification solution í acetone. Teflon hylkjunum var lokað og úthlutunin fór fram við 

21 psi í 15 mín við 80% af heildarorku ofnsins. Eftir að keyrslunni var lokið var sýnunum 

leyft að kólna niður í herbergishita áður en hylkin voru opnuð. Vökvinn úr hylkjunum var 

svo síaður í gegnum PTFE sprautufilter (25mm, 5µm, Waters). Blásið var köfnunarefni á 

lausnina og rúmmál hennar minnkað niður í u.þ.b. 0,5 ml áður en 0,5 ml af iso-octane var 

bætt útí. Þetta var gert til að sýnin væri í óskautaðri leysi áður en hreinsunin fór fram [13, 

14]. 

3.3.2 Hreinsun á sýnum 

Notast var við Solid-phase extraction (SPE) til hreinsunuar á sýnunum, og voru þau keyrð í 

gegnum 5 g. florisil kísilgel súlur. Súlurnar voru fyrst skolaðar með n-hexane áður en sýnin 
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voru sett á þær. Svo voru þau dregin í gegn með 25-30 ml af n-hexane:toulene blöndu í 

hlutföllunum 75:25. Eftir það var köfnunarefni blásið á lausninar til að minnka rúmmál 

þeirra, og 200 µl af iso-octane bætt útí í staðinn [14]. 

3.3.3 GC-MS tæki komið í gang 

Þegar byrjað var á þessu verkefni var GC-MS tækið sem notast átti við á rannsóknarstofu 

Matís óstarfhæft. Miklu vinnu þurfti til að koma því í gang, og tók það um helminginn af 

heildartímanum sem fór í þetta verkefni. Við komuna í Matís var alveg slökkt á tækinu, 

GC hlutinn og MS hlutinn voru ótengdir, og lofttæmispumpa inn í massagreininum var 

biluð. Fenginn var viðgerðarmaður til að skipta um pumpuna, og setti hann tækin einnig í 

gang og lekaprófaði GC tækið. Þurfti viðgerðarmaðurinn að koma nokkrum sinnum á 

rannsóknarstofu Matís til að ljúka við þetta þar sem það vantaði ýmsa íhluti sem þurfti að 

panta eða leita uppi.  

Því næst þurfti að skipta um súlu í GC tækinu. Það tók dálítinn tíma þar sem að þurfti að 

leita að upplýsingum um það, en það tókst að lokum eftir mikla handavinnu, sem meðal 

annars fólst í því að það þurfti að taka lofttæmið af massagreininum og þræða súluna upp á 

nýja grind sem passaði í ofninn. Þá var hægt að lofttæma massagreininn aftur, og prófa 

tækin. 

Þegar átti að stilla massagreininn með staðallausn sem átti að vera í massagreininum, kom í 

ljós að hana vantaði. Eftir mikla leit að þeirri lausn, sem meðal annar fólst í heimsóknum á 

tvö fyrri heimili þessa massagreinis, kom í ljós að lausnin var allan tíma á rannsóknarstofu 

Matís, í lokuðum kassa merktan „skrúfur úr GC/MS“. Þá var hægt að stilla massagreininn á 

þekktar jónir sem þessi staðallausn innhélt. 

Þá var nýja súla brennd með því að keyra nokkrum sinnum PAH staðallausn á því 

hitastigsforriti sem notast átti við í aðferðaþróuninni. Áður en hægt var að hefja mælingar 

þurfti þó að læra á forritið sem stýrði tækinu. Erfitt reyndist að finna leiðbeiningar fyrir það 

forrit og þurfti því mikið fikt til að læra að gera það sem þurfti fyrir þessar mælingar, sem 

var aðallega að skanna með SIM mode, skoða róf fyrir hverja jón fyrir sig og heilda aðeins 

þá toppa sem komu fram fyrir PAH efnin. 

Eftir að keyrslur hófust kom í ljós að helíumgasið var að hverfa óvenjulega hratt. Þá voru 

leiðslurnar fyrir gasið lekaprófaðar og koma í ljós að mikill leki var aftan við tækið, við 

filterinn sem notast var við til að hreinsa gasið. Lokað var fyrir þann leka. 

3.3.4 Mælingar á GC-MS 

Sýnin voru greind á 6890N gasskilju (GC) með 5973N massagreini (MS) nema, bæði frá 

Agilent (Avondale, PA, USA). 2µl af sýni voru sprautuð handvirkt inn á 30m × 0,25mm × 

0,25µm HP-5 hárpípu súlu. Eftirfarandi hitakerfi var notað; 60 °C í 2 mín, sem svo 

hækkaði uppí 290 °C á 10 °C/mín, og var lokahita haldið í 10 mín. Notast var við helium 

gas sem sem ferðafasa, og flæðið var 1,5 ml/mín. Notast var við Electron impact ionization 
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mode (EI) til að jóna efnin. Tengið milli GC og MS var haldið við 280°C. Mælingar voru 

gerðar á SIM mode, og skannað var eftir uppgefnum jónum fyrir PAH efnin [13].
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4 Niðurstöður og umræður 

4.1 Keyrsla á súlum 

Keyrð voru 12 safnsýni frá Matís og skoðað var hvar PAH efnin komu í gegnum SPE 

súluna. Skolað var með 5 ml millibili og hvert bil keyrt á GC-MS tækinu. Aðallega var 

skoðað hvar SS staðlarnir voru að koma. Dæmi um niðurstöður úr einni mælingunni er á 

Mynd 4.1, og báru hinum mælingunum vel saman við þessa. 

 

 

Mynd 4.1 Leysamagn sem þurfti til að ná stöðlum af súlunni 

Eins og sést þá hafa nánast allir staðlarnir komið af súlunni þegar búið var að skola þær 

með 30 ml af leysi. Þennan hluta aðferðarinnar telur höfundur því vera nógu góðan og þarf 

ekki að þróa enn frekar, þar sem að öllum mælingunum bar vel saman við þessa. 

4.2 Kræklingur 

Íslensk kræklingasýni voru notuð við þróun þessarar aðferðar. Ekki voru til neinar þekktar 

mælingar úr nákvæmlega þeim sýnum til að bera saman við en niðurstöðurnar voru bornar 

saman við niðurstöður Bartolomé o.fl. til að gefa vísbendingar um það hvaða PAH efni 

gætu mögulega komið fram, og þá í hversu miklu magni [13]. Það mældust ekki jafn mikið 

af PAH efnum í íslensku kræklingasýnunum og í sýnunum í fyrrnefndri grein, en þó mátti 

sjá að þau efni sem voru í hvað hæstum styrk (Phe, Flr, Pyr) voru einnig í háum styrk í 

rannsókn Bartolomés o.fl., að undanskildum Nap og Flu, sem ekki voru í háum styrk í 

rannsókn Bartolomés o.fl, en voru hlutfallslega í háum styrk í íslensku kræklingasýnunum. 

Niðurstöður úr mælingunum með reiknuðu staðalfráviki má sjá á Mynd 4.2 
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Mynd 4.2  Styrkur PAH eftir átta mælingar á íslenskum kræklingasýnum með 

staðalfrávikum. 

Þessi sýni voru aðallega notuð til að prófa að fara í gegnum aðferðina, og til að skoða hvar 

SS staðlarnir voru að koma af súlunum. Þar sem að ekki voru til neinar þekktar mælingar á 

styrk PAH efna í þessum kræklingum var ekkert hægt að vinna frekar úr niðurstöðunum á 

Mynd 4.2. 

4.3 Blankur 

Samhliða átta íslenskum kræklingasýnum og 2 SRM sýnum, voru keyrð 2 blank sýni, sem 

fóru í gegnum nákvæmlega sömu meðhöndlun og greiningu og hin sýnin en innihéldu þó 

engan krækling. Meðaltal þessara mælinga má sjá á Mynd 4.3. Á henni má sjá að eitthvað 

er um mengun. Mest virðist vera af napthtalene (Nap), en þó einnig eitthvað af flestum 

hinum PAH efnunum sem mæld voru. Þar sem þetta eru efni í snefilmagni þarf mjög lítið 

til að mengun eigi sér stað, t.d. getur hún komið frá nálægri bílaumferð eða nálægð við 

eldhús þar sem eldað er kjöt. Hugsanlega þarf því að brenna þá glervöru sem notuð er í 

þessari aðferð til að minnka þessa mengun. Einnig gæti verið einhver mengun á milli sýna, 

og er það eitthvað sem passa þarf mjög mikið upp á við mælingar á svona snefilefnum. Til 

að greina betur hvaðan mengunin kemur þyrfti að keyra fleiri blank sýni. 
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Mynd 4.3  Styrkur PAH efna í tveimur blank mælingum, sem gerðar voru samhliða sýnum, 

ásamt staðalfrávikum. 

4.4 SRM 

Keyrt var SRM 2974a sem keypt var frá NIST, og var það þurrkaður kræklingur með 

þekktum mældum gildum á nokkrum PAH efnum. Mynd 4.4 sýnir niðurstöður úr þeim 

mælingum ásamt reiknuðu staðalfráviki. Staðalfrávikið var sumstaðar frekar mikið og 

hefði þurft að gera fleiri mælingar til að reyna að minnka það, en því miður gafst ekki tími 

til þess. Aðeins náðist að framkvæma tvær mælingar. 

 

Mynd 4.4  Styrkur PAH efna í tveimur mælingum á SRM, ásamt staðalfráviki. 
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Tafla 4.1  Niðurstöður PAH efnamælinga á SRM bornar saman við viðurkennd gildi 

Efni Uppgefið [µg/kg] Mælt [µg/kg] % heimtur 

Phe 74,4 3,62 4,9 

Flr 287 10,60 3,7 

Pyr 166 6,35 3,8 

B[a]A 31,1 1,39 4,5 

Chy 123,6 6,98 5,6 

B[b]F 41,5 3,10 7,5 

B[k]F 18.95 1,05 5,6 

B[a]P 9,73 0,63 6,5 

B[ghi]P 23,7 1,34 5,6 

Meðaltal                                                   5,3 % 

 

Í töflu 4.1 eru borin saman mæld gildi á nokkrum PAH efnum og þekktum gildum á þeim í 

SRM. Eins og sést þá fengust að meðaltali aðeins um 5 % heimtur fyrir efnin, sem bendir 

til þess að aðferðin sé ekki nógu góð.  

 

Mynd 4.5  Viðurkenndur styrkur nokkra PAH efna í SRM 
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Mynd 4.6  Stykrkur PAH efna í SRM, ásamt staðalfráviki. 

Ef bornar eru saman Mynd 4.5 og Mynd 4.6 þá sést að fram kemur alveg sama mynstið 

fyrir PAH efnin, sem bendir til þess að mælingarnar hafi ekki alveg misheppnast. Það 

virðist vera að einhverstaðar í aðferðinni þá er hlutfallslega sama magn af öllum PAH 

efnunum að tapast. Ef hægt væri að finna í hvaða skrefi aðferðarinna PAH efnin eru að 

tapast þá væri hægt að auka heimturnar til muna. 

4.5 Heimtustaðall 

Keyrður var heimtustaðall með 12 keyrslum á kræklingi. Þetta var gert til að meta heimtur 

á SS staðli sem var í öllum sýnunum. Fyrst var keyrð blanda af SS staðlinum, í þeim styrk 

sem hann var í sýnunum, og heimtustaðli. Í þessu tilviki var notað þynnt guaiacol í 

þekktum styrk sem heimtustaðall. Með þessu móti var hægt að vita hvert hlutfall milli 

flatarmáls toppanna ætti að vera miðað við 100% heimtur á SS staðli. Því næst var 

nákvæmlega sama magn af heimtustaðli bætt út í öll sýnin 12 áður en þau voru keyrt á GC-

MS. 

Það sést greinilega að heimturnar á SS stöðlunum voru mun betri á degi 1 heldur en á degi 

3. Á degi 1 voru heimturnar að meðaltali 50% á meðan þær voru aðeins 25% tveimur 

dögum seinna. Þetta bendir sterklega til þess að SS staðlarnir séu að brotna niður í 

sýnunum, þrátt fyrir að þau voru geymd í lokunum ílátum í kæli í þessa tvo daga.  
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Mynd 4.7  Heimtur á SS stöðlunum mældir með tveggja daga millibili 

Þar sem að SS staðlana þarf ekki að draga út úr kræklingum þá vitum við að þeir eru ekki 

að tapast þar. Ólíklegt er að þeir séu að tapast í svo miklu magni við keyrslu á súlunni, þar 

sem að búin var að kann hvernig þeir kæmi í gegnum hana. Mögulegt er að eitthvað af 

staðlinum sé að tapast við uppgufunina á leysinum með köfnunarefni. Erfitt að meta það 

hversu mikið af þeim voru mögulega búin að brotna niður áður en fyrri mælingin var tekin. 

Þá hafði liðið vika frá því að stölunum hafði verið bætt út í sýnin og þau keyrð á 

örbylgjuofninum. Augljóst er að um 25% af SS stölunum hafa brotnað niður á þessum 

tveimur dögum sem liðu á milli keyrslanna og því gæti líka verið mögulegt að þessi 50% 

sem vantar upp á hjá sýnunum sem keyrð voru á undan orsakast að mestu leyti af 

niðurbroti staðlanna í sýnunum, og er það þá eitthvað sem þarf að skoða betur.  

Þar sem að flatarmál SS staðlanna er notað í útreikningum á styrk PAH efnanna, þá getur 

þetta niðurbrot haft áhrif á lélegar heimtur á SRM staðalsýninu, þar sem að það leið einnig 

vika milli þess sem SS stöðlunum var bætt út í þangað til að sýnin voru keyrð á GC/MS. 

En þar sem að heimturnar á SS stölunum voru mun hærri en á SRM þá tel ég að önnur 

ásæða fyrir aðeins 5% heimtum sé að ekki hafi gengið nægilega vel að draga PAH efnin úr 

kræklingnum. Útdrátturinn á PAH efnunum í örbylgjuofninum þyrfti því að rannsaka betur 

í þessari aðferð. 
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5 Lokaorð 

Vinnan við þetta verkefni gekk ágætlega. Því miður fór mjög mikill tími í að koma GC-MS 

í stand, og hefði verið hægt að taka mun fleiri mælingar, og þróa aðferðina mun betur ef að 

tækið hefði verið í lagi í byrjun verkefnis. Hinsvegar var sú vinna mjög fræðandi og lærði 

höfundur mjög mikið af því að þurfa að koma tækinu í mælihæft ástand. 

Því miður fengust ekki nógu góðar heimtur úr aðferðinni sem þróuð var og tel ég líklegustu 

skýringuna vera að útdrátturinn með örbylgjunum hafi ekki gengið nógu skilvirkt fyrir sig. 

Einnig þyrfti að skoða niðurbortið á SS staðlinu, þar sem að það getur haft mikil áhrif á 

niðurstöður útreikninga. 

Í heildina var þetta mjög áhugavert og skemmtilegt verkefni sem höfundur lærði mikil af, 

ekki síður um vinnubrögð á mælingu snefilefna  á sérhæfðri snefilefnarannsóknarstofu, en 

fræðilega hlutann af verkefninu. 
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