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IDEEN BAG APPARATLAB 

APPARATERNE 

Atomabsorptionsspektrometer (AAS): 

Model: PerkinElmer Analyst 400 flamme-AAS. Den er udstyret med 

lamper, så man kan måle på 20 forskellige grundstoffer.  

Alle prøver skal være i vandig sur opløsning (helst 1,5 % HNO3).  Der 

forefindes stamopløsninger i koncentrationen 1 µg/mL til de fleste 

af de ovennævnte grundstoffer. Det anbefales, at man foretager 

det meste af prøveforberedelsen hjemmefra. 

Højtryksvæskekromatograf (HPLC): 

Model: Agilent 1260 Infinity Quaternary LC. Den er udstyret med en 

injektion C18 kolonne (4,6 x 250 mm, 5 µm) og manuel indsprøjt-

ning. Det anbefales, at man har forberedt og filtreret prøverne 

hjemmefra.  

Gaskromatograf (GC): 

Model: Agilent 7820A. Den er udstyret med en HP-5 kolonne (30 m, 

0,320 mm i diameter og 0,25 µm film). Det anbefales, at man har 

forberedt og filtreret prøverne hjemmefra. Injektion foregår med en 

10 µL glassprøjte. 

Apparatlab er et open source koncept. Vi stiller apparater og facili-

teter til rådighed, som gør det muligt at bringe noget nyt ind i un-

dervisningen. Du kan frit benytte dig af Apparatlab, til gengæld 

ønsker vi, at du deler dine erfaringer med de andre brugere, så bå-

de vi og de lærer nyt og bliver inspirerede. Du kan tilrettelægge 

øvelser og tid, så det passer bedst ind i dine planer. Du er derfor 

ikke afhængig af universitetets personale.  

Der er mulighed for at lave simple synteser og ekstraktioner, og vi 

tilbyder snart flere apparater og muligheder. 



PLANLÆG DIT BESØG 

Booking: 

Kontakt Lilian Skytte på lilsky@sdu.dk eller 65 50 25 08/23 61 58 36. 

Aftale af specifikt forløb og svar på faglige spørgsmål: 

HPLC/GC: Mogens T. Jensen på mtj@sdu.dk eller 65 50 25 77. 

AAS: Lilian Skytte 

Adgang til Apparatlab: 

Apparatlab er tilgængeligt uden adgangskort til SDU indenfor al-

mindelig arbejdstid (8.00-16.30). Vær opmærksom på, at der kræ-

ves adgangskort udenfor disse tider, hvis man går udenfor institut-

tets område. Man kan godt benytte apparatlab efter 16.30, hvis 

man ønsker at færdiggøre en øvelse, såfremt man opholder sig i 

eller lige i nærheden af Apparatlab. Laboratoriet befinder sig i kæl-

deren i bygning 30 (se kort på næste side). 

Afhentning af nøgle sker på Lilian Skyttes kontor (se kort). Der ud-

leveres mere udførlig information om brug af laboratoriet ved 

booking. 

Ønsker din institution at benytte Apparatlab på fast basis, er der 

mulighed for opbevaring af særlige kemikalier og udstyr. 

Inspiration: 

Eksempler på, hvad der kan undersøges i Apparatlap, er der mange 

af: Na og K i drikkevand, indhold af frugtsyre i vin, undersøgelse af 

parabener i cremer og mange flere. Der er en oversigt på hjemmesi-

den over nogle af de øvelser, der er udført i Apparatlab. Har du selv 

en god ide? Kom og prøv den af! Ønsker du at afprøve en øvelse 

uden elever, er dette selvfølgelig muligt. 



Apparatlab (kælder) 

(Lokalenr. Ø14-605a-0) 

Sådan finder du os: 

 BIL: Vi anbefaler 

denne vej til SDU, 

da der er størst 

chance for en P-

plads. Fra motor-

vej: Tag afkørsel 

50 fra E20. Følg 

Munkebjergvej 

ind mod byen. 

Følg skiltene til 

SDU P Vest og 

kør ad Fioniavej. 

Parker på PV2 og 

følg stien til ind-

gang N36. følg 

gangen ligeud til 

gang Ø9. Kom-

mer du ikke fra 

motorvejen, så 

følg Munkebjerg-

vej ud af byen i 

stedet. 

 BUS: Alle ruter 

med endestation 

ved SDU kan be-

nyttes. Gå langs 

P1 og P2 til Ind-

gang L. Gå der-

efter ligeud til 

gang Ø9. 

Nøgleudlevering hos Lilian Skytte 

(stuen) (Lokalenr. Ø9-511b-1) 

Elektronisk vejviser: 

SDU Maps kan hentes 

til din mobil. Med den 

finder du let rundt. 


