
 

Institutionen för fysik, kemi och biologi 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 
 

Metodutveckling för analys av klorfenoler i jord samt 
analys av förorenad jord från ett sågverk 

 
Jenny Gustavsson 

Examensarbetet utfört vid Tema Vatten Linköpings Universitet 
HT 2006 

 
LITH-IFM-EX--06/1658—SE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet Institutionen för fysik, kemi och biologi 
581 83 Linköping 



 

Institutionen för fysik, kemi och biologi 
  
 
 

 
Metodutveckling för analys av klorfenoler i jord samt 

analys av förorenad jord från ett sågverk 
 

Jenny Gustavsson 
 

Examensarbetet utfört vid Tema Vatten Linköpings Universitet 
 

HT 2006 
 

Handledare 
Susanne Jonsson 

 
Examinator 

Roger Sävenhed 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Datum 2007-02-02 
Date 

 

 

Avdelning, institution 
Division, Department 
 
Chemistry 
Department of Physics, Chemistry and Biology 
Linköping University 

URL för elektronisk version 

ISBN 
 
ISRN: LITH-IFM-EX--06/1658--SE 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer ISSN 
Title of series, numbering ______________________________ 
 
 
 

Språk 
Language 
 

 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 
 

 ________________ 

Rapporttyp 
Report category 
 

 Licentiatavhandling  
 Examensarbete 
 C-uppsats 
 D-uppsats     
 Övrig rapport 

 
 

 _____________  

Titel 
Metodutveckling för analys av klorfenoler i jord samt analys av förorenad jord från ett sågverk 
Title 
Method development for analysis of chlorophenols in soil and analysis of contaminated soil from a sawmill 
 
 
 
 
 
Författare Jenny Gustavsson 
Author 

Nyckelord 
Keyword chlorophenols, PCP, soil, extractive acetylation, contaminated area, sawmill, Hyttsjö, GC/MS, wood preservative, Santobrite 

Sammanfattning 
Abstract 

In this final thesis, an existing method for analysis of chlorophenols (CP) in bottom sediments has been updated and adjusted for analysis of 

chlorophenols in soil. The covalent bonds between the chlorophenols and the soil matrix were broken through basic hydrolysis and the 

chlorophenols were then separated from the water phase through addition of sulphuric acid followed by ether extraction. The chromatography was 

improved through extractive acetylation of the chlorophenols. 

The updated method was then applied on soil samples from a contaminated area (a former sawmill in Hyttsjö, Östergötland, Sweden). 

The analyse was preformed by GC/MS with respect to 2-MonoCP, 4-MonoCP, 2,4-DiCP, 2,6-DiCP, 2,4,6-TriCP, 2,3,4,6-TetraCP and 

pentachlorophenol (PCP). 

Contamination of chlorophenols in nature can be explained by the former use of wood preservative chemicals based on chlorophenols. In the 1960s 

and the 1970s these chemicals were used in Sweden, but due to their toxicity they were banned by the Swedish government in 1978. 

In Hyttsjö a pentachlorophenol-based product named Santobrite was used for several years. The concentration of PCP in the soil samples from 

Hyttsjö varied from 0.2->1.8 ng/mg dry substance. 2,3,4,6- Tetrachlorophenol was also detected in some of the soil samples. 
 



 

Sammanfattning 
 

En befintlig metod för analys av klorfenoler (CP) i sediment har i denna studie 

uppdaterats och anpassats för analys av klorfenoler i jord. Metoden gick ut på att 

bryta bindningarna mellan klorfenolerna och jordmatrisen med hjälp av basisk 

hydrolys. Därefter följde extraktion med eter, extraktiv acetylering och slutligen 

koncentrering genom indunstning under kvävgas. Med hjälp av metoden har 

föroreningsspridningen av klorfenoler inventerats vid området kring Hyttsjö 

sågverk i Finspångs kommun, Östergötland. Analyserna har gjorts med hjälp av 

GC/MS, med avseende på 2-MonoCP, 4-MonoCP, 2,4-DiCP, 2,6-DiCP, 2,4,6-

TriCP, 2,3,4,6-TetraCP och pentaklorfenol (PCP). 

Kontaminering av klorfenoler i naturen beror till stor del på användning av 

klorfenolbaserade träskyddskemikalier inom träförädlingsindustrin. I Sverige 

började dessa kemikalier användas omkring 1960, men på grund av 

klorfenolernas toxicitet förbjöds de 18 år senare. 

Vid Hyttsjö sågverk användes i flera år produkten Santobrite, som främst bestod 

av pentaklorfenol (PCP). I de jordprover som togs från området varierade halten 

PCP mellan 0.2 och >1.8 ng/mg TS. Av de övriga klorfenolerna detekterades 

endast 2,3,4,6-TetraCP. 
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1 Introduktion 
 
Klorfenoler är klorerade fenoler, som är både humantoxiska och ekotoxiska. En 

av de giftigaste klorfenolerna är pentaklorfenol (PCP). Föreningen ingick som 

verksam substans i flera olika träskyddsmedel som användes inom den svenska 

träförädlingsindustrin under andra hälften av 1900-talet. I Sverige påbörjades 

användningen av klorfenolbaserade träskyddskemikalier på 1960-talet, men 

sedan 1978 är de förbjudna enligt svensk lag. Hanteringen av dem har bidragit 

till förorening av klorfenoler i mark och vatten kring träskyddsindustrierna. 

När PCP bryts ner i naturen bildas klorfenoler med lägre kloreringsgrad, därför 

kan även dessa hittas på förorenade platser. Vissa lågklorerade fenoler kan 

dessutom bildas i naturen via naturliga kloreringsprocesser [1, 2 och 3]. 

Analys av klorfenoler i jord sker vanligen med hjälp av gaskromatografi och 

varierande detektionsmetoder. Historiskt sett har vanliga upparbetningsmetoder 

varit fastfasextraktion och Soxhlet, men på senare tid har även olika varianter av 

solid phase micro extraction använts med lyckat resultat [4]. Det finns med 

andra ord flera olika metoder, men det saknas emellertid en svensk standard. 

Undersökningar gällande föroreningsspridning av klorfenoler är nödvändigt av 

flera olika skäl. Eftersom man vet att klorfenoler är giftiga för både människa 

och natur, är kunskapen om hur föreningarna transporteras och bryts ner i 

naturen grundläggande för att fatta beslut om exempelvis sanering på förorenade 

platser. 
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2 Syfte 
 

En metod för analys av klorfenoler i sediment som tidigare använts på Tema 

Vatten vid Linköpings Universitet, har i detta projekt uppdaterats och anpassats 

för analys av klorfenoler i jord. Metoden har sedan applicerats på ett antal 

jordprover som hämtats från området kring Hyttsjö sågverk i Ljusfallshammar, 

Finspångs kommun, Östergötland. 

Föroreningsspridningen undersöktes i plan- och djupled och analyserna utfördes 

med avseende på 2-MonoCP, 4-MonoCP, 2,4-DiCP, 2,6-DiCP, 2,4,6-TriCP, 

2,3,4,6-TetraCP och pentaklorfenol (PCP). 

 

3 Klorfenoler 
 

3.1 Kemiska och fysikaliska egenskaper 
 

Det finns sammanlagt 19 stycken nativa klorfenoler [1]. De är starkare syror än 

alifatiska alkoholer och de har i oladdad (sur) form genomgående låg 

vattenlöslighet, men hög löslighet i organiska lösningsmedel. Vattenlösligheten 

minskar med ökande antal kloratomer, se Tabell 1 [5]. 

Transporten av klorfenoler i jord påverkas av flera olika faktorer, till exempel 

föreningens kemiska egenskaper, jordens pH och genomsläpplighet samt dess 

innehåll av organiskt kol. 

Jordens pH och föreningens pKa avgör om klorfenolen finns i anjonisk eller 

neutral form [5 och 6], se Figur 1. 
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Figur 1. PCP i neutral och anjonisk form 

 

Klorfenolernas pKa minskar, det vill säga att de får ökande syrastyrka, med 

ökande antal kloratomer [5]. Den anjoniska formen innebär ökad vattenlöslighet 

och därmed minskad adsorption till det organiska materialet i jorden. För att 

beskriva en förenings affinitet för organiskt material används värdet på Log Kow 

som är ett mått på hur föreningen fördelar sig i systemet oktanol/vatten. 

Affiniteten hos en förening för organiskt material ökar med Log Kow och 

Log Kow ökar i sin tur med ökande antal klorsubstituenter på ringen [6]. 

I Tabell 1 visas kemiska och fysikaliska data för de klorfenoler som 

analyserades i detta projekt [5]. 

 
Tabell 1. Kemiska och fysikaliska data för de klorfenoler (CP) som ingick i denna studie. 

Observera att alla data gäller för den neutrala (sura) formen av klorfenolerna [5]. 

Förening Molekylvikt  

(g/mol) 

Kokpunkt 

(°C) 

pKa Vattenöslighet 

(g/l) vid 20°C 

Log Kow
 

2-MonoCP 128.56 174.9 8.3-8.6 28 2.12-2.17 

4-MonoCP 128.56 217-219 9.1-9.4 27 2.35-2.44 

2,4-DiCP 163.00 206 7.5-8.1 4.50 2.75-3.30 

2,6-DiCP 163.00 219 6.7-7.8 inga data 2.57-2.86 

2,4,6-TriCP 197.45 243-249 6.0-7.4 0.434 3.60-4.05 

2,3,4,6-TetraCP 231.89 150 5.3-6.6 0.183 4.10-4.81 

PCP 266.34 300 4.7-4.9 0.014 5.01-5.86 
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3.2 Inbindning och nedbrytning 
 

Förekomst av klorfenoler i jord beror av olika tekniska processer, nedbrytning 

av herbicider och pesticider samt atmosfärisk deposition [5]. Föreningens 

kemiska egenskaper, det procentuella innehållet och sorten av det organiska 

materialet som finns i jorden spelar stor roll vid inbindning av klorfenoler. De 

ämnen i det organiska materialet som svarar för inbindningen är främst 

humussyror och fulvosyror. Inbindningen kan ske via adsorption (van der Waals 

krafter, vätebindningar och hydrofoba interaktioner), elektrostatiska 

interaktioner och kovalenta bindningar (ester- och eterbindningar) till det 

organiska materialet. Olika enzymer hjälper till vid inbindningsprocessen som 

antingen sker direkt via klorfenolen eller en metabolit i dess nedbrytningskedja 

[7]. 

 

Klorfenoler bryts ner i naturen av olika bakterier och svampar under både aeroba 

och anaeroba förhållanden, men nedbrytningen är mycket långsam [1]. 

Nedbrytningshastigheten minskar generellt med ökande antal kloratomer [7]. 

Om kloratomerna sitter på positionerna 2-, 4-, och 6- bryts föreningen ner 

snabbare än om de sitter i positionerna 3 och/eller 5. 

Under anaeroba förhållanden genomgår klorfenolerna reduktiv deklorering och 

klorfenoler med lägre kloreringsgrad bildas och dessa kan i sin tur genomgå 

total mineralisering till metan och koldioxid. I Figur 2 visas ett exempel på hur 

nedbrytningen av PCP kan gå till i anaerob miljö. 

Aeroba bakterier och svampar kan använda aromatiska föreningar som kolkälla. 

Aerob nedbrytning av klorfenoler sker via bildning av klorkatekoler [8]. En 

klorkatekol har två hydroxylgrupper bredvid varandra, det vill säga i 1- och 2-

position. Katekolen klyvs i sin tur av dioxygenaser och deklorering sker därefter 

via elimination av väteklorid, se Figur 3. Det finns flera olika exempel på andra 

nedbrytningsprodukter till klorfenolerna. Till exempel klorguajakoler, som ser ut 
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som klorkatekoler med skillnaden att den ena hydroxylgruppen har metylerats. 

Metylering och hydroxylering kan givetvis ske även på andra ställen på den 

aromatiska ringen [5]. 
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Figur 2. Anaerob nedbrytning av PCP. De föreningar som står inom hakparanteser är instabila 

intermediärer och de är därför mycket osannolika att hitta i naturen [5]. 
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Figur 3. Aerob nedbrytning av 3,5-DiCP via 3,5-Diklorkatekol [8]. 
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3.3 Toxicitet 
 

Klorfenolers toxicitet beror på kloreringsgraden och kloratomernas position i 

förhållande till hydroxylgruppen. Klorsubstituenter i positionerna 3-, 4- och 5- 

innebär en ökad toxicitet, men om kloratomerna istället sitter i positionerna 2- 

och 6-, eller endast 2- minskar toxiciteten. Det är förklaringen till att PCP är 

mindre toxisk än 3,4,5-TriCP. Annars gäller att ökande antal kloratomer ger 

ökande toxicitet [5]. 

En rad biverkningar kan orsakas av för hög exponering av PCP, alltifrån 

irritation i ögon, slemhinnor och hud till störningar i respiration, blodtryck och 

hjärtfunktion. Dessutom klassas föreningen som möjligt cancerogen [1]. Den 

huvudsakliga exponeringsrisken för människor är oralt intag av klorfenoler i 

föda och vatten [7]. 

 

3.4 Hyttsjö sågverk 
 

Hyttsjö sågverk är beläget vid Hyttsjön i Ljusfallshammar, Finspångs kommun, 

Östergötland, se karta i Appendix A. Vid sågverket utfördes 

träskyddsbehandling med så kallad doppningsteknik 1968-1987. Tekniken gick 

ut på att virket sänktes ner i ett kar med dopplösning som i detta fall var 

träskyddsprodukten Santobrite, vars huvudsakliga innehåll var PCP (under de 

sista 10 åren användes inte klorfenolbaserade kemikalier) [1]. Vid tillverkning 

av PCP bildas en liten mängd 2,3,4,6-Tetraklorofenol samt oktaklorodibenso-p-

dioxin och dessa finns därför alltid med som förorening i produkter baserade på 

PCP [9 och 10]. Dopplösningen skyddade virket mot mögel och blånadssvampar 

som kunde uppkomma om virket inte torkade tillräckligt snabbt. 

Länsstyrelsen i Östergötland har tidigare gjort undersökningar på platsen med 

avseendet att spåra förorening av bland annat PCP i mark, sediment, grund- och 

ytvatten. Vid Hyttsjö sågverk fanns två kar om 15m3 vardera. Boende i området 
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har lämnat uppgifter till Länsstyrelsen i Östergötland, om att doppningskaren 

svämmade över vid flera tillfällen och att vätskan rann utmed vägen och ner mot 

de gamla virkeshusen. Enligt Länsstyrelsens rapport finns det också uppgifter 

om att restprodukten från botten av doppningskaren samlades upp och brändes i 

den egna förbränningsanläggningen. Dessutom ska karen ha lämnats överfyllda 

med vätska vid konkursen 1987 och fått stå över vintern innan de omhändertogs 

[1]. 

Resultaten från Länsstyrelsens undersökning visar på låga halter av PCP i de 

markprover som tagits i området där doppningskaren en gång stod, mellan 0.035 

och 0.34 mg/kg torrsubstans (TS). I resterande mark och sedimentprover uppges 

halten PCP ligga under detektionsgränsen. I ett grundvattenprov som tagits 

nedströms doppningsplatsen uppmättes halten PCP till 95 µg/l, vilket motsvarar 

en halt tio gånger högre WHO: s riktvärden. Länsstyrelsen i Östergötland 

bedömde att de uppmätta halterna PCP i marken var så låga att inte fanns några 

direkta humantoxikologiska risker [1]. 

 

3.5 Analys av klorfenoler i jord 
 

Historiskt sett är fastfasextraktion en vanlig upparbetningsmetod för analys av 

klorfenoler i jord. Metoden ger ofta tillfredställande resultat, men nackdelarna är 

att den kan vara tidskrävande, ganska dyr och hälsovådlig beroende på 

användandet av organiska lösningsmedel. 

Själva analyserna kan göras med hjälp av vätskekromatografi (LC), 

kapillärelektrofores (CE) eller som i de flesta fall med gaskromatografi (GC), 

med detektionsmetoderna MSD (mass spectrometric detection) eller ECD 

(electron capture detection) [4]. 

En metod som ofta förekommer i rapporter från senare datum, är olika varianter 

på SPME (solid phase microextraction). SPME är en förhållandevis ny teknik 

och den används som upparbetningsmetod för spåranalyser med GC. Tekniken 
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går i korthet ut på att en mycket liten cylindrisk fiber (ofta bestående av 

dimetylpolysiloxan) används för att extrahera analyterna från provmatrisen. 

Fibern sätts in i GC-sprutan och provet adsorberas till fibern i headspace 

(gasfasen som uppkommer då vialen innehållande provet upphettas så att 

jämvikt nås mellan fast/flytande fas och gasfas). 

Det finns flera fördelar med SPME; metoden är snabb och enkel, inget organiskt 

lösningsmedel behövs för extraktionen och den är förhållandevis billig [11]. 

Ett exempel på en SPME- metod som har använts för analys av di-, tri, tetra- och 

pentaklorfenoler i jord är mikrovågassisterad extraktion kopplad till headspace- 

SPME (MAE-HS-SPME) med ECD. ECD är en detektionsmetod som har 

mycket hög känslighet för elektronegativa föreningar, som till exempel klor och 

är därför en vanligt förekommande detektionsmetod för klorerade fenoler. 

Känsligheten ökar med antalet kloratomer och varierar således mycket för de 

olika klorfenolerna. Extraktionsutbytet för den ovannämnda metoden var 90 %, 

standardavvikelserna var mindre än 10 % och detektionsgränsen var 0.1-2.0 

µg/kg TS [4]. 

I den här studien användes GC/MS, som lämpar sig bra för analys av 

klorfenoler. 

 

3.6 Gaskromatografi med masspektrometrisk detektion 
 

Kromatografi är en separationsmetod där komponenterna i provet fördelas 

mellan en stationärfas och en mobilfas. Kromatografi delas in i olika grupper 

beroende på vilken typ av mobil- och stationärfas som används. I 

gaskromatografi är mobilfasen en gas (så kallad bärgas). Provet förångas vid 

injektorn och bärgasen för provet genom kolonnen och analyterna separerar från 

varandra med avseende på deras ångtryck och affinitet för stationärfasen. I 

denna studie användes en kapillärkolonn, där stationärfasen var en opolär tunn 

film bestående av 5% fenyl och 95% dimetylsiloxan. 
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Gaskromatografi används för att separera flyktiga föreningar och 

separationsmetoden har flera fördelar, som till exempel att den är snabb, billig 

och har hög känslighet. Gaskromatografi lämpar sig dock inte för analys av 

termiskt instabila föreningar. 

Masspektrometrisk detektion används ofta tillsammans med gaskromatografi 

(GC/MS). Masspektrometri bygger på att molekyler fragmenteras till 

gasformiga joner som separeras med avseende på kvoten molekylmassa/antalet 

laddningar (m/z). Jonisation kan ske med hjälp av olika tekniker och i denna 

studie användes elektronisk jonisation (EI), vilket innebär att molekylerna 

bombarderas med elektroner och bildar mindre fragment. I den vanligaste typen 

av masspektrometer separeras fragmenten med hjälp av en så kallad kvadropol, 

som består av fyra parallella cylindriska metallstavar som fungerar som 

elektroder. Vid en given tidpunkt kommer endast joner med ett specifikt värde 

på m/z att nå detektorn och ge upphov till en signal på dataskärmen (signalens 

intensitet visas som funktion av tiden). Vid denna tidpunkt kommer alla övriga 

joner att kollidera med metallstavarna och bilda neutrala molekyler. 

Masspektrometri är en mycket känslig detektionsmetod och föreningar kan 

bestämmas både kvalitativt och kvantitativt. Kvantitativ bestämning av en 

förening görs genom att ställa in masspektrometern så att den endast detekterar 

ett fåtal utvalda joner (fragment) som är representativa för den aktuella 

föreningen. Tekniken benämns selected ion monitoring (SIM) och den innebär 

att känsligheten och selektiviteten ökar för de utvalda jonerna [12]. 
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4 Metoder 
 

4.1 Provtagning 
 

Provpunkterna valdes kring den plats där de två doppningskaren en gång hade 

stått. De tre punkterna placerades längs med den sluttande asfaltvägen, vid 

vilken dopplösning ska ha runnit. Avståndet mellan provtagningsplatserna var 

ungefär 10m och den högst belägna provpunkten, närmast platsen för karets 

troliga placering, kallades jordprov1 (JP1), följt av jordprov2 (JP2) och 

jordprov3 (JP3). 

I varje provpunkt togs prov på olika djup och en knytnävsstor volym samlades i 

dubbla plastpåsar och förslöts omgående. 

Ett av sågverket förhoppningsvis okontaminerat jordprov (JP4) togs med syfte 

att användas till kalibreringspunkter. Platsen som valdes låg uppströms 

doppningsplatsen och ungefär 150m därifrån. Detta jordprov användes för själva 

metodutvecklingen. Alla provpunkter är markerade på kartan i Appendix A. 

 

4.2 Torrhalt, glödförlust och pH 
 

Liksom tidigare nämnts påverkas klorfenolernas inbindning och transport av 

jordens karaktär. Det var därför intressant att veta innehållet av organiskt kol 

och pH på jordproverna. Kolinnehållet bestämdes genom att mäta glödförlusten 

(GF). Jorden vägdes upp i en porslinsdegel och fick sedan stå i 550°C till 

konstant vikt (24h). Glödförlusten (viktförlusten) vid 550°C anses motsvara 

innehållet av organiskt kol. 

Halten klorfenol i jord anges i enheten ng/mg torrsubstans (TS). Det var därför 

nödvändigt att veta torrhalten hos jorden och denna bestämdes genom att mäta 
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vatteninnehållet. Mätningen utfördes i denna studie enligt Svensk Standard SS-

ISO 11465. 

pH mättes med hjälp av en standardmetod för pH-bestämning i markprover 

(EN12176: 1998) och mätningen gjordes på två prover per provtagningspunkt, 

en mätning för den grundaste nivån och en för den djupaste nivån. 

 

4.3 Metodbeskrivning 
 

Metoden som användes som utgångspunkt [13] gick ut på att genom basisk 

hydrolys klyva de kovalenta bindningarna mellan klorfenolerna och det 

organiska materialet i jorden. En tillsats av askorbinsyra och genombubbling av 

kvävgas förhindrade oxidation av fenolerna under bastillsatsen. 

Genom surgörning av hyrolysatet och efterföljande extraktion med eter, 

separerades klorfenolfasen från vattenfasen. Med hjälp av extraktiv acetylering, 

derivatiserades klorfenolerna för bättre kromatografi. Koncentrering av extraktet 

gjordes genom indunstning under kvävgas. 

 

De avvikelser som gjordes från den ursprungliga metoden var följande: 

Mängden jord som användes var 1.5g och denna varken torkades eller maldes. 

Det senare för att de naturliga förhållandena skulle efterliknas så mycket som 

möjligt. Eventuella stenar och kvistar i jorden togs emellertid bort. Som intern 

standard 1 användes 4-Bromfenol istället för 2,4,6-Tribromfenol, eftersom 

denna inte fanns att tillgå. Mängden inre standard 2 (pentaklorbensen) ökades 

från 5ng till 10ng. I övrigt lades några centrifugeringssteg till efter 

extraktionsstegen för att förbättra separationen mellan faserna.  

I den ursprungliga metoden som var avsedd för sedimentmatris gjordes 

svavelreduktion. Detta steg var inte nödvändigt för jordproverna. 

I metoden ingick ett tvättsteg med hexan före den extraktiva acetyleringen, för 

att tvätta lösningen från andra organiska föreningar. 2.0ml hexan tillsattes 
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provröret som sedan skakades i tre minuter, tryckutjämnades och 

centrifugerades vid 500varv/min i 10min. Efter hand visade det sig att detta 

tvättsteg inte behövdes och det uteslöts därför när jordproverna (JP1-3) och 

kalibreringskurvorna gjordes. 

 

4.4 Kemikalier 
 

• Askorbinsyra(s), Normapur analytical Reagent, VWR International 

• KOH(s), Puriss Reagent Grade, Elektrokemiska AB, Sverige 

• NaHCO3(s), för analys, Merck Darmstadt, Tyskland 

• Na2CO3(s), för analys, Merck Darmstadt, Tyskland 

• Ättiksyraanhydrid (l), Purum, Kebolab, Sverige 

• 2-MonoCP(l), 99.5% BDH Ltd Poole, England 

• 4-MonoCP(s), 99 % Aldrich Chemical, Steinheim, Tyskland 

• 2,4-DiCP(s), 99 % Aldrich Chemical Company Inc., USA 

• 2,6-DiCP(s), 99 % Aldrich Chemical Company Inc., USA 

• 2,4,6-TriCP(s), 98 % Aldrich Chemical Company Inc. 

• PCP(s), 98%, Merck, Schuchardt, Tyskland 

• 4-Bromfenol(s), för syntes, purum, Merck, Schuchardt, Tyskland 

• Pentaklorbensen(s), för syntes, Merck, Schuchardt, Tyskland 

• EtOH(l), 95%, Kemetyl AB, Sverige 

• Dietyleter(l), för analys, Merck, Darmstadt, Tyskland 

• n-Hexan(l), för analys, Merck, Darmstadt, Tyskland 
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4.5 Jordprover (JP1-3) 
 

1.5 g jord vägdes upp i ett provrör med skruvkork och 0.5ml milliQ-vatten 

samt1.0ml askorbinsyra tillsattes. Kvävgas bubblades igenom provlösningen och 

under tiden tillsattes 5.0ml 5M KOH (50% EtOH). Direkt efter bastillsatsen 

skruvades locket på provröret för att minimera kontakten med luft och därefter 

skakades det i två minuter. 

Hydrolysen fortsatte i slutna provrör under 16h i 70°C. Provrören skakades 

återigen i två minuter efter att de tagits ut från ugnen och de fick sedan svalna i 

ett isvattenbad. Vattenfasen separerades från den fasta fasen genom att provröret 

centrifugerades 10min vid 2500 varv/minut. Vattenfasen avlägsnades och 

späddes med 10ml milliQ-vatten i ett 50ml provrör med skruvkork. 

 

Koncentrerad svavelsyra tillsattes för att få ett pH under 2 och därefter tillsattes 

10ng av intern standard 1 (IS1). Som IS1 användes 4-Bromfenol (4-BrP) 

eftersom den liknar klorfenolerna strukturellt (pKa=9.18) och den ger därför en 

bra indikation på hur extraktionssteget har gått. Under pH2 är alla klorfenoler 

neutrala. 

Provröret extraherades tre gånger med 10ml dietyleter. Efter varje extraktion 

samlades eterfasen i en 100ml spetskolv. Vid extraktionen bildades ett brunt 

mellanskikt och det var därför nödvändigt att mellan varje etertillsats 

centrifugera provröret 5min vid 300varv/min, för att få bättre separation mellan 

de två faserna. De samlade eterextrakten indunstades med hjälp av en Büchi 

Rotavapor RE 120 till ca 1ml. 

Extraktet överfördes till ett 10ml provrör med skruvkork och slammades upp i 

8.0ml karbonatbuffert med pH 9.6 (0.5M NaHCO3 + 0.5M Na2CO3). 

Spetskolven sköljdes med lite karbonatbuffert för att få med allt extrakt. 

För att förbättra kromatografin av klorfenolerna var det nödvändigt att 

derivatisera dem. I denna studie gjordes det genom extraktiv acetylering, se 
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Figur 4. 2.0ml hexan tillsattes provröret och därefter 100µl ättiksyraanhydrid. 

Ättiksyraanhydrid är mycket reaktivt och förstörs vid kontakt med vatten, därför 

var det mycket viktigt att tillsatsen och efterföljande derivatisering gick så 

snabbt som möjligt. Provröret skakades kraftigt under en minut direkt efter 

tillsatsen och därefter i två minuter i lugnare tempo för extraktion av de 

acetylerade klorfenolerna till hexanfasen. Det var nödvändigt att tryckutjämna 

några gånger, för att undvika övertryck i provröret. 
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Figur 4. Extraktiv acetylering av PCP med ättiksyraanhydrid. 

 

På samma sätt som tidigare bildades ett vitt mellanskikt och provröret 

centrifugerades 5min vid500 varv/min och hexanfasen överfördes till ett 

spetsprovrör och indunstades under kvävgas till ca 0.5ml. Extraktet överfördes 

sedan till en 0.3ml mikrovial och indunstades ytterligare till 50µl. Före analysen 

tillsattes 10ng av intern standard 2 (IS2, pentaklorbensen). 

 

4.6 Kalibreringskurvor 
 

Kalibreringspunkterna konstruerades genom att jorden (JP4) spikades med olika 

volymer av en lösning bestående av sju klorfenoler. Klorfenolerna som ingick i 

lösningen var 2-MonoCP, 4-MonoCP, 2,4-DiCP, 2,6-DiCP, 2,4,6-TriCP, 

2,3,4,6-TetraCP PCP. Koncentrationerna på de ingående klorfenolerna i 

klorfenollösningen visas i Tabell 3 under rubriken stamlösningar. 
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Jorden tillsattes klorfenollösningen med en 50µl mikrospruta. Provet fick stå 

utan lock 60min så att lösningsmedlet avdunstade. Upparbetningen utfördes 

sedan på samma sätt som för jordproverna (JP1-3). 

 

4.7 Referensextrakt 
 

För att utbyten skulle kunna beräknas gjordes ett extrakt som antogs ha utbytet 

100%. Detta extrakt förbereddes genom att tillsätta 50.0µl av klorfenollösningen 

samt 5.0µl av IS1 till 8ml karbonatbuffert. Därefter följde extraktiv acetylering 

och upparbetning som för jordproverna (JP1-3). Utbytet vid extraktionssteget 

antogs vara 100% och därmed antogs också slutextraktets koncentration vara 

50ng/µl. För att studera jordens påverkan på de olika analysstegen gjordes 

analyser där 50.0µl tillsattes av klorfenolerna till enbart 0.5ml milliQ-vatten. 

Även i detta fall antogs slutextraktets koncentration vara 50ng/µl. 

 

4.8 Stamlösningar 
 
Tabell 2. Stamlösningar av klorfenoler 

Förening Mängd 

(mg) 

Volym EtOH 

(ml) 

Koncentration 

(ng/µl) 

2-MonoCP 49.8 5.0 9960 

4-MonoCP 50.1 5.0 10020 

2,4-DiCP 50.2 5.0 10040 

2,6-DiCP 49.9 5.0 9980 

2,4,6-TriCP 49.9 5.0 9980 

2,3,4,6-TetraCP* - 5.0 Okänd 

PCP 50.0 5.0 10000 

*2,3,4,6-TetraCP fanns endast att tillgå som lösning med okänd koncentration och användes 

därför bara för kvalitativ utvärdering. 
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Tabell 3. Koncentrationer av ingående klorfenoler i lösningen som användes som spik till 

kalibreringspunkterna 
Förening Volym av stamlösning 

(µl) 

Slutvolym 

(ml) 

Koncentration 

(ng/µl) 

2-MonoCP 50.0 10.0 49.8 

4-MonoCP 50.0 10.0 50.1 

2,4-DiCP 50.0 10.0 50.2 

2,6-DiCP 50.0 10.0 49.9 

2,4,6-TriCP 50.0 10.0 49.9 

2,3,4,6-TetraCP 50.0 10.0 Okänd 

PCP 50.0 10.0 50.0 

 
Tabell 4. Stamlösningar av interna standarder 

Förening Mängd 

(mg) 

Volym 

(ml) 

Koncentration 

(ng/µl) 

4-Bromfenol (IS 1) 20.0 5.0 4000.0 

Pentaklorbensen (IS 2) 20.0 5.0 4000.0 

 
Tabell 5. Lösningar av interna standarder som användes i metoden 

Förening Volym av stamlösning 

(µl) 

Slutvolym

(ml) 

Koncentration 

(ng/µl) 

4-Bromfenol (IS 1) 5.0 10.0 2.0 

Pentaklorbensen (IS 2) 5.0 10.0 2.0 
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4.9 Analys och detektion 
 

Extraktet analyserades med GC/MS. Gaskromatografen var en Hewlett Packard 

(HP) 6890 som var kopplad till en HP 5973 masspektrometer med elektronisk 

jonisation. Separationskolonnen var en 30m lång kapillärkolonn med 0.25mm 

innerdiameter och 0.25µm tjock stationärfas av typen 5% fenyl (95% 

dimetylsiloxan). Av analysextraktet injicerades 1µl splitless under 1 min och 

injektortemperaturen var 250°C. Temperaturprogrammet började på 50°C i 1min 

och ökades sedan med 20°C/min till 100°C som hölls i 5min. Därefter följde en 

ökning med 1°C/min till 140°C i 0min och slutligen 15°C/min till 260°C som 

hölls i 5min. 

Glasullstussen som satt i gaskromatografens glasliner togs bort för att förbättra 

känsligheten för PCP.  

Vid kvalitativ bedömning av fenolerna gjordes analysen i fullscan som 

innefattade masstal m/z 40-550, ett sådant kromatogram visas i Figur 5. Som 

jämförelse visas ett kromatogram för analys av oderivatiserade klorfenoler i 

Figur 6. Vid kvantitativ analys användes istället SIM (selected ion monitoring) 

där de mest representativa masstalen för var och en av fenolerna och de interna 

standarderna valts ut. Retentionstider och utvalda masstal för de derivatiserade 

klorfenolerna redovisas i Tabell 6. I Figur 7 visas ett masspektra för derivatet av 

PCP. 
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Tabell 6. Retentionstider och utvalda masstal för derivatiserade klorfenoler (CP). Samtliga 

masstal som redovisas i tabellen har använts för kvalitativ bedömning och masstalen i fet stil 

har integrerats för att beräkna toppareor för de olika föreningarna, det vill säga för kvantitativ 

bestämning. 
Förening Retentionstid Masstal 

2-MonoCP 12.9 128, 130, 170 

4-MonoCP 14.9 128, 130, 170 

2,6-DiCP 20.8 162, 164, 204 

4-BrP (IS1) 20.9 172, 174, 216 

2,4-DiCP 22.6 162, 164, 204 

2,4,6-TriCP 30.4 196, 198, 200, 240

Pentaklorbensen (IS2) 37.2 248, 250, 252 

2,3,4,6-TetraCP 51.1 230, 232, 234 

PCP 53.6 264, 266, 268 
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Figur 5. Kromatogram som visar fullscananalys av derivatiserad klorfenolblandning.  
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Figur 6. Kromatogram för fullscananalys av oderivatiserade klorfenoler. Övriga toppar i 

kromatogrammet svarar för några metaboliter till klorfenolerna (klorguajakoler och 

klorkatekoler). Dessa ingick i de inledande experimenten, men på grund av tidsbrist 

utelämnades dessa vid fortsatta studier. 
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Figur 7. Masspektra för derivat av PCP 
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4.10 Utvärdering av data  
 

Triplikat och duplikat gjordes av samtliga tester av metodutvecklingen medan 

enbart duplikat gjordes för varje koncentration som utgjorde kalibreringskurvan. 

Areorna för klorfenolerna jämfördes med arean för IS2 för att få en indikation 

på hur injektionen hade gått och IS2 kompenserade dessutom för eventuella 

volymskillnader i slutextraktet. I kalibreringskurvorna var det arean av IS1 som 

klorfenolernas areor jämfördes med, eftersom IS1 kompenserade för variation i 

utbytet vid extraktionssteget. För triplikaten beräknades standardavvikelserna 

emedan medelvärden redovisas för duplikaten. Standardavvikelser och 

medelvärden har beräknats på kvoten area(fenol)/area(IS2). IS2 kommer således 

alltid ha areakvoten 1 och avvikelsen 0%. 

Masspektrometriska data samlades och behandlades i HP ChemStation. 

Alla beräkningar har utförts i Microsoft® Excel TM version 2003 och alla 

diagram har konstruerats i samma program. 
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5 Resultat och Diskussion 
 

5.1 Data för jordprover (JP1-4) 
 
Tabell 7. Provpunkternas djup, avstånd från väg, jordkaraktär, torrsubstans (TS), glödförlust 

(GF) och pH. 

Prov Djup (cm) Avstånd från 

väg (m) 

Jordkaraktär TS (%) GF (%) pH 

JP1 A 6-11 0.3 Sandig, brun 95 1 4.9 

JP1 B 16-21 0.3 Sandig, brun 92 2 - 

JP1 C 26-30 0.3 Sandig, mörkbrun 91 2 4.7 

JP2 A 7-13 1.0 Sandig, brun 96 1 5.4 

JP2 B 17-23 1.0 Sandig, brun 97 1 - 

JP2 C 28-34 1.0 Sandig, mörkbrun 96 1 - 

JP2 D 40-45 1.0 Sandig, svartbrun 93 2 4.7 

JP3 A 6-11 2.5 Blöt och lerig 84 4 6.0 

JP3 B 16-21 2.5 Blöt och lerig 83 2 5.9 

JP 4 * - - Mindre sandig, brun 89 3 4.2 

* ej kontaminerad 

 

5.2 Utvärdering av metodens olika steg 
 

Utvärdering av metodens olika steg gjordes för att spåra eventuella förluster av 

klorfenoler i upparbetningsstegen. I Tabell 8 visas areakvoter och relativa 

standardavvikelser för analysen av triplikatet, som antogs ha ett utbyte på 100% 

och som resultaten från metodutvecklingen relaterades till. I Figur 8 visas ett 

kromatogram för en sådan analys. 

Metodutvecklingen gjordes enbart i milliQ-vatten för att förhindra eventuell 

påverkan från jordmatrisen. Studien gav indikationer på eventuella förluster av 

analyter i upparbetningen. Ett duplikat gjordes och i Tabell 9 visas medelvärdet 
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på mätserierna. För IS1 observerades ett högt utbyte (122%). Förklaringen till 

detta var att tillsatsen av IS1 var mycket liten och att små förändringar i 

koncentrationen därmed innebar stora skillnader i utbytet för föreningen.  

Utbytet för klorfenolerna varierade mellan 72-102 % och de högsta utbytena 

observerades för 4-MonoCP, 2,3,4,6-TetraCP och PCP. Areakvoter och 

avvikelser för Tabell 9 visas i Appendix B. 

I Figur 9 visas skillnaden i utbyte mellan analysen för triplikatet som antogs ha 

utbytet 100% och analysen för duplikatet utan jord. Enligt denna jämförelse såg 

det ut som att vissa förluster inträffade av 2-MonoCP, 2,6-DiCP, 2,4-DiCP samt 

2,4,6-TriCP i upparbetningen. 

I Figur 10 visas kromatogrammet för analysen av duplikatet utan jord. Topparna 

i slutet av kromatogrammet antas vara föroreningar från upparbetningsstegen 

samt kolonnmaterial. 

 
Tabell 8. Areakvot och relativa standardavvikelser för den analys som resultaten från 

metodutvecklingen relaterades till (antogs ha utbytet 100%). 

Förening Area fenol/Area IS2 Rel. stdav 

2-MonoCP 120.22 2% 

4-MonoCP 125.69 2% 

2,6-DiCP 33.90 6% 

4-BrP (IS1) 0.22 6% 

2,4-DiCP 128.14 2% 

2,4,6-TriCP 42.79 11% 

Pentaklorbensen (IS2) 1 0% 

2,3,4,6-TetraCP 19.92 3% 

PCP 2.40 10% 
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Figur 8. Kromatogram för den SIM-analys som resultaten från metodutvecklingen relaterades 

till. Anledningen till att topparna för IS1 och IS2 inte syns i kromatogrammet, är att 

mängderna som enligt metodbeskrivningen skulle tillsättas av dessa var så små. IS1 eluerade 

dessutom tillsammans med 2,6-DiCP. 

 
Tabell 9. Utbyte och variation för samtliga klorfenoler samt de interna standarderna vid 

analys utan jord. 

Förening Utbyte (%) Variation (+/-) 

2-MonoCP 74 8% 

4-MonoCP 98 0% 

2, 6-DiCP 72 11% 

4-BrP (IS1) 122 6% 

2, 4-DiCP 84 6% 

2, 4, 6-TriCP 83 7% 

Pentaklorbensen (IS2) 100 0% 

2, 3, 4, 6-TetraCP 93 4% 

PCP 102 8% 
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Figur 9. En jämförelse av utbytet för analysen av triplikatet som antogs ha utbytet 100% med 

analysen för duplikatet för analys utan jord. 
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Figur 10. Kromatogram för SIM-analys utan jord. 
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5.3 Utan bas 
 

För att kontrollera att inga förluster av klorfenoler inträffade i steget då de 

behandlades med stark bas, utfördes hela upparbetningen utan jord och tillsatsen 

av bas uteslöts helt. Istället tillsattes endast 5.0ml EtOH (50%). I Tabell 10 visas 

medelvärdet av duplikatet. Utbytet varierade mellan 73-98 % för klorfenolerna. 

I Figur 11 åskådliggörs skillnaden i utbyte mellan analysen som gjordes utan bas 

och analysen som gjordes med bas (i båda fallen utan jord). Utifrån 

analysresultaten kunde inga definitiva slutsatser dras angående basens påverkan 

på utbytet av klorfenolerna, eftersom skillnaderna i utbytet mellan analysen med 

och utan bas var små i förhållande till variationen av analysresultaten. Inga 

större förluster inträffade dock då provet behandlades med bas. Areakvoter och 

avvikelser för Tabell 10 visas i Appendix B. 

I Figur 12 visas kromatogrammet för analysen utan bas och utan jord. 

 
Tabell 10. Utbyte och variation för fenoler och inre standarder vid analys utan jord och utan 

bas. 

Förening Utbyte (%) Variation (+/-) 

2-MonoCP 87 4% 

4-MonoCP 98 2% 

2,6-DiCP 75 6% 

4-BrP (IS1) 111 3% 

2,4-DiCP 91 4% 

2,4,6-TriCP 73 8% 

Pentaklorbensen (IS2) 100 0% 

2,3,4,6-TetraCP 88 6% 

PCP 82 2% 
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Figur 11. Skillnaden i utbyte mellan analysen med bas och analysen utan bas (i båda fallen 

utan jord). 
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Figur 12. Kromatogram för SIM- analys utan bas och utan jord. 
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5.4 Elimination av provmatris - hexantvätt 
 

För att kontrollera eventuella förluster i tvättsteget utfördes upparbetningen utan 

den första extraktionen med hexan. Misstanke fanns om att buffertens pH (9.6) 

var för lågt för att monoklorfenolerna med ett högre pKa skulle deprotoniseras 

fullständigt och att en del av dem därför skulle ha gått över till hexanfasen. 

Utbytet varierade mellan 83-103% och den största förlusten (17%) observerades 

för 2,4,6-TriCP, se Tabell 11. Inga förluster verkade inträffa på grund av högt 

pKa för monoklorfenolerna, eftersom utbytet inte var lägre för dessa än för de 

andra klorfenolerna. De förluster som inträffade observerades istället för 2,6-

DiCP, 2,4-DiCP och 2,4,6-TriCP. Areakvoter och variationer för Tabell 11 visas 

i Appendix C. 

Det visade sig emellertid att tvättsteget med hexan inte behövdes och därför 

uteslöts det för säkerhets skull när jordproverna JP1-3 och kalibreringskurvorna 

gjordes. 

 
Tabell 11. Utbyte och variation för analysen utan den första extraktionen med hexan. 

Förening Utbyte (%) Variation (+/-) 

2-MonoCP 103 2% 

4-MonoCP 102 3% 

2,6-DiCP 90 7% 

4-BrP (IS1) 85 3% 

2,4-DiCP 91 3% 

2,4,6-TriCP 83 8% 

Pentaklorbensen (IS2) 100 0% 

2,3,4,6-TetraCP 102 5% 

PCP 101 9% 
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5.5 Adsorptionstider 
 

I naturen har klorfenolerna lång tid på sig att adsorberas till jorden. Av 

tidsmässiga skäl kunde inte klorfenolerna få hur lång tid som helst på sig att 

adsorberas till jorden i denna studie. Det var därför intressant att titta på hur 

adsorptionstiden påverkade utbytet då jord spikades med klorfenollösning. 

Adsorptionstiderna som utvärderades var 0min (enkelprov), 60min (duplikat) 

och 24h (duplikat). 

I Figur13 och i Tabell 12 redovisas resultaten från studien med de tre 

adsorptionstiderna. Genomgående var utbytet mycket lägre för de lågklorerade 

fenolerna vid 24h. Adsorptionstiden verkade emellertid spela mindre roll för 

utbytet för 2,3,4,6-TetraCP och PCP. Det skulle kunna bero på att de har högre 

affinitet till det organiska materialet än de lågklorerade fenolerna, samt att de 

har högre kokpunkt och att de därför inte avdunstar lika lätt (se Tabell 1). 

Skillnaderna i utbytet är mindre mellan adsorptionstiderna 0min och 60min. 

Förklaringen till detta är förmodligen att föreningarna inte hinner avdunsta 

under 60min. 

En kompromiss blev att använda adsorptionstiden 60min, för att få ett högre 

utbyte än vid 24h och för att lösningsmedlet skulle avdunsta samt att 

klorfenolerna skulle ges en chans att adsorberas till jorden. 
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Tabell 12. Utbyte och variation för analyser med olika adsorptionstider för spik av 

klorfenollösning till jord. För adsorptionstiderna 60min och 24h gjordes duplikat, men för 

adsorptionstiden 0min gjordes endast ett enkelprov och därför redovisas inga avvikelser för 

detta prov. 
Förening 

 

Utbyte (%) 

(0min) 

Utbyte (%) 

(60min) 

Utbyte (%) 

(24h) 

2-MonoCP 49 54 ± 5 7 ± 1 

4-MonoCP 25 12 ± 0 4 ± 1 

2,6-DiCP 43 38 ± 2 8 ± 3 

4-BrP (IS1) 85 96 ± 0 96 ± 0 

2,4-DiCP 55 72 ± 7 21 ± 2 

2,4,6-TriCP 47 34 ± 2 12 ± 2 

Pentaklorbensen (IS2) 100 100 ± 0 100 ± 0 

2,3,4,6-TetraCP 39 38 ± 2 39 ± 2 

PCP 29 33 ± 3 20 ± 2 
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Figur 13. Skillnader i utbyte vid analys av olika adsorptionstider för spik av klorfenollösning 

till jord. 
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5.6 Ofullständig extraktion av fenol från jordmatris? 
 

Eventuell återstod av klorfenoler i jorden efter första upparbetningen 

kontrollerades genom att ytterligare en upparbetning gjordes på ett redan spikat 

och extraherat jordprov. Provet hydrolyserades igen och därefter följde 

upparbetning på vanligt sätt. 

Utbytet från första och andra upparbetningen visas i Tabell 13. Utbytet efter 

andra upparbetningen var genomgående litet, men visar ändå att en liten del av 

klorfenolerna fanns kvar i jorden efter första hydrolysen, men inte så mycket att 

det skulle löna sig att extrahera jordproven ytterligare en gång. 

 
Tabell 13. Jämförelse av utbytet mellan första och andra upparbetningen 

Förening 

Utbyte (%) 

Första upparbetningen 

Utbyte (%) 

Andra upparbetningen 

2-MonoCP 41 8 

4-MonoCP 9 2 

2,6-DiCP 37 7 

2,4-DiCP 60 11 

2,4,6-TriCP 40 7 

2,3,4,6-TetraCP 42 8 

PCP 53 6 

 

5.7 Jordmatrisens påverkan på utbytet 
 

Genom att ett spikat jordprov jämfördes med ett spikat prov bestående av enbart 

finkornig sand, kunde slutsatser dras kring hur jordkaraktären inverkade på 

utbytet. Detta var speciellt intressant att veta i detta projekt, eftersom flera av 

jordproverna var sandigare än den jord (JP4) som användes för 

kalibreringskurvan. I Tabell 14 visas data för sand- respektive jordprov. 
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Samma volym sand och jord användes i försöken vilket gjorde att mängden sand 

var större än jordens. Tyvärr sprack ett provrör med sandprov i centrifugen och 

därför har dessa resultat endast baserats på ett enkelprov. Utbyte och areakvoter 

för sandprovet visas i Appendix C. 

I Figur 14 görs en jämförelse av utbytet mellan jordprov, sandprov och 

duplikatet utan jord. Skillnaderna i utbyte mellan jordprov och sandprov var 

under rådande förhållanden små för flertalet av klorfenolerna. Undantag var 

dock monoklorfenolerna, främst 4-MonoCP vars utbyte blev mycket sämre i 

jord än i sand. Detta indikerade att något hände med monoklorfenolerna i jorden 

som inte hände i sanden. Notera att monoklorfenoler är instabila föreningar och 

det skulle eventuellt behövas djupare studier om just dessa för att förklara 

resultaten. Skillnaden i utbytet mellan duplikatet utan jord och sand- respektive 

jordprov, var störst för 2,4,6-TriCP, 2,3,4,6-TetraCP och PCP. Det verkade 

alltså som att utbytet för dessa föreningar påverkades mest negativt av sand- 

respektive jordmatrisen. 

En teori fanns om att klorfenolerna skulle binda in starkare till jorden än till 

sanden på grund av att affiniteten för organiskt material är hög hos föreningarna. 

Det skulle i så fall ha inneburit ett högre utbyte för sandproverna. Resultaten 

visade dock att utbytet för PCP (som har högst affinitet för organiskt material) 

blev ungefär lika stort för sand och jord, vilket motsäger teorin. Observera att 

resultaten endast gäller för adsorptionstiden 60min, som i jämförelse med 

naturliga förhållanden är en mycket kort adsorptionstid. I Figur 15 visas 

kromatogrammet för analysen av sandprovet. 

 
Tabell 14. Data för sand- respektive jordprov 

 Massa 

(g) 

Torrsubstans 

(%) 

GF 

(%) 

Tillsatt mängd 

klorfenol (ng)* 

Konc. klorfenol 

(ng/mgTS) 

Sand 4.06 98 0 2500 0.6 

Jord 1.50 89 3 2500 1.8 

*Den tillsatta mängden 2,3,4,6-TetraCP var okänd. 
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Figur 14. Skillnader i utbyte vid analys av jordprov, sandprov och prov utan jord. 
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Figur 15. Kromatogram för SIM-analys av sandprov. 
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5.8 Kalibreringskurvor 
 

I Appendix D visas data för hur kalibreringspunkterna bereddes. Medelvärden 

och avvikelser för varje kalibreringspunkt redovisas i tabellformat i Appendix E-

G. Samtliga kalibreringskurvor redovisas i Figur 16-22. 

 

5.9 Resultat för analys av jordprov 
 

Samtliga analyser av jordproverna JP1-3 var duplikat. PCP detekterades i 

jordproverna JP2 och JP3. I JP2C var halten PCP 0.2 ng/mg TS och i JP2D var 

den 0.5 ng/mg TS. I JP2A och JP2B låg halten PCP under detektionsgränsen. I 

JP3A och JP3B var koncentrationen PCP högre än den högsta koncentrationen i 

kalibreringskurvan för PCP. Eftersom kalibreringskurvans utseende inte var 

fastställt över denna koncentration, kunde inte koncentrationen PCP i JP3A och 

JP3B bestämmas exakt. Koncentrationen i dessa prover låg emellertid över 1.8 

ng/mg TS (motsvarande den högsta koncentrationen i kalibreringskurvan). 

Av övriga klorfenoler detekterades 2,3,4,6-TetraCP och denna fanns i JP3A och 

JP3B. På grund av att ingen kalibreringskurva hade kunnat göras för denna 

förening, kunde den emellertid inte haltbestämmas. 

Halterna PCP var alltså högst i den lägsta provpunkten längst ifrån 

doppningsplatsen (JP3). Denna punkt var också blötast och detta tyder på att 

PCP har transporterats med grundvattnet från platsen där karen stod. Detta 

verkar logiskt eftersom PCP är deprotoniserad och vattenlösliga vid rådande pH. 

De erhållna koncentrationerna av PCP i jordproverna redovisas i enheterna 

ng/mg TS och ng/mg GF, se Tabell 15-18. Ett kromatogram för analys av ett 

jordprov (JP3A) visas i Figur 23. 

Inget tydligt samband kunde hittas mellan föreningarnas koncentration och 

djupet för jordprovet. 
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Figur 16. Kalibreringskurva för 2-MonoCP. 
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Figur 17. Kalibreringskurva för 4-MonoCP. 
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Figur 18. Kalibreringskurva för 2,4-DiCP. 
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Figur 19. Kalibreringskurva för 2,6-DiCP. 
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Figur 20. Kalibreringskurva för 2,4,6-TriCP. 
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Figur 21. Kalibreringskurva för 2,3,4,6-TetraCP. 
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Figur 22. Kalibreringskurva för PCP. 
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Figur 23. Kromatogram för SIM- analys av ett jordprov. 
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Tabell 15. Erhållna koncentrationer PCP i JP 2C, JP 2D, JP3A och JP 3B 

JP 2C 0.2 0.06 21.7 5.9 

JP 2D 0.5 0.1 23.7 5.5 

JP 3A >1.8 - >52.7 - 

JP 3B >1.8 - >52.7 - 

 

6 Metodvalidering 
 

Metodens känslighet varierade för de olika klorfenolerna enligt serien 2,4-

DiCP>2,4,6-TriCP>4-MonoCP>2-MonoCP>2,6DiCP>PCP. 

Korrelationskoefficienterna för samtliga kalibreringskurvor låg över 0.98, vilket 

indikerade att metoden hade god linjäritet. 

Det som kunde sägas gällande metodens selektivitet var att 2,4-DiCP och 2,5-

DiCP inte kunde separeras kromatografiskt. Bland de klorfenoler som inte har 

analyserats i denna studie är det givetvis tänkbart att det finns fler fenoler som 

inte går att separera kromatografiskt. Topparna för 2,6-DiCP och 4-BrP var inte 

separerade, men på grund av att de hade olika karaktäristiska masstal kunde de 

skiljas åt med hjälp av funktionen EIC (Extraction Ion Chromatogram) i HP 

ChemStation. 

Detektionsgränsen för PCP var 0.2 ng/mg TS och för övriga klorfenoler låg 

detektionsgränsen under 0.2 ng/mg TS (förutom för 2,3,4,6-TetraCP vars 

koncentration var okänd). Kvantifieringsgränsen undersöktes inte i denna studie. 

Repeterbarheten för försöken var god och avvikelserna var relativt små, se 

Tabell 21. Reproducerbarheten undersöktes inte in denna studie. 

En felkälla i metoden var att utbytet för acetyleringssteget antogs vara 100%. 

Resultaten från Länsstyrelsens rapport visade att halterna PCP varierade mellan 

0.035-0.34 ng/mg TS. Halterna PCP som erhölls i denna studie var alltså högre. 

Jordprov Konc. PCP  

(ng/mg TS) 

Variation (+/-) 

 

Konc. PCP 

(ng/mg GF) 

Variation (+/-) 
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Detta kan bero på skillnader i metoderna, att provpunkterna inte var exakt 

desamma och att Länsstyrelsens mätningar vid Hyttsjö sågverk utfördes 2004. I 

ett grundvattenprov som togs av Länsstyrelsen i närheten av JP3 uppmättes dock 

halten PCP till till 95 µg/l (halten är tio gånger högre WHO: s riktvärden). En 

faktor som bör poängteras är att det höga vatteninnehållet i JP3 kan ha inneburit 

att en andel PCP kom från vattnet och inte från jorden, vilket i så fall kan 

förklara de höga halterna PCP i JP3. 

 

En nackdel med metoden var att upparbetningen krävde hantering av organiska 

lösningsmedel och att analystiden var omkring 60min. I början av projektet var 

det oklart vilka klorfenoler, klorkatekoler och klorguajakoler som studien skulle 

innefatta och därför användes det ursprungliga temperaturprogrammet som var 

avsett för alla 19 klorfenolerna, klorguajakoler och klorkatekoler. Om man inte 

ska analysera alla dessa föreningar, kan temperaturprogrammet kortas ner. 

För att visa fördelarna med SIM-analysen, jämförs ett kromatogram för en SIM-

analys med en fullscananalys för en kalibreringspunkt i Figur 24 respektive 

Figur 25. 

 

Utbytena för klorfenolerna i de spikade jordproverna i metodutvecklingen var 

genomgående låga. 4-MonoCP hade det lägsta utbytet (12%) och 2,4-DiCP hade 

det högsta utbytet (72%). Till kalibreringspunkterna och jordproverna användes 

dock en annan flaska med ättiksyraanhydrid. Det visade sig då att utbytena för 

samtliga klorfenoler blev mycket högre. Utbytet för PCP ökade från 33% till 

94%. Problemet hade således troligtvis berott på att ättiksyraanhydriden som 

användes i metodutvecklingen var förstörd, vilket innebar att den tillsatta 

mängden var för låg. Ett överskott av ättiksyraanhydrid var mycket viktigt för 

att klorfenolerna skulle derivatiseras så bra som möjligt. 

Det slutliga utbytet och avvikelserna för jordprov som spikats med 2500ng av 

vardera klorfenolen, redovisas i Tabell 16. På grund av att toppareorna blev så 



41 

mycket större med den nya ättiksyraanhydriden, var det nödvändigt att analysera 

nya provextrakt som antogs vara 100% för att kunna räkna på utbytet. Ett 

kromatogram från en sådan analys visas i Figur 26. 

Metodens olika upparbetningssteg fungerade bra praktiskt sett, men det bör 

poängteras att det krävdes lite träning för att få så små avvikelser i 

analysresultaten som möjligt. 

 
Tabell 16. Utbyte och avvikelser för jordprov som spikats med 2500ng av varje klorfenol 

(mängden 2,3,4,6-TetraCP var okänd). 
Förening Utbyte (%) (+/-) 

2-MonoCP 64% 4% 

4-MonoCP 42% 3% 

2,6-DiCP 62% 1% 

2,4-DiCP 80% 1% 

2,4,6-DiCP 70% 1% 

2,3,4,6-TetraCP 85% 2% 

PCP 94% 6% 
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Figur 24. Kromatogram för SIM- analys av en kalibreringspunkt (50B). 
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Figur 25. Kromatogram för fullscananalys av en kalibreringspunkt (50B). 
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Figur 26. Kromatogram för den SIM-analys som utbytena i Tabell 16 relaterades till (ny 

ättiksyraanhydrid). 

 

7 Slutsatser 
 

Utifrån det duplikat där jordprov spikades med 2500ng klorfenoler, 

observerades tillfredställande utbyten för 2,4-DiCP (80%), 2,4,6-TriCP (70%), 

2,3,4,6-TetraCP (85%) och PCP(94%). Det lägsta utbytet observerades för 4-

MonoCP (58%). Metoden hade god linjäritet (R2=0.98-0.99) och avvikelserna 

för utbytet varierade mellan +/-1% och +/-6%. 

De ändringar som gjordes i metoden var att ett centrifugeringssteg lades till efter 

varje extraktion och att tvättsteget med hexan uteslöts. En rekommendation för 

vidare studier av metoden är att mängden av de interna standarderna ökas, så att 

topparna i kromatogrammet för dessa blir proportionerliga mot övriga 

klorfenoler. I denna studie användes 4-BrP som IS1, men eftersom den eluerade 
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Förlusterna av monoklorfenolerna och 2,6-DiCP kunde i viss mån härledas till 

steget då jorden spikades med klorfenoler. För att optimera utbytet av dessa 

skulle förslagsvis vidare undersökningar göras av detta steg. 

Monoklorfenolernas utbyte påverkades även av jordmatrisens beskaffenhet. 

Utbytet var betydligt lägre för monoklorfenolerna i spikad jordmatris än i spikad 

sandmatris. Monoklorfenolerna är instabila föreningar och om metoden ska 

användas för att analysera dessa, bör den vidareutvecklas och anpassas för denna 

typ av föreningar. 

Temperaturprogrammet som användes var anpassat för analys av alla 19 

klorfenoler [13], men om man är intresserad av att analysera färre antal 

klorfenoler kan det kortas ner. 

PCP detekterades i JP2 och JP3 och halterna varierade mellan 0.2 - >1.8 ng/mg 

TS. De högsta halterna mättes upp i JP3, vilket tyder på att föreningarna 

transporterats nedströms med grundvattnet. 

Resultaten från Länsstyrelsens undersökning visade att halten PCP varierade 

mellan 0.035 och 0.34 ng/mg TS i de markprover som tagits i området där 

doppningskaren en gång stod. I det grundvattenprov som Länsstyrelsen tog 

nedströms doppningsplatsen uppmättes halten PCP till 95 µg/l. Denna 

provpunkt låg nära provpunkten för JP3. 

Inget tydligt samband kunde ses gällande föroreningsspridningen i djupled, men 

i JP2 ökade halten PCP med djupet. 

Av övriga klorfenoler detekterades endast 2,3,4,6-TetraCP. 

Metoden fungerar bra för analys av 2,4-DiCP, 2,4,6-TriCP, 2,3,4,6-TetraCP och 

PCP i jord och den är definitivt värd att vidareutveckla! 
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9 Appendix 
 

9.1 Appendix A 
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          JP1
      JP2 
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   Virkesmagasin 



48 

9.2 Appendix B 
 
Areakvot och variation för samtliga fenoler samt de interna standarderna vid analys utan jord. 

Förening 

 

Area 

(fenol/IS2)

Variation

(+/-) 

2-MonoCP 88.67 9.75 

4-MonoCP 123.72 0.48 

2,6-DiCP 24.26 3.66 

4-BrP (IS1) 0.27 0.01 

2,4-DiCP 107.73 7.38 

2,4,6-TriCP 35.72 3.07 

Pentaklorbensen (IS2) 1.00 0 

2,3,4,6-TetraCP 18.60 0.79 

PCP 2.45 0.20 

 

 
Areakvot och variation för fenoler och inre standarder vid analys utan jord och bas. 

Förening 

 

Area 

(fenol/IS2)

Variation

(+/-) 

2-MonoCP 105.13 4.48 

4-MonoCP 123.10 2.87 

2,6-DiCP 25.45 2.06 

4-BrP (IS1) 0.25 0.01 

2,4-DiCP 116.42 5.72 

2,4,6-TriCP 31.28 3.26 

Pentaklorbensen (IS2) 1.00 0 

2,3,4,6-TetraCP 17.50 1.10 

PCP 1.95 0.04 
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9.3 Appendix C 
 
Areakvot och variation för analysen utan den första extraktionen med hexan. 

Förening 

 

Area 

(fenol/IS2)

Variation

(+/-) 

2-MonoCP 123.95 2.60 

4-MonoCP 127.79 3.87 

2,6-DiCP 30.66 2.39 

4-BrP (IS1) 0.18 0.01 

2,4-DiCP 116.65 4.11 

2,4,6-TriCP 35.41 3.23 

Pentaklorbensen (IS2) 1.00 0 

2,3,4,6-TetraCP 20.29 1.00 

PCP 2.42 0.22 

 
 
Areakvot och utbyte för analysen av sandprovet som spikats med klorfenoler. 
Förening 

 

Area 

(fenol/IS2)

Utbyte

(%) 

2-MonoCP 93.37 76 

4-MonoCP 106.19 82 

2,6-DiCP 23.81 46 

4-BrP (IS1) 0.23 101 

2,4-DiCP 102.98 77 

2,4,6-TriCP 29.54 39 

Pentaklorbensen (IS2) 1.00 100 

2,3,4,6-TetraCP 14.69 50 

PCP 1.77 30 
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9.4 Appendix D 
 
Koncentrationer av kalibreringspunkter för klorfenoler. 

Punkt Massa jord 

(g) 

Volym spik 

klorfenollösning (µl) 

Mängd klorfenol 

(ng) 

0A 1.56 0 0 

0B 1.58 0 0 

5A 1.59 5 250 

5B 1.58 5 250 

10A 1.58 10 500 

10B 1.55 10 500 

20A 1.57 20 1000 

20B 1.55 20 1000 

30A 1.58 30 1500 

30B 1.59 30 1500 

50A 1.59 50 2500 

50B 1.57 50 2500 
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9.5 Appendix E 
 
Kalibreringspunkt 0ng klorfenol, medelvärde av duplikat 
Förening 

 

 

Mängd 

klorfenol 

(ng) 

Area 

(fenol/IS1) 

 

Variation

(+/-) 

 

(Variation/Areakvot) 

*100% 

 

2-MonoCP 0 0 0 0 

4-MonoCP 0 2.37 1.89 80% 

2,6-DiCP 0 0.25 0.02 9% 

4-BrP (IS1) 0 1.00 0 0% 

2,4-DiCP 0 0.95 0.19 20% 

2,4,6-TriCP 0 2.03 1.14 56% 

Pentaklorbensen (IS2) 0 4.50 0.04 1% 

2,3,4,6-TetraCP 0 0.13 0.13 100% 

PCP 0 0 0 0 

 
 
Kalibreringspunkt 250ng klorfenol, medelvärde av duplikat 
Förening 

 

 

Mängd 

klorfenol 

(ng) 

Area 

(fenol/IS1) 

 

Variation

(+/-) 

 

(Variation/Areakvot) 

*100% 

 

2-MonoCP 249 17.89 0.37 2% 

4-MonoCP 251 19.75 0.41 2% 

2,6-DiCP 251 15.35 0.09 1% 

4-BrP (IS1) 0 1.00 0 0% 

2,4-DiCP 250 41.66 0.05 0% 

2,4,6-TriCP 250 31.66 1.11 4% 

Pentaklorbensen (IS2) 0 4.36 0.10 2% 

2,3,4,6-TetraCP 250 2.74 0.28 10% 

PCP 250 2.85 0.32 11% 
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9.6 Appendix F 
 
Kalibreringspunkt 500ng klorfenol, medelvärde av duplikat 
Förening 

 

 

Mängd 

klorfenol 

(ng) 

Area 

(fenol/IS1) 

 

Variation

(+/-) 

 

(Variation/Areakvot) 

*100% 

 

2-MonoCP 498 31.81 1.23 4% 

4-MonoCP 501 31.25 1.66 5% 

2,6-DiCP 502 26.43 0.88 3% 

4-BrP (IS1) 0 1.00 0 0% 

2,4-DiCP 499 72.68 0.70 1% 

2,4,6-TriCP 499 50.56 1.49 3% 

Pentaklorbensen (IS2) 0 3.54 0.08 2% 

2,3,4,6-TetraCP 500 5.20 0.06 1% 

PCP 500 4.42 0.20 4% 

 
 
Kalibreringspunkt 1000ng klorfenol, medelvärde av duplikat 
Förening 

 

 

Mängd 

klorfenol 

(ng) 

Area 

(fenol/IS1) 

 

Variation

 

(+/-) 

(Variation/Areakvot) 

*100% 

 

2-MonoCP 996 65.91 1.25 2% 

4-MonoCP 1002 64.58 2.86 4% 

2,6-DiCP 1004 54.35 0.02 0% 

4-BrP (IS1) 0 1. 0 0% 

2,4-DiCP 998 146.03 0.47 0% 

2,4,6-TriCP 998 101.28 2.46 2% 

Pentaklorbensen (IS2) 0 3.40 0.13 4% 

2,3,4,6-TetraCP 1000 9.51 0.04 0% 

PCP 1000 8.93 0.64 7% 
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9.7 Appendix G 
 
Kalibreringspunkt 1500ng klorfenol, medelvärde av duplikat 
Förening 

 

 

Mängd 

klorfenol 

(ng) 

Area 

(fenol/IS1) 

 

Variation

(+/-) 

 

(Variation/Areakvot) 

*100% 

 

2-MonoCP 1494 91.72 2.6 3% 

4-MonoCP 1503 90.19 1.4 2% 

2,6-DiCP 1506 78.78 1.69 2% 

4-BrP (IS1) 0 1.00 0 0% 

2,4-DiCP 1497 215.75 2.27 1% 

2,4,6-TriCP 1497 142.4 6.59 5% 

Pentaklorbensen (IS2) 0 3.40 0.12 3% 

2,3,4,6-TetraCP 1500 13.70 0.77 6% 

PCP 1500 12.96 0.29 2% 

 
 
Kalibreringspunkt 2500ng klorfenol, medelvärde av duplikat 
Förening 

 

 

Mängd 

klorfenol 

(ng) 

Area 

(fenol/IS1) 

 

Variation

(+/-) 

 

(Variation/Areakvot) 

*100% 

 

2-MonoCP 2490 139.89 9.09 7% 

4-MonoCP 2505 149.83 10.29 7% 

2,6-DiCP 2510 107.11 0.26 0% 

4-BrP (IS1) 0 1.0 0 0% 

2,4-DiCP 2495 295.96 1.32 0% 

2,4,6-TriCP 2495 214.17 4.59 2% 

Pentaklorbensen (IS2) 0 3.01 0.02 1% 

2,3,4,6-TetraCP 2500 21.38 0.64 3% 

PCP 2500 21.80 1.56 7% 

 


