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ABSTRACT 

Bronopol (2-brom-2nitropropan-1,3-diol) occurs in many products, for example cosmetics, 
medicines and industrial water systems. In this thesis Bronopol was investigated to see if it is 
an environmental problem in Sweden.  

As a starting point two existing analysis methods was used to combine to one. The first one 
was suited for phenol analysis and the other one for Bronopol analysis. The combined method 
was optimized as far as possible, although this wasn’t achieved as hoped. The cause of this 
was due to errors beyond our explanation. Because of this problem the yield couldn’t be de-
termined. 

The water samples were taken from Tekniska Verken in Linköping, Sweden. It was two sam-
ples, one incoming and one outgoing sample from the waste water treatment plant. The sam-
ples were filtered and then they were passed through SPE columns. The samples were evapo-
rated to dryness with N2. After this the samples were derivatizised with TMS and the follow-
ing step was GC analysis with EC – detector.   

Bronopol was detected in the incoming water sample.  



 

 

SAMMANFATTNING 

Bronopol (2-brom-2nitropropan-1,3-diol) förekommer i dagens läge i en mängd olika produk-
ter, allt från kosmetika till läkemedel samt inom industrier. I denna studie utreddes det om 
Bronopol i dagens läge är ett miljöproblem.  

Som utgångspunkt i studien användes två olika metoder, den ena analysmetoden var anpassad 
för fenoler och den andra var anpassad för Bronopolanalys. Dessa två analysmetoder kombi-
nerades till en metod för att analysera Bronopol. Därefter optimerades den på bästa möjliga 
sätt. Dock gick inte optimeringen så bra. På grund av fel som inte kunde förklaras kunde inget 
utbyte bestämmas i samband med analys av vattenproverna. 

Vattenproverna togs från Tekniska Verken i Linköping och det var ett ingående samt ett utgå-
ende vattenprov från avloppsreningsverket. Proverna filtrerades med Büchnertratt och Munk-
tellfilter. Därefter fick proverna gå igenom SPE – kolonnen och sedan indunstades proverna 
till torrhet med N2. Innan proverna applicerades på SPE – kolonnerna konditionerades de med 
etylacetat, metanol samt surgjort vatten. Efter det analyserades proverna med gaskromatografi 
med en EC – detektor. 

Bronopol detekterades i det ingående vattenprovet men inte i det utgående. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle används en stor mängd olika produkter som innehåller Bronopol, till exem-
pel kosmetika och läkemedel där det används för att förhindra bakterietillväxt. Kosmetika är 
en daglig konsumtionsvara som vi tvättar av oss varje dag och som på så sätt kommer direkt 
ner i avloppet. Likaså för läkemedel som via kroppen och toaletten kommer ner i avloppen. 
Detta tillsammans med industrierna bidrar med att Bronopol släpps ut i allt större mängder. På 
senare år har man kunnat se att Bronopol har negativa effekter på människa och miljö om det 
förekommer i för stora mängder. (Schnuch A m.fl 1998) Detta leder fram till problemställ-
ningen: Bronopol – ett miljöproblem i Sverige? 

För att ta reda på hur mycket Bronopol som kommer ut via avloppen gjordes identifiering av 
användningsområden och viktiga källor, även de olika spridningsvägarna identifierades. Detta 
innebär att en enklare substansflödesanalys av Bronopol utfördes för Sverige. För att få en 
uppskattning av hur mycket Bronopol som kommer ut i naturen togs prover och sedan gjordes 
mätningar vid strategiska punkter, in och ut från reningsverk. En analysmetod för dessa av-
loppsprover utarbetades. Med hjälp av dessa prover gjordes beräkningar och på så sätt fås en 
uppskattad koncentration av Bronopol i svenska vattendrag. För att få en uppfattning om det 
finns eventuella risker för miljön jämfördes dessa resultat med non – effect concentrations för 
vattenlevande organismer.       

1.2 Ämnet Bronopol 

Bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) är en mycket polär förening. Föreningen synteti-
serades först av The Boots Company PLC, Nottingham, England i början av sextiotalet (Wi-
kipedia 2008). Då användes den som konserveringsmedel i läkemedel och man trodde att 
Bronopol hade låg biologisk effekt på människan och naturen, men idag har man börjat se 
effekter både hos människan och i naturen, som till exempel hormonstörande effekter. 

Bronopol har kommit till stor användning som bakteriedödande medel inom till exempel 
kosmetika – och läkemedelsindustrin samt i schampo och badprodukter, färg, skärvätskor och 
för vattenbehandling. Halterna av Bronopol i dessa preparat brukar ligga mellan 0.01 - 0.1 % 
(Kemikalieinspektionen 2008). Bakterier och svampar kan växa väldigt bra i vattensystem 
och på så sätt bli ett problem för industrier. Denna tillväxt av bakterier och svampar kan leda 
till slem och korrosion och det är därför många industrier använder sig av Bronopol, som till 
exempel pappersindustrin. Där används Bronopol som slembekämpningsmedel i pappersma-
skinsystem och halterna ligger mellan 10 – 20 % vilket är betydligt högre än i de förstnämnda 
preparaten (Kemikalieinspektionen 2008). Kemikalieinspektionen måste därför ge tillstånd till 
användning av dessa höga halter. Bronopol är antibakteriellt aktiv mot de flesta slembildande 
bakterierna och är även mycket effektiv på att kontrollera den patogena bakterien Legionella 
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med ett MIC – värde på ca 50 ppm. MIC – värdet (Minimum Inhibitory Concentration) för 
Bronopol ligger vanligtvis mellan 12,5 – 25,0 ppm för de flesta aeroba, vattenburna bakterier-
na, exempelvis Pseudomonas spp, Bacillus subtilis och Staphylococcus spp (BASF 2008). 
Anledningen till att MIC – värdet är högre för Legionellabakterien är att den förekommer 
inom vattenreningssystem inom industrier och där används Bronopol i högre halter som tidi-
gare nämnts. 

Bronopol är som effektivast i en miljö där pH ligger mellan neutral till svagt sur miljö, men 
föreningen bryts även ner snabbast i detta pH – intervall. Föreningen verkar genom att bilda 
disulfidbryggor i mikroorganismens proteiner som på så sätt hämmar organismens ämnesom-
sättning. Bronopol är mest aktiv mot Gram – negativa bakterier men även andra. (Kemikalie-
inspektionen 2008). 

När Bronopol bryts ner kan nitrit frigöras och även låga halter av formaldehyd. Dessa ned-
brytningsprodukter kan i sin tur reagera med sekundära amider och aminer i till exempel hy-
gienprodukter och producera signifikanta halter av nitroamin. Nitroaminer är kända cancero-
gena ämnen som därför skall undvikas i tillverkade varor. 

Källa: Kemikalieinspektionen 2008, Wikipedia 2008 
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2 TEORI 

Här presenteras Bronopol mer utförligt, dess egenskaper och användningsområden. Även la-
gar och regler vid hantering, halter och användning av ämnet presenteras. 

2.1 Fysikaliska och kemiska egenskaper 

I tabell 1 redovisas Bronopols fysikaliska och kemiska egenskaper. 

Tabell 1: Fysikaliska och kemiska egenskaper  

Bronopols fysikaliska och kemiska 
egenskaper 

 

Molekylformel C3H6BrNO4 

Strukturformel 

 

Molvikt 199.989 g/mol 

Smältpunkt 130°C 

Kokpunkt 358 ± 42°C (760 torr) 

Ångtryck 1.26 * 10-5 mmHg 

Log Kow – 0.64 

Koc 206 

Källa: Wikipedia 2008, Kemikalieinspektionen 2008 

Ämnet förekommer som kristaller/kristallint pulver. Färgen varierar från vit till svagt gul 
(Kemikalieinspektionen). Bronopol har mycket hög affinitet för polära lösningsmedel (tabell 
2) och löser sig inte bra i opolära lösningsmedel. Värdena som anges i tabell 2 är tagna från en 
källa, men letar man i andra källor skiljer sig värdena åt. Detta gör det svårt att göra en or-
dentlig riskbedömning. 
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Tabell 2: Bronopols löslighet i olika lösningsmedel 

Bronopols löslighet vid 22 - 25°C  

Lösningsmedel %w/v 

Vatten 28 

Metanol 89 

Etanol 56 

Isopropanol 41 

Källa: Wikipedia 2008 

2.2 EU:s ramdirektiv för vatten 

”Europeiska unionen upprättar en ram för vattenskydd och förvaltning av vattenresurser. 
Enligt ramdirektivet ska de europeiska vattnen kartläggas och deras karakteristika fastställas 
och uppdelas efter avrinningsområden och avrinningsdistrikt. Dessutom ska förvaltningspla-
ner och åtgärdsprogram antas som är lämpliga för respektive vattenförekomst.” 

Källa: EU 2008 

Syftet med detta ramdirektiv är att skydda miljön, hindra och minska föroreningar, lindra ef-
fekterna av översvämningar och torka, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem samt un-
derlätta hållbar användning. De vatten som omfattas av ramdirektivet och som förvaltas av 
EU är grundvatten, kustvatten, inlandsytvatten och vatten i övergångszon. 

 Källa: EU 2008 

2.3 Sveriges kemikalielagstiftning  

Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft den 1 januari 1999. Syftet med Miljöbalken är bland 
annat att förebygga miljö – och hälsoskador. När denna lag trädde i kraft innebar detta inga 
stora förändringar i förhållande till lagen om kemiska produkter (LKP) som funnits sedan 
1985. Det man gjorde med denna balk var att man arbetade samman olika bestämmelser från 
15 lagar, däribland LKP, till en balk. Anledningen till att det inte blev så stor förändring var 
Sveriges inträde i EU 1995. Då vi gick med blev kemikalielagstiftningen en internationell 
fråga och mycket av Sveriges reglering av kemikalier styrs och sköts av EU och Europas ut-
veckling. 
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På 1600 – talet kom de första lagarna om användning och försäljning av kemikalier. Dessa 
lagar kom till på grund av användning av giftiga ämnen (till exempel arsenik) för att bekämpa 
skadedjur och på så sätt skydda människan från detta. Med åren upptäckte man fler ämnen 
och de kom också att ingå i lagstiftningen. Tack vare denna lagstiftning blev människorna mer 
uppmärksamma över kemikalier och deras egenskaper. De blev också mer kunniga inom an-
vändningsområden för olika kemikalier. 

År 1943 infördes mer utpräglade regler för hänsyn i kemikalielagstiftningen. Detta innebar 
bland annat att man införde ett allmänt aktsamhetskrav vid hantering och förvaring av kemi-
kalier (SFS 1943:877). Ungefär samtidigt kom speciella förordningar rörande bland annat 
bekämpningsmedel och läkemedel som reglerade kemikaliernas specifika användning. 

Lagen om hälso – och miljöfarliga varor (LHMV) trädde i kraft 1973. Det mest omvälvande 
med denna lag var att man även skulle ta hänsyn till hur farligt en produkt eller ämne kunde 
vara för miljön. Denna lag kom att gälla även varor som behandlats med eller innehöll kemi-
kalier. Tidigare lagar hade begränsats enbart till ämnen och beredningar. LHMV innehöll be-
stämmelser angående försäljning, tillverkning, annan hantering och import av hälso – och 
miljöfarliga varor. Tolv år senare ersattes LHMV med lagen om kemiska produkter (LKP). 
Alla kemiska ämnen och beredningar som behandlas av människor kom att ingå i denna lag, 
men varor uteblev. Därefter kom Miljöbalken till. Miljöbalken innehåller många grundläg-
gande regler, bland annat de ”allmänna hänsynsreglerna” i kapitel 2 (figur 1). 

Figur 1: Kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen 

Källa: Notisum 2008 

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
(Källa: Notisum AB 2008) 

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åt-
gärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte 
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighets-
mått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Källa: Notisum 
2008). 

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organis-
mer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan 
ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en 

kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1 014). (Källa: Notisum 2008). 
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De viktigaste reglerna gällande kemikalier i detta kapitel är 2 § Kunskapskravet, 3 § Försik-
tighetsprincipen och 4 § Produktvalsprincipen. 

Källor: Warfvinge P1997,Kemikalieinspektion 2008 samt Läkemedelsverkets rapport 2004. 

 

Som kan ses i dessa paragrafer ligger det största ansvaret på varje enskild verksamhet att an-
vända kemiska produkter på rätt sätt och veta hur man ska arbeta med produkterna på ett mil-
jöriktigt sätt. Störst ansvar läggs på importörer och tillverkare. 

Den 1 juni 2007 trädde REACH – förordningen i kraft. REACH står för Registration, Evalua-
tion, Authorization of Chemicals. Denna lagstiftning innebär att de som producerar eller im-
porterar kemiska ämnen har ansvar för att ämnena måste registreras. Detta för att kemikalier 
ska kunna produceras och användas utan allvarliga konsekvenser för miljön och människan. 
Registrering av ämnen gäller även för de som redan finns på marknaden, de ska registreras, 
riskbedömas och godkännas.  REACH:s princip är ”ingen data = ingen marknadsföring”, med 
andra ord ett ämne som inte registreras får inte säljas. De ämnen som importeras/produceras i 
volymer över 100 ton/år ska registreras inom 6 år (Regeringen 2008). Ju större volym som 
importeras eller produceras desto strängare krav angående informationen om varan krävs. Det 
finns dock undantag på användningsområden som inte behöver finnas med i registreringsan-
mälan, exempelvis användning av ämnen i livsmedel, foder, humanläkemedel och veterinär-
medicinska läkemedel. När man gör en registreringsanmälan av ett ämne detaljgranskas det av 
Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Får inte importören/tillverkaren tillstånd får äm-
net/produkten ej ges ut på marknaden. I REACH ingår även försiktighets – och substitutions-
principen.  

”Enligt substitutionsprincipen ska farliga ämnen ersättas med sådana ämnen som är mindre 
farliga om alternativ finns” 

Källa: Regeringen 2008 

”Försiktighetsprincipen handlar om att den som bedriver en verksamhet ska vidta de försik-
tighetsmått som behövs så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.” 

Källa: Regeringen 2008 

Samma dag som REACH trädde i kraft kom en ny myndighet till, ECHA (European Chemi-
cals Agency). ECHA har till uppgift att sköta utvärdering, registrering, begränsning och god-
kännande av kemiska ämnen.  

Källa: Riksdagen 2008, Notisum 2008, Kemikalieinspektionen 2008  
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2.4 Definitioner av olika miljöbegrepp 

”Ekotoxikologi är studier av främmande kemikalier och dess skadliga effekter i naturen.”  
Källa: NE 2008 

När man gör dessa studier tittar man på hur substanser släpps ut i naturen samt deras kemi, 
kvantiteter, nedbrytning, effekter i miljön, spridning, utsöndring och ursprung. Ämnen som är 
lipofila, persistenta och toxiska har större risk att agera som miljögifter. Eftersom dessa äm-
nen är ofta fettlösliga leder det till att de har väldigt lätt för att stanna i individers fettvävnad, 
de ackumuleras i fettvävnaden så kallad bioackumulation.  

 

Miljöfarlighet: ”bedömning av kemiska ämnens inneboende möjligheter att framkalla skada i 
miljön. Som inneboende egenskaper räknas; fysikaliska och kemiska egenskaper, nedbrytbar-
het samt möjligheterna för ämnet att anrikas i levande organismer.”     

  Källa: NE 2008 

Med andra ord studerar man ämnets biologiska nedbrytbarhet, dess bioackumulitet samt äm-
nets akuta toxicitet. När man fastställer ett ämnets miljöfarlighet tar man inte hänsyn till 
mängden utan till de olika ovannämnda egenskaperna.  

 

Miljörisk:  ”Vid en miljöriskanalys bedömer man hur stor sannolikheten är att kemiska ämnen 
ska göra skada i miljön och dess omfattning. Man sammanväger resultaten från en miljöfar-
lighetsanalys med halterna av ett ämne som förekommer i naturen.”  

Källa: NE 2008 

Vid en miljöriskbedömning gör man ett beslutsunderlag för dem som ska lagstifta/reglera 
verksamheten av ämnet, tillverka och/eller använda ämnet. När detta är gjort och det visar sig 
att ämnet är en miljörisk kan det leda till beslut om begränsande riskåtgärder, till exempel 
förbud mot användning eller begränsningar i användningen.  

Ett ämne kan påverka olika delar av miljön, till exempel luft, vattenmiljö eller mark och detta 
tas hänsyn till i en miljöriskbedömning. Man tar även hänsyn till ämnets olika faser, exempel-
vis tillverkning, utveckling, användning etc. 

Miljöriskbedömningar delas in i tre olika bedömningar; effekt – och exponeringsbedömning 
samt riskkaraktärisering. Vid effektbedömning studerar man ämnets toxiska egenskaper och 
vid en exponeringsbedömning beräknar man det aktuella ämnets halt i miljöns olika delar, 
Predicted Environmental Concentration, PEC – värdet. När man gör dessa beräkningar görs 
en del antaganden om ämnets mängd som släpps ut. Dessa antaganden är bland annat: 

 

• Hur ämnet reduceras eller inte alls reduceras, det senare ett så kallat worst case – anta-
gande. 

• Spädning som sker i miljön och/eller organismer. 
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• De volymer som använts. 

• Beräkning av hur mycket som finns kvar av ämnet och dess fördelning i luften, re-
ningsverkets utsläppsvatten och i avloppsslammet. 

 

När man beräknar riskkaraktäriseringen fås den så kallade riskkvoten, Risk Characterisation 
Rate (RCR) eller Risk Qoutient (RQ). För att få riskkvoten dividerar man PEC med PNEC 
(PNEC står för Predicted No – Effect Concentration). PNEC är den koncentration av substan-
sen som inte förväntas ha någon effekt på organismerna i ekosystemet. Om riskkvoten är 
mindre än 1 väntas ämnet inte ge några negativa effekter (under de angivna förhållandena 
som råder) på miljöns organismer. Om däremot PEC/PNEC ≥ 1 väntas ämnet ge negativa 
effekter på miljön och dess organismer på grund av att den förväntade koncentrationen kom-
mer att överstiga den nivån där substansen inte har någon effekt. Dessa beräkningar som görs 
är inte alltid tillförlitliga, men de görs för att se om det behövs vidare utredning kring ett ämne 
och dess effekter på miljön. I en rapport från 2004 som Läkemedelsverket har gjort har risk-
kvoter för Bronopol tagits fram för vatten, jord och sediment. Dessa riskkvoter gäller för hy-
gieniska och kosmetiska produkter och dessa kan ses i tabell 3. 

 

Tabell 3: Riskkvoter för Bronopol 

PEC/PNEC substans Kosmetiska 
och hygie-
niska pro-

dukter 

PEC/PNEC vatten 0,24 

PEC/PNEC jord 0,0023 

PEC/PNEC sediment 0,30 

    Källa: Läkemedelsverkets rapport 2004 

 

Som kan ses i tabellen är riskkvoterna för sediment och vatten tillräckligt höga för att negativa 
effekter på miljön och dess organismer inte kan uteslutas, vilket indikerar på att ämnet bör 
studeras vidare för miljöns säkerhet. Bronopol har låga Kow och Koc – värden vilket visar på 
att ämnet inte kommer att binda till partiklar eller fastna i sediment i någon större skala. (Lä-
kemedelsverkets rapport 2004). 
Som tidigare nämnts förekommer Bronopol i tvål och schampo. Bronopol tillsammans med 
Cocamide DEA, nonjontensid, innebär risk för nitroaminbildning vilket är farligt och på 
grund av detta är denna kombination av ämnen förbjuden (Källa: Kosmetikatillsyn 2006). 
I en rapport som Göteborgs Stad Miljöförvaltning gjorde, skedde en undersökning av farli-
ga/förbjudna ämnen i kosmetika. De inspekterade 22 stycken företag som importerade kosme-
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tiska och hygieniska produkter och 14 % av dessa företag hade produkter som innehöll kom-
binationen av Bronopol och Cocamide DEA. 

Miljöklassificering: ”ämnets miljöfarlighet beskrivs genom att ge det olika riskfraser och 
märkningar efter tydliga kriterier. Att ett ämne klassificeras som miljöfarligt betyder inte att 
det automatiskt utgör en miljörisk. Hur mycket av ämnet som når miljön är av avgörande be-
tydelse för om miljöfarligheten i praktiken också innebär en risk.”  

Källa: Läkemedelsverket rapport 2004 

2.4.1 Toxicitet 

Olika koncentrationer av ämnet mäts på olika organismer för att se vilka doser som är toxiska. 
De olika koncentrationerna som mäts är LC50 (lethal concentration), EC50 (effect concentra-
tion) och IC50 (inhibition concentration). LC50 mäts på fisk, EC50 mäts på hinnkräfta 
(Daphnia) och IC50 mäts på alger.  LC50 är den koncentration då 50 % av fiskarna dör efter att 
de utsatts för ämnet i 96 timmar. EC50 är den koncentration då 50 % av djuren beräknas vara 
orörliga efter att de utsatts för ämnet i 24 eller 48 timmar. IC50 är den koncentration där till-
växten eller tillväxthastigheten hämmas med 50 % efter 72 timmars exponering.  

Har någon av dessa koncentrationer ett värde som ligger under 1 mg/l bedöms det som myck-
et giftigt för vattenlevande djur. Är koncentrationen > 1 men < 10 mg/l bedöms det som gif-
tigt för vattenlevande djur. Ämnet bedöms som skadligt om värdet för dessa koncentrationer 
är > 10 men < 100 mg/l. I tabellen nedan redovisas värdena för Bronopol. 

Källa: Säkerhetsdatablad (Engwall och Claesson AB), Läkemedelsverkets rapport 2004 

 

Tabell 4: Toxicitetsvärden för Bronopol 

Test Värde (mg/l) 

Fisk LC50 20 

Daphnia EC50 1,4 

Alger IC50 0,05 

   Källa: Säkerhetsdatablad (Engwall och Claesson AB) 

I en artikel (A. Schnuch med flera 1997) där patienter har testats för känslighet mot Bronopol 
visar resultatet att gränsen går vid ca 0,5 % för att ge besvär. Den huvudsakliga källan som 
bidrar till besvären är kosmetika och läkemedel som används utvärtes. 
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2.4.2 Klassificering av Bronopol  

I denna tabell ges information om hur Bronopol i dagens läge är klassificerat. Som tabell 5 
visar klassas Bronopol bland annat både som hälsoskadlig och miljöfarlig. 

Klass: Xn; R21/22 Xi; R37/38-41 N; R50 

Märkning: Xn, N; R21/22-37/38-41-50 

S(2)-26-37/39-61 

Tabell 5: Klassificeringstabell för Bronopol 

Klass eller 
märkning 

Förklaring av farokoder, R – och S fraser 

N Miljöfarlig 

Xi Irriterande 

Xn Hälsoskadlig 

R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring. 

R37/38 Irriterar andningsorgan och huden. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansikts-
skydd. 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn. 

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta 
läkare. 

S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs instruktioner och varuinformation. 

Källa: KIFS 2005:5, klassificieringsdatabasen 

2.5 DPSIR – modellen 

För att förhindra att Bronopol ska påverka miljön på ett negativt sätt kan man utreda ämnet 
med hjälp av DPSIR – modellen. DPSIR står för Drivkraft, Påverkan, Status, Inverkan och 
Respons. Denna modell är baserad på det sättet att miljön påverkas av olika verksamheter runt 
omkring och på grund av dessa verksamheter kan förändringar ske i miljön. För att förändra 
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tillståndet till det bättre eller återställa det till det ursprungliga reagerar samhället på dessa 
förändringar. Naturvårdsverket definierar DPSIR – modellen med följande ord: 

 
Den analyserarmiljöproblemen utifrån att Drivkrafter såsom industrin skapar Påverkan på 
miljön som t.ex. förorenande utsläpp som försämrar miljöns Status vilket i sin tur får en In-
verkan för människors hälsa och miljö varvid vi försöker hitta Responser eller åtgärder för 
problemen (Naturvårdsverket). 
 
I figuren nedan visas det hur dessa krafter påverkar varandra. 

 

 
 
Figur 2: Bild över hur de olika krafterna påverkar varandra enligt DPSIR – modellen. 

Källa: Källa: Naturvårdsverket 2003, 2004  

Modellen relaterar flera faktorer till varandra och på så sätt kan man se hur ett ämne kan på-
verka miljön i flera steg. En tillförlitlig metod som tar hänsyn till det mesta runt omkring äm-
net och hur det kan spridas.   

Källa: Naturvårdsverket 2003, 2004  

2.6 Reningstekniker 

Avloppsvatten renas i flera olika processer i reningsverk innan det går tillbaka ut i naturen. 
Det finns många olika uppbyggnader av ett reningsverk samt olika sätt att rena vatten. Det 
som presenteras här är huvudmetoden. De olika processerna vattnet genomgår är mekanisk, 
biologisk och kemisk rening samt filtrering. Avloppsreningsverken brukar delas upp i två de-
lar; en del för slam och en del för avloppsvatten. Slammet som bildas genomgår även en spe-
ciell slamhantering.  
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När vattnet har gått igenom alla reningssteg har mängden partiklar minskat med cirka 99 pro-
cent. I figur 3 kan ett schema över ett reningssystem studeras. 

Källa: Wikipedia 2008, Rapport från Naturvårdsverket och Strängnäs reningsverk 2006 

2.6.1 Mekanisk rening 

Den mekaniska reningen består av rensgaller, sandfång och försedimentering. Vid rensgallret 
rensas först stora föremål bort som kan orsaka stopp, exempelvis bindor, plastpåsar och toa-
lettpapper.  Gallren rensas kontinuerligt och avfallet tas sedan omhand och fraktas till deponi. 

Vid sandfånget sedimenterar sand, grus och liknande föremål, men inget biologiskt material. 
Detta görs på så sätt att vattenhastigheten hålls konstant så att bara vissa partiklar sedimente-
rar. 

Vid försedimenteringen sker en sedimentering av de stora biologiska partiklarna. Det slam 
som bildas kallas primärslam och pumpas till slamhanteringen. 

Källa: Wikipedia 2008, Rapport från Naturvårdsverket och Strängnäs reningsverk 2006 

2.6.2 Biologisk rening 

Vid den biologiska reningen används mikroorganismer för att bryta ner organiskt material. I 
detta steg sker många olika processer och man kan använda sig av olika metoder för den bio-
logiska reningen och här presenteras de mest viktiga. Det traditionella biologiska reningsste-
get består av en biobädd eller en aktivslamanläggning. Andra metoder som används i mindre 
utsträckning är membranteknik (MBR) och satsvis biologisk rening (SBR). 

I en biobäddanläggning sker reningen under aeroba (syrerika) betingelser. Bädden täcks av 
plastkoppar eller sten som täcks med mikroorganismer och här låter man vattnet rinna ige-
nom. 

I anläggningen med aktivt slam har man först luftningsbassänger där det organiska materialet 
bryts ner av mikroorganismer. Därefter skiljer man slammet från det övriga materialet i sedi-
menteringsbassänger. Luft pumpas in kontinuerligt i avloppsvattnet och på så sätt får vattnet 
det syre det behöver. Med hjälp av syret som pumpas in bryter bakterier ner organiskt materi-
al och bildar koldioxid, vatten och samtidigt bildas ny biomassa. Syre tillsätts för att de aeroba 
mikroorganismerna ska kunna tillgodogöra sig näringsämnena som finns lösta i vattnet. Cell-
massan som bildas under detta steg kallas för bioslam. Bioslammet skrapas bort i mellanse-
dimenteringsbassängen som kommer efter.  För att bakteriestammen ska hållas kvar i proces-
sen pumpar man tillbaka en viss del av slammet till luftningsbassängerna. Detta slam kallas 
för returslam och det slam som pumpas till slamhanteringen kalls för överskottsslam. 

För att omvandla kvävet till kvävgas som kan släppas ut i naturen använder man biologiska 
kväveaktioner. Dessa reduktioner görs i aktivslambassänger där syrekoncentrationen varierar i 
vattnet. Ammoniumkväve oxideras till nitrat och nitrit av bakterier i bassängen som är luftad, 
denna reaktion kalls för nitrifikation. I ett syrefattigt steg reduceras nitrat och nitrit till kväv-
gas och denna reaktion kallas för denitrifikation. I detta steg är syrekoncentrationen så låg i 
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vattnet att det aktiva slammet använder nitratets och nitritets syre för sin respiration. När vatt-
net har passerat alla reningssteg är cirka 80 procent av allt kväve borta. 

Källa: Wikipedia 2008, Rapport från Naturvårdsverket och Strängnäs reningsverk 2006 

2.6.3 Kemisk rening 

Vid kemisk rening är det fosfor som tas bort och detta med hjälp av fosforutfällning. Fosfor 
måste tas bort för det kan ge allvarliga konsekvenser för naturen. För att fosfor ska fällas ut 
används två – eller trevärda metallsalter, ofta av aluminium och järn som till exempel järnklo-
rid (NE 2008). När salterna har tillsatts bildas så kallade flockar som binder en del suspende-
rade ämnen och dessa flockar sjunker till botten i sedimenteringsbassängen. På botten bildas 
slam som pumpas vidare till en enskild slambehandling. Över 60 procent av fosforn tas bort 
vid försedimenteringen med kemisk rening/fällning. Totalt tas 98 procent av fosforn bort i 
fosforreduktionen (Rapport från Naturvårdsverket). 

Källa: Wikipedia 2008, Rapport från Naturvårdsverket och Strängnäs reningsverk 2006 

2.6.4 Slamhantering 

Slammet innehåller stora mängder växtnäringsämnen och biologiskt nedbrytbart material. 
Genom rötning stabiliseras slammet så att det kan användas igen. Biogasen som bildas består 
bland annat av metan, koldioxid och vatten. 

Källa: Wikipedia 2008, Rapport från Naturvårdsverket och Strängnäs reningsverk 2006 

Rötning är en anaerob (syrefri) biologisk nedbrytning av produkter med biologiskt ursprung. 
Vid rötning bildas biogas, tidigare kallat rötgas, samt rötslam bestående av vatten och en 
relativ stabil rest i fast fas.  

Källa: NE 2008 

Figur 3: Schema över reningsverk 
 

Källa: NE 2008
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2.7 Gaskromatografi 

En metod för kemisk analys av olika (organiska) ämnen, som bygger på att ämnena förgasas 
vid olika temperaturer. 

Källa: NE 2008 

De kemiska ämnena fördelar sig mellan två faser, den mobila och den stationära fasen. Den 
mobila fasen är oftast en inert gas och oftast används helium. Ämnena i provet separerar från 
varandra med avseende på deras affinitet för den stationära fasen. Fördelningen mellan faser-
na beror också på om ämnena är polära eller opolära samt ämnenas kokpunkt. När ämnena 
kommer ut ur kolonnen, detekteras de och registreras med en skrivare (Källa: NE 2008). I 
detta avsnitt kommer olika kolonner, detektorer samt injektionsmetoder för kapillärkolonner 
presenteras. 

Källa: Harris DC 2003 och McNair HM & Miller JM 1997 

2.7.1 Kolonner 

Det finns två typer av kolonner; packade kolonner och kapillärkolonner. Båda kolonnerna har 
en stationär fas så att ämnena ska kunna separeras. Kokpunkt och löslighet i den stationära 
fasen är egenskaper som har stor inverkan på separationen av analyterna i provet. När man 
väljer vilken stationär fas som ska användas vid GC – analysen ska man ta hänsyn till lika – 
löser – lika – principen. Är analyterna polära används en polär stationär fas och är analyterna 
opolära används en opolär stationär fas. Den stationära fasen kan vara i fast eller flytande 
form, GSC (gas solid chromatography) respektive GLC (gas liquid chromatography). GSC 
bygger på att analyterna adsorberar till den stationära fasen medan GLC bygger på att analy-
terna fördelarna sig mellan de olika faserna. Beroende på hur väl analyterna attraheras till den 
stationära fasen spenderar de också olika lång tid där. Ju mer de attraheras till stationärfasen 
desto längre tid kommer de att spendera där. GSC används mest när gaser ska analyseras och 
för mycket flyktiga ämnen. GLC är den fas som används mest av GSC och GLC. 

Packningsmaterialet i de packade kolonnerna består oftast av SiO2 (kiseloxid), men även 
Al 2O3 (aluminiumoxid). Partiklarna i kolonnen är många och små. Dessa partiklar är täckta 
med flytande stationär fas, men även de fasta materialet som partiklarna är fästa vid kan vara 
stationärfasen. De packade partiklarna ska vara lika i storleken för att bästa resultat med ana-
lysen ska uppnås. 

Kapillärkolonner är ihåliga kolonner som inte är packade, istället täcks innerväggen av en 
tunn film med vätska som är stationärfasen. Dessa kolonner brukar vara 10 – 60 m långa, men 
100 m är också möjligt. Innerdiametern är ca 0.1 – 0.5 mm. Kapillärkolonnerna brukar delas 
in i ytterligare tre kolonntyper; Wall – coated open tubular column (WCOT), Support – coated 
open tubular column (SCOT) och Porous – layer open tubular column (PLOT). I WCOT är 
innerväggen täckt av en tunn film med vätska som är stationärfasen. I SCOT är partiklar fästa 
på innerväggen täckta av stationärfasen och i PLOT är fasta partiklar den stationära fasen. 
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Kolonnerna är oftast gjorda av SiO2 på grund av att det är ett mycket inert material, men även 
rostfritt stål kan användas. Kapillärkolonnerna är de som dominerar vid användning av de 
olika kolonnerna.  

Källa: Harris DC 2003 och McNair HM & Miller JM 1997 

2.7.2 Injektionsmetoder för kapillär – GC; splitinjektion, splitlessinjektion samt on column 

Vid användning av splitinjektion når endast 0.2 – 2 % av provet kolonnen. Provet injiceras 
och når linern, därefter förgasas provet och största delen blåses ut genom splitventilen. Vid 
testning av kolonner och när prover är koncentrerade använder man sig av splitinjektion. För-
delar med denna injektionsmetod är att man får ett smalt startband på grund högt gasflöde, det 
är små provvolymer och smutsiga prover kan analyseras (dock används glasull i linern för att 
rena provet). Injektortemperaturen ligger normalt mellan 200 – 300°C. Nackdelar med splitin-
jektionen är att ämnen med låga kokpunkter kondensera först och kan då ”försvinna” i jämfö-
relse med ämnen som har höga kokpunkter. Skulle injektortemperaturen vara för hög kan äm-
nen sönderfalla. Spåranalyser är svåra att göra med splitinjektionen då största delen av provet 
blåses ut. Ett exempel på nåldiskriminering är om ämnen med höga kokpunkter går förlorade. 
Injiceringsdiskriminering är bland annat om ämnena diffunderas olika snabbt från injektions-
tillfället tills det att de når kolonnen. Ett annat exempel på injiceringsdiskriminering är om 
inte alla ämnen i provet kondenserar.  

Vid en splitlessinjektion hålls splitventilen stängd under hela injektionen. Provet förångas 
långsamt och överförs till kolonnen med gasflödet. I kolonnen kondenseras både prov och 
lösningsmedel. Efter cirka 45 – 60 sekunder öppnas splitventilen och det sista av provet blåses 
ut. Injektortemperaturen vid splitless ligger mellan 200 – 300°C, dock något lägre än vid split-
injektionen. Splitlessinjektion är bra att använda om koncentrationerna i provet är låga efter-
som hela provet injiceras. I kolonnugnen varieras temperaturen med avseende på hur flyktiga 
ämnena är och man använder sig ofta av ett temperaturprogram.  En nackdel med splitlessin-
jektionen är att man inte automatiskt får ett smalt startband, utan det kan uppstå något som 
kallas band broadening in time. Då krävs det att provet fokuseras direkt efter injektionen. De 
olika fokuseringsmekanismerna är lösningsmedelsmetoden (solvent trapping) och cold trap-
ping. Lösningsmedelsmetoden bygger på att man sänker kolonntemperaturen i början av ana-
lysen under lösningsmedlets kokpunkt. Detta medför att lösningsmedel kondenseras i början 
av kolonnen och på så sätt samlas provet också där, provet fångas av lösningsmedlet. Tempe-
raturen kommer sedan att ökas successivt. Lösningsmedlet förångas då temperaturen stiger 
och provet är då fast i lösningsmedlet och koncentreras i ett smalt band. Vid cold – trapping är 
kolonnens starttemperatur minst 150°C lägre än kokpunkterna för de ämnen som analyseras. 
Lösningsmedel och ämnen med låg kokpunkt går igenom kolonnen snabbt och de med hög 
kokpunkt stannar kvar i ett smalt band. Sedan värms kolonnen snabbt upp så att de kvarva-
rande ämnena kan analyseras. 

Vid en on – columninjektion vill man inte att provet ska förångas innan det når kolonnen. 
Provet injiceras direkt på kolonnen utan att gå via en varm injektor (injektorn är kall) och li-
ner. En speciell injektor och ett speciellt septum krävs. Föroreningar i kolonnen förekommer, 
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då ingen liner finns. Allt prov går på kolonnen, men det måste eventuellt spädas först så att 
det inte blir överladdning i kolonnen. Denna typ av injektion är bra då man har prover som 
sönderfaller vid temperaturer som är högre än deras kokpunkt. 

Källa: Harris DC 2003 och McNair HM & Miller JM 1997 

2.7.3 Detektorer 

Det finns flera olika detektorer för att analysen ska bli så bra som möjligt. Den vanligaste de-
tektorn är flamjoniseringsdetektorn (FID). Den uppfyller de kriterier en bra detektor ska göra; 
linjäritet, hög sensitivitet och detekterbarhet, ganska enkel och billig. Några exempel på andra 
vanliga detektorer är Electron capture detector (ECD) och Thermal conductivity cell (TCD). 
En annan vanlig detektor är MS – detektorn, se avsnitt 2.8.  

FID är den mest använde detektorn och uppfunnen speciellt uppfunnen för GC. Detektorn 
fungerar för alla ämnen som innehåller kol – väte – bindningar, responsen blir dock sämre 
med föreningar som är substituerade med aldehyder, alkoholer, syror och heteroatomer (O, N, 
P och halogener). Tillsammans med luft och vätgas förbränns analyterna till joner som detek-
teras i form av en elektrisk signal. Kolatomer kan bilda CH – radikaler. CHO+ neutraliseras i 
flamman med hjälp av elektroner som flödar från katoden till anoden. 

ECD är begränsad i sin känslighet till en viss sort av analyter. Detektorn är känslig för mole-
kyler som innehåller konjugerade karbonyler, halogener, nitriler, nitrogrupper och organisk 
metalliska grupper. Grupper som ECD inte har hög känslighet för är kolväten, ketoner och 
alkoholer. Den bärgas som används är antingen kvävgas eller 5 % metan i argon. När gasen 
når detektorn joniseras den av elektroner med hög energi (β – strålning). Dessa elektroner 
emitteras från en källa med radioaktivt 63Ni. 63Ni används på grund av att den är termiskt sta-
bil och har låg aktivitet. 

 
63Ni → β-  

 

β
- kolliderar med bärgasen och fler elektroner bildas. 

 

β
- + N2 → 2e- + N2

+  

 

Att dessa elektroner bildas resulterar i en stabil ström. Elektronerna som bildas ansamlas vid 
anoden. När en elektronegativ analyt når detektorn kommer den att fånga upp fria elektroner 
och den stabila strömmen kommer att minska. Eftersom negativa joner rör sig långsammare 
än elektroner kommer de inte att ansamlas vid anoden. 

TCD är en enkel detektor och är känslig för alla analyter. Dock kan TCD endast användas 
med kapillärkolonner som har en innerdiameter som är större eller lika med 0.53 mm för an-
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nars minskar känsligheten. Med denna detektor mäter man hur analyten/analyterna transporte-
rar värme från ett varmt ställe till ett kallt ställe. 

Källa: Harris DC 2003 och McNair HM & Miller JM 1997 

2.8 Masspektrometri (MS) 

Med en masspektrometer kan man studera massan av molekyler, atomer eller fragment. För-
hållandet mellan massan (m) och laddningen (z) styr hur föreningarna separeras. För att det 
ska kunna bli ett spektrum måste föreningarna joniseras. Ett elektriskt fält som är i högvaku-
um gör så att jonerna accelererar för att sedan separeras. En metod för detta är att jonerna 
först får passera ett elektriskt fält för att sen passera ett magnetiskt fält. Jonerna böjs av och 
träffar detektorn. Ju lättare jonerna är desto mer böjs de av. Är förhållandet mellan massa och 
laddning (m/z) lika för flera joner träffar de detektorn i samma punkt. Är dock massorna olika 
hos jonerna registreras en signal för varje jonslag med en intensitet som är proportionell mot 
hur mycket varje jonslag förekommer. 

De vanligaste metoderna för att jonisera föreningar är elektronjonisering (EI) och kemisk jo-
nisering (CI). När jonerna joniseras med hjälp av EI låter man föreningen passera genom ett 
elektronflöde. Då föreningen går igenom elektronflödet kolliderar föreningen med elektroner-
na och bildar en positivt laddad molekyljon och olika laddade eller neutrala fragment. Elek-
tronerna som accelereras har en potential på ca 70 elektronvolt. Jonerna accelereras ännu en 
gång innan de passerar massfiltret. Laddningen vid accelerationen är ca 5 volt. 

 

M + e- → M+· +2e-  

M+· 
→ m1

· + m2
+ 

       → m1 + m2
+· 

M = Molekyler 

M ·+ = molekyljoner/fragmentjoner 

Har molekyljonerna/fragmentjonerna specifika masstal kan föreningen identifieras.  

Källa: Harris 2003 DC och McNair HM & Miller JM 1997 

2.8.1 Selected ion monitoring – SIM  

När man gör en GC/MS – analys kan man använda något som kallas för SIM. Med SIM ökas 
både känsligheten och specificiteten för masspekrat genom att scanna på speciella m/z – vär-
den. Mellan tre och fem värden brukar vara lagom att välja ut, dock måste man känna till både 
retentionstid och det individuella masspektra för den förening man ska analysera. 

Källa: Harris DC 2003 och McNair HM & Miller JM 1997 
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2.8.2 SCAN 

När man analyserar ett ämne med GC fås ett kromatogram. Kromatogrammet består av punk-
ter, där varje punkt står för antalet joner, även kallat TIC (total ion current). Ett masspektra 
ger en punkt i GC, ett masspektra per sekund i 10 minuter ger 600 masspektra. TIC fås när 
man scannar över ett masstalsområde – fullscan. 

Källa: Harris DC 2003 och McNair HM & Miller JM 1997 

2.9 Upparbetningsmetoder 

2.9.1 Fastfas extraktion - SPE 

SPE är en väldigt bra och effektiv extraktionsmetod. Den har många fördelar i jämförelse med 
andra metoder, exempelvis: 

 

• Lätt att automatisera 

• Kan extrahera flera analyter med olika polaritet 

• Får extrakt som ibland är ganska rena 

• Koncentrerade prover 

 

SPE kan jämföras med vätske – vätske – extraktion. Vätskeprovet kommer att passera genom 
kolonnen där föreningarna extraheras från provet till sorbenten (den fasta fasen) i kolonnen. 
De ämnen som man inte vill ha kan tvättas bort och de man vill ha elueras med en passande 
vätska. Extraktet som erhålls är oftast mycket mer koncentrerat än det ursprungliga provet. De 
flesta prover behöver hjälp för att ta sig igenom kolonnen och detta kan göras med hjälp av 
vakuum, tryck eller centrifugering. De flesta organiska lösningarna som analyseras på ISO-
LUTE SPE (Sorbent AB) kan gå igenom kolonnen med hjälp av gravitationen. Innan provet 
appliceras på kolonnen måste den konditioneras. Detta för att analyterna ska interagera med 
den fasta fasen. Har man vattenprover används en organisk konditioneringsvätska, exempelvis 
metanol. Är provet inte i vatten konditioneras kolonnen med den matrix provet befinner sig i. 
Vissa kolonner kräver dock inte konditionering, till exempel ISOLUTE ENV + (Sorbent AB), 
men självklart går det att göra ändå. Anledningen till att metanol används vid konditionering 
av kolonnen är att den går in i alla fickor i packningen. Efter att man låtit metanol gå igenom 
brukar man låta vatten gå igenom för att ersätta metanol. Detta för att metanol innehåller en 
alkoholgrupp som kan derivatiseras. Har man då en analyt med en alkoholgrupp som ska de-
rivatiseras kan det bli ett problem. 

Vid val av kolonn bör man välja en som är relativt lika analyterna i polaritet. Därför har en 
polär kolonn (ISOLUTE ENV +, Sorbent AB) valts vid analys av Bronopol. Denna kolonn är 
en korslänkad hudroxylerad polystyren – divinylbensen copolymer. Partiklarna i packningen 
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har en ojämn form och medelstorleken är ca 90µm. ENV + extraherar effektivt ut de polära 
föreningar i vattenprovet, något som tidigare var svårt vid användning av C18 – baserade ko-
lonner, se figur 4. (Källa: Argonaut Technologies). 

Figur 4: Struktur av ISOLUTE ENV+  

Källa Harris DC 2003, McNair HM & Miller JM 1997 och Argonaut Technologies 2008 

2.9.2 Derivatisering 

Alla ämnen kromatograferar inte tillräckligt bra för att kunna analyseras som de är i GC, där-
för kan man öka provets flyktighet, detekterbarhet och förbättra selektiviteten genom derivati-
sering. Polära föreningar är oftast svårare att analysera med GC och behöver därför derivatise-
ras. Derivatiseras inte provet blir topparna i kromatogrammet breda och osymmetriska. Den 
vanligaste formen av derivatisering är silylering. Vid silylering byts ett aktivt väte ut mot en 
alkylsilylgrupp. Den generella strukturen för ett silyleringsreagens är R3 – Si – X. X kan vara 
klor (Cl) eller en annan grupp. Det finns ytterligare två vanliga metoder som används vid de-
rivatisering och det är acylering och alkylering. Vid acylering inför man en acylgrupp i en 
organisk förening (NE 2008). Vanliga derivatiseringsreagens är olika derivat av syra, exem-
pelvis syraanhydrid och syraklorid. Vid alkylering inför man en alkylgrupp i en organisk fö-
rening (NE 2008). 

Källa: Harris 2003 DC och McNair HM & Miller JM 1997 
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3 MATERIAL OCH METOD 

3.1 Kemikalier 

Följande kemikalier har använts i detta projekt: 

� Bronopol (s), 98 % Aldrich, CASnummer: 52 – 51 – 7  

� 4 – bromfenol (s), 99 % Aldrich – Chemie, CASnummer: 106 – 41 – 2  

� 2,4 – dibromfenol (s), 97 % Aldrich – Chemie 

� Aceton (l) 

� Metanol (l) 

� Etylacetat (l) 

� BSTFA (bis-(Trimethylsilyl)trifluoroacetamide) (l) 

� TMCS (trimethylchlorosilane) (l) 

� Pyridin (l) 

� HCl 

3.2 Metodutveckling 

Som utgångspunkt för denna analysmetod användes två stycken olika källor (TemaNord 2007 
och Ask 2002). Den ena analysmetoden riktade sig till fenolanalys och den andra specifikt till 
Bronopolanalys. Båda analysmetoderna gick till så att de använde sig av SPE, eluerade med 
etylacetat, indunstning med hjälp av kvävgas samt derivatisering med MTBSTFA. Då inte 
alla kemikalier fanns att tillhandahålla valdes det att göra en kombination av dessa metoder. 
Som derivatiseringsreagens användes ett TMS – reagens istället för MTBSTFA. MTBSTFA 
användes vid fenol – och Bronopolanalysen. Vid val av intern standard valdes även där två 
andra än de som var med i de olika metoderna, 4 – bromfenol och 2,4 – dibromfenol. 

Metanol är känsligt att använda som lösningsmedel när ämnen ska derivatiseras på grund av 
dess aktiva väte och istället användes aceton som lösningsmedel. Vid derivatiseringen skulle 
annars metanol själv kunna derivatiseras eller den skulle kunna angripa O – Si – bindningen 
på Bronopol när den derivatiserats (Ask 1999). Bronopol har två alkoholgrupper med varsitt 
aktivt väte som derivatseras i närvaro av derivatiseringsreagens.  
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3.2.1 Stamlösningar, test av detektorer samt framställning av kalibreringskurvor 

Stamlösningar av Bronopol och intern standard (IS) blandades till och aceton användes som 
lösningsmedel. Vardera stamlösningen hade en koncentration på 5 mg/ml som sedan späddes 
till 0,25 mg/ml. Detta ledde till att koncentrationen i slutextraktet på ca 250 µl blev 10 ng/µl. 
TMS – reagenset blandades till i ordningen BSTFA, TMCS och sist pyridin i förhållandet 
10:1:10. 

Det första som testades vid utarbetningen av analysmetoden var GC – analys med MS - detek-
tor. Gaskromatografen var en 6890N Network GC system Agilent Technologies som var 
kopplad till en 5973 Network Agilent Technologies spektrometer. Injektionen skedde per au-
tomatik (7683 Series Injector Agilent) och det injicerades 1 µl per prov. Kolonnen som an-
vändes var en kapillärkolonn som var ca 30 m lång, 0,22 mm i innerdiameter och dess film-
tjocklek var 0,25 µm. Stationärfasen var av typen FAME’S (BPX – 70, cyanopropyl,SGE 
Scantec LAB). Bärgas var helium.  

För att kunna ta reda på vilken retentionstid Bronopol och IS (4 – bromfenol) hade gjordes ett 
extrakt som analyserades med splitinjektion. Provet bestod av Bronopol och IS med hög kon-
centration samt TMS som kan ses i tabell 6. 

 

Tabell 6: Provets innehåll vid bestämning av Bronopols och den interna standardens retentionstid. 

Lösning Koncentration 
(mg/ml)  

Volym (µl) Slutkoncentration 
(mg/ml) 

Bronopol 5 200 5 

4 – bromfenol 5 200 5 

TMS - 200 - 

 

Splitförhållandet var 1:100 och injektortemperaturen var 250°. Temperaturprogrammet börja-
de på 50°C i 1 min och ökades sedan med 10°/min till 240°C 0 min. Därefter följde post run i 
10 min med en temperatur på 250°C. Bronopol kom ut efter 14,35 min och IS kom ut efter 
13,89 min. Som kan ses i figur 5 var det på gränsen till för kort tid mellan retentionstiderna, 
vilket inte är optimalt.  
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Figur 5: Retentionstid för Bronopol och internstandard   

 

För att sedan se om Bronopol kunde detekteras vid lägre koncentrationer gjordes analysen 
med splitlessinjektion. Vad provet innehöll kan ses i tabell 7. 

 

Tabell 7: Provets innehåll vid analys med splitlessinjektion. 

Lösning Koncentration 
(mg/ml) 

Volym 
(µl) 

Slutkoncentration 
i extraktet (ng/µl) 

Bronopol 0,25 10 10 

4 – bromfenol (IS) 0,25 10 10 

TMS - 40 - 

Aceton - 200 - 

 

Splitless 1 min och solvent delay 8 min. Temperaturprogrammet började på 50°C i 1 min, 
som sedan ökades med 5°C/min till 145°C som hölls i 0 min. Post run 200°C. SIM valdes och 
masstalen som valdes för Bronopol var 297, 299 samt 147 och för IS valdes 229 och 231. 

Dock var inte intensiteten på Bronopols topp speciellt stor, vilket gjorde det hela mycket mer 
osäkert, se bilaga 3. Kalibreringskurva gjordes, vilket resulterade i att Bronopol inte kunde 
detekteras i någon av dessa kalibreringspunkter. Med hjälp av det som kunde studeras i kro-
matogrammet ökades antalet grader som kolonntemperaturen skulle öka med per minut till 
7°C/min. Det nya temperaturprogrammet blev då; börjar på 50°C i 1 min och ökar därefter 
7°C/min till 200°C. Post run i 10 min och 250°C. Därefter testades split och splitless igen. 
Extraktet analyserades även med SIM på de olika masstal som var specifik för Bronopol och 
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interna standarden. Dock blev inte intensiteten så pass hög att riktiga vattenprover skulle kun-
na analyseras. Splitinjektion gjordes med det nya temperaturprogrammet för att få fram reten-
tionstiden för Bronopol och IS. Även denna gång blev det inte tillräckligt lång tid mellan 
Bronopol och 4 – bromfenol för att det skulle vara optimalt, men det var acceptabelt. Nästa 
steg var att göra en kalibreringskurva. De olika punkterna (tabell 8) blandades till med kon-
centrationerna; 10, 20, 30, 40 och 50 ng/µl. 

 

Tabell 8: Kalibreringspunkternas innehåll och koncentration. 

Koncentration av Bronopol 

i slutextraktet (ng/µl) 

Volym 
Bronopol 

(µl) 

Intern 
standard 

(µl) 

Aceton (µl) TMS (µl) Total 
volym (µl) 

10 10 10 200 40 260 

20 20 10 190 40 260 

30 30 10 180 40 260 

40 40 10 170 40 260 

50 50 10 160 40 260 

 

Bronopol kunde dessvärre inte detekteras i dessa halter. För att öka detektionen av Bronopol 
och även känsligheten byttes detektorn ut till en ECD (Electron Capture Detector). Med ECD 
ökas känsligheten för halogener och Bronopol innehåller en halogen, nämligen brom. Gas-
kromatografen var av typen 5880A Series Gas Chromatograph Hewlett Packard. Kolonnen 
var en kapillärkolonn som var 30 m lång, innerdiametern var 0,25 mm och filmtjockleken var 
0,25 µm. Den stationära fasen var av typen, HP – 5 crosslinked 5 % HP ME Siloxane. 

Även med den nya kolonnen, detektorn och gaskromatografen testades olika varianter med 
split, splitless samt olika koncentrationer. Injektionerna gjordes manuellt och det var 1 µl som 
injicerades. Responsen blev genast mycket större och bättre. Intern standarden byttes ut till 
2,4 – dibromfenol på grund av att 4 – bromfenol samkromatograferade med andra toppar som 
antagligen var från aceton eller TMS – reagenset. Den nya intern standardens retentionstid var 
17,68 (figur 6 och 7) och Bronopols retentionstid var 15,63 (figur 7). Detektionsgränsen för 
Bronopol blev lägre vilket är en stor fördel då ämnet inte förekommer i så höga halter i vatten. 
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Figur 6: Kromatogram för internstandard 2 

 

Ytterligare en kalibreringskurva gjordes och alla komponenter tillsattes i vialerna. Koncentra-
tionerna låg mellan 0,6 – 0,06 ng/µl. Vad extrakten innehöll kan ses i tabell 9. 

 

Tabell 9: Kalibreringspunkternas innehåll och koncentration. 

Koncentration av Bronopol  

i slutextraktet (ng/µl) 

Volym 
Bronopol 

(µl) 

Volym IS 2 

(µl) 

Volym 
TMS 

(µl) 

Volym Ace-
ton (µl) 

Total 
volym (µl) 

0,6 10 10 40 200 260 

0,3 5 10 40 205 260 

0,15 2,5 10 40 207,5 260 

0,09 1,5 10 40 208,5 260 

0,06 1,0 10 40 209 260 
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Figur 7: Kalibreringspunkt 10 ng/µl 
 

Det gjordes även kalibreringskurvor där extrakten genomgått både SPE och filtrering. Dock 
blev dessa kalibreringskurvor inte användbara då de inte blev linjära. Se resultat avsnitt 4. 

3.2.2 Fastfas extraktion (SPE)   

SPE – kolonnen var av typen ISOLUTE ENV+ (Sorbent AB) och är bra för polära ämnen, 
vilket Bronopol är. I figur 8 visas ett schema över hur SPE generellt gick till: 

 

1. Kolonnen konditioneras med 2 ml etylacetat, 2ml metanol samt 2 ml surgjort (pH 2) 
vatten. 

2. Prov appliceras på kolonnen och får gå igenom. 

3. Kolonnen får torka med hjälp av vattensug i ca 45 – 60 min. 

4. Eluering med 4*1 ml etylacetat. Vid första appliceringen av etylacetat fick det stå och 
dra in i packningen i några minuter innan provet eluerades. 

5. Provet indunstas med N2 till torrhet. 

6. 200 µl etylacetat, 10 µl IS samt 40 µl TMS tillsattes 

7. GC – analys. 

Figur 8: Schema för fastfasextraktionen. 
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Anledningen till att kolonnen konditionerades med surgjort vatten var för att förbereda kolon-
nen för det riktiga provet som hade vatten som matris. Vid första appliceringen av etylacetat 
vid elueringen fick kolonnen stå och dra in etylacetatet 3 – 4 min. 

Kalibreringskurva gjordes även här för att se hur de olika extrakten betedde sig i kolonnen. 
Kalibreringspunkter med olika koncentrationer gjordes i 10 ml – kolvar och IS 2 tillsattes 
samtidigt. Dessa lösningar applicerades sedan på kolonnen och analyserades med GC. Kon-
centrationerna låg mellan 0,6 – 0,06 ng/µl. För att studera kalibreringskurvan se resultat under 
avsnitt 4. 

3.3 Analys av prover  

Proverna togs från Tekniska Verken i Linköping och det var ingående samt utgående vatten-
prover från reningsverket. Provvolymen var 1 liter. För att Bronopol skulle få så gynnsam 
miljö som möjligt surgjordes proverna med HCl (saltsyra) till pH 2. Därefter filtrerades pro-
verna på grund av att provet innehöll för stora flockar som annars skulle ha fastnat i SPE – 
kolonnen och gjort att vattnet inte skulle kunna gå igenom. Vid filtreringen användes Büch-
nertratt och Munktellfilter. Även här gjordes en kalibreringskurva där punkterna fick gå ige-
nom hela upparbetningssteget. Koncentrationerna låg mellan 0,6 – 0,06 ng/µl. Se resultat un-
der avsnitt 4. 

Det ingående vattnet filtrerades två gånger och det utgående filtrerades en gång. Därefter 
konditionerades SPE – kolonnerna enligt föregående tillvägagångssätt. Vattenproverna appli-
cerades, 1 liter för utgående vatten och 660 ml för ingående vatten. Det ingående vattenprov 
var för smutsigt för att hela provvolymen skulle kunna gå igenom.  Därefter analyserades pro-
verna på GC.  

3.4 Utvärdering av data 

Enbart en intern standard användes då den ena samkromatograferade med andra toppar. Detta 
ledde till att ingen intern standard fanns med under hela upparbetningssteget utan bara under 
GC – analysen. Intern standarden är med för att indikera om något skulle vara fel med injek-
tionen och den uppväger för eventuella volymskillnader i slutextraktet. Dock varierade arean 
för intern standarden väldigt mycket under de olika analyserna. Den varierade på så sätt att 
areorna skilde sig mellan de olika kalibreringspunkterna trots att de hade samma koncentra-
tioner och volym. Därför injicerade ett prov flera gånger för att säkerställa att det inte var nå-
got fel på injektionsmetoden.  
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4 RESULTAT  

4.1 Källor och spridningsvägar för Bronopol 

Bronopol förekommer inom en varierande mängd olika preparat, allt från kosmetika till vat-
tensystem inom industrin som omnämnts ovan. Olika källor och spridningsvägar för Bronopol 
är från hushåll via reningsverk till vattenområden omkring oss, industrier samt sjukhus. Under 
2006 fanns 1453 aktiva produkter som innehöll Bronopol (Läkemedelsverkets rapport 2004). 
Total kvantitet av Bronopol som omsattes var 146,3 ton varav 33 ton exporterades. (Carl – 
Henrik Eriksson, Kemikalieinspektionen 2008). Under 2005 importerades 35 ton Bronopol 
som råvara och 78 ton som kemiska produkter. Den mängd som exporterades som kemiska 
produkter var 20 ton. I tabell 10 visas 2005 års fördelning av hur Bronopol importerades i 
kemiska produkter. I en rapport från Läkemedelsverket (2004) framgår det att 40 000 ton hy-
gieniska och kosmetiska produkter per år finns på den svenska marknaden. Av dessa 40 000 
ton är 24 000 ton vatten. Om man slår ut den totala förbrukningen av kosmetika och hygienis-
ka produkter på Sveriges invånarantal skulle det innebära att varje invånare använder 12 gram 
av dessa produkter varje dag. I och med att Bronopol förekommer i dessa produkter kommer 
en del av den totala mängden ut i avloppen . 

 

Tabell 10: Flödesschema för produkter som innehåller Bronopol. 

Produkter Import (ton) Tillverkning 
(ton) 

 

Konserveringsmedel  64 < 1 

Färger < 1 11 

Papperskemikalier 5 4 

Limmer  3 3 

Spackel, tätningsmedel, fogmassor  < 1 < 1 

Bindemedel 1 1 

Övrigt 3 < 1 

Totalt 78 20 – 22 

Källa: Kemikalieinspektionen 2005 
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Det som dock utelämnas i denna flödesanalys är hur mycket som förekommer i hygieniska 
produkter och kosmetika. Är förekomsten av ett ämne i en produkt lägre än en procent behö-
ver de inte registreras hos kemikalieinspektionen. Exporten av Bronopol i form av kemisk 
produkt hat ökat de senaste åren. År 1998 exporterades 5 ton Bronopol i form av kemisk pro-
dukt och 2005 exporterades 20 ton. På sju år har exporten av Bronopol ökat med 400 %. 

4.2 Resultat från metodutvecklingen 

Den slutliga metoden som användes var att proverna filtrerades först med Büchnertratt. Däref-
ter fick de gå igenom SPE – kolonnerna som innan dess konditionerats med etylacetat, meta-
nol och surgjort vatten. Efter det indunstades proverna till torrhet med N2. När proverna sedan 
var torra tillsattes etylacetat, IS samt TMS – reagens och proverna analyserades därefter med 
GC. Temperaturprogrammet som användes började på 50°C i 1 min. Sedan ökades temperatu-
ren med 7°C/min till 200°C där den stod i 0 min. Post run var på 250°C och där stod den i 10 
min. För mer utförlig beskrivning se avsnitt 3.  

Resultaten av de olika kalibreringskuvorna visas här nedanför. Den första kalibreringskurvan 
som gjordes med EC – detektorn var den där kalibreringslösningarna blandades till i vialer. 
Denna kalibreringskurva (figur 9) blev linjär och kunde användas för att ta reda på hur mycket 
Bronopol som kan komma att finnas i olika vattenprover. Kalibreringspunkterna låg i interval-
let 0,06 – 0,6 ng/µl. 

  

 

Figur 9: Diagram över kalibreringskurvan där lösningarna blandades till i vialer. 
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Den andra kalibreringskurvan (figur 10) var den där Bronopol tillsattes till 10 ml – kolvar i 
olika volymer. Även här låg kalibreringspunkterna i intervallet 0,06 och 0,6 ng/µl. 

 

Figur 10: Kalibrering där lösningarna blandades till i 10 ml – kolvar. 

 

Som kan ses i diagrammet är R2 – värdet sämre i denna kalibreringskurva än i den förra och 
på grund av detta valdes den första kalibreringskurvan för senare beräkningar av koncentra-
tioner i vattenproverna som analyserades. Som nämnts tidigare gjordes även en kalibrerings-
kurva där varje lösning gått igenom hela upparbetningssteget, figur 11. Dock blev resultatet 
helt oförståligt som kan ses i bilden nedan och det går inte att dra några slutsatser från denna 
kurva.  
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Figur 11: Kalibreringskurva där lösningarna gick igenom hela upparbetningssteget. 

4.3 Resultat från vattenproverna 

Bronopol kunde detekteras i det ingående vattenprovet, men ej i det utgående. För att vara 
säker på att inte Bronopol fanns i det utgående vattenprovet spikades det med Bronopol. Hade 
bronopol funnits i provet hade redan en befintlig topp vuxit. Dock fanns inte Bronopol i pro-
vet då en ny topp kom till, nämligen den med retentionstiden 15,63. Denna topp är karakteris-
tisk för Bronopol. För kromatogram av ingående och utgående vattenprover se bilaga 1. 

I det ingående vattenprovet fanns Bronopol. För att se hur beräkningar av Bronopolhalten 
skulle kunna göras se bilaga 2. I figur 9 visas den kalibreringskurva som kom att användas för 
att visa hur beräkningarna av hur mycket Bronopol som skulle kunna finnas i provet gjordes. 

 

 

 

 



 

31 

 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 Diskussion 

Bronopol finns i svenska vatten, om än inte mycket i dagens läge. Dock kan man anta att Bro-
nopolhalten kommer att öka då människan och industrierna konsumerar mer och mer och vi 
blir allt fler på jorden. Som tidigare nämnts är riskkvoten för Bronopol så pass hög att man 
inte kan utesluta negativa miljöeffekter, vilket också kan ses i denna undersökning där Brono-
pol detekterats. Enligt miljöbalken är företag skyldiga att hantera kemikalier rätt.  Det som 
måste till är att företag samt alla invånare i Sverige blir mer medvetna om situation kring ke-
miska ämnen samt öka kunskapskraven kring hur kemiska ämnen skall hanteras. Vi måste 
även få invånare att förstå hur mycket vi verkligen släpper ut och låter gå förlorat när vi igno-
rerar de ”små” mängderna. Oftast tycker människor att de inte kan bidra med så mycket själ-
va, de tycker att de är en droppe i havet. Men om alla tänker så kommer vi ingenstans med 
miljötänkandet.  Det är de små mängderna som betyder mest. De stora mängderna har vi of-
tast kontroll över då industrierna blir granskade och har skyldighet att följa vissa miljömål, 
medan vi (invånarna i Sverige) inte blir granskade eller är skyldiga till att följa miljömål. Det 
finns helt enkelt inget som säger att vi är skyldiga till detta. Därför måste vi öka graden på 
vårt kunnande kring dessa ämnen som kan vara och oftast är miljöfarliga. Är ett ämne miljö-
farligt är det oftast farligt för oss människor och organismer. I tabell 5 kan man se hur Brono-
pol har blivit klassificerat och idag är föreningen klassad som miljöfarlig. Om Bronopol skul-
le komma ut i större mängder skulle det kunna leda till allvarliga konsekvenser för både män-
niska, djur och natur.  

I och med att Bronopol är ett ämne som förekommer i flera olika produkter och preparat mås-
te man ta hänsyn till ett stort antal flöden. Som kan ses i tabell 10 varierar mängden Bronopol 
beroende vad det förekommer i. Sverige importerar en stor mängd konserveringsmedel som 
innehåller Bronopol, men även en stor mängd färg tillverkas. Genom ökad handel ökar mäng-
den Bronopol. För att få mer kontroll över hur mycket Bronopol som egentligen flödar genom 
svenska vattendrag bör varje kemikalie som produkten innehåller registreras, även om inne-
hållet är mindre än en procent. Detta leder till att kontrollen ökar ytterligare och mer koll fås 
över spridningsvägarna. När flödena ökar kan reningsverken vara lika effektiva på att ta hand 
om de större mängderna som de små? Finns det en ”smärtgräns” för hur mycket reningsver-
ken kan rena utan att en ny reningsmetod behöver utvecklas? Detta är frågor som måste tas 
hänsyn till när flödena av ett ämne ökar. Detta får framtida studier visa och svara på. 

När Bronopol bryts ner bildas formaldehyd som är en giftig gas och anses vara misstänkt can-
cerframkallande (Kemikalieinspektionen 2008). I och med att Bronopol bryts ner relativt 
snabbt och lätt, innebär det att mer formaldehyd bildas. Varför då ha ytterligare källor som 
bidrar till formaldehydbildning än de som redan finns i dagens läge som i sin tur kan bidra till 
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försämrad hälsa? Det som skulle kunna göras är man gör studier över hur mycket formalde-
hyd som bildas när Bronopol bryts ner, alternativt börja bakifrån och se vart formaldehyden 
kommer ifrån om det går att spåra. DPSIR – modellen som presenteras i avsnitt två är en bra 
modell att utgå ifrån vid undersökning om ett ämne är ett miljöproblem. Denna modell relate-
rar flera olika faktorer till varandra och på så sätt kan man se hur ett ämne påverkar miljön i 
flera steg. 

Resultatet från analysen av vattenproverna jämfördes med toxicitetskoncentrationerna för 
Bronopol. För värden på dessa toxicitetskoncentrationer se tabell 4. Om Bronopol skulle 
komma upp i koncentrationer på 20 mg/l skulle det få allvarliga konsekvenser. Vid denna 
koncentration är nämligen 50 % av fiskarna döda om de utsatts för ämnet i mer än 96 timmar. 
Vid så lite som 0,05 mg/l Bronopol är 50 % av algerna tillväxthämmade om de utsatts för 
ämnet i mer än 72 timmar, så även små mängder har stor inverkan. Även människor får be-
svär av Bronopol. Innehåller en produkt mer än 0,5 % av Bronopol av den totala vikten kan 
det ge besvär, såsom irritation på huden. I och med att Bronopol klassas som miljöfarligt, bör 
producenter och konsumenter ha detta i åtanke vid användning samt utvärdering. 

Det största problemet med metoden var att areorna varierade mycket. Störst variation kunde 
ses i den högsta kalibreringspunktens (0,6ng/µl) area. Denna area varierade från 1500 till 
7900, och detta även mellan de olika kalibreringskurvorna. För att utesluta att det inte var 
injektionsmetoden det var fel på injicerades samma prov tre gånger och resulterade i ungefär 
samma area och på så sätt kunde injektionsdiskriminering uteslutas. Vad felet kan bero är 
svårt att svara på. Det behövs dock ytterligare studier och undersökningar kring detta.  
Vid testningen av SPE – kolonnen gjordes fem prov samtidigt där Bronopol tillsattes direkt 
till kolonnerna tillsammans med 5 ml surgjort vatten och lät det gå igenom kolonnen. Därefter 
tillsattes IS och efter indunstningen tillsattes TMS och etylacetat. Vid GC – analysen variera-
de areorna återigen och de låg mellan 3000 till 7600 i area. Vad som var fel var omöjligt att 
identifiera på grund av tidsbrist och vidare studier kunde inte göras för att hitta felet, dock 
behövs det.  
Trots flera varianter av kontroller kunde inte den högsta kalibreringspunkten (0,6 ng/µl) be-
stämmas. De andra punkterna varierade inte lika mycket i area som den högsta, utan var rela-
tivt stabil. De olika kalibreringskurvorna gjordes för att kunna säkerställa att de olika stegen 
stämde och att koncentrationerna gav ungefär likadana toppar, dock överensstämde inte are-
orna alltid med varandra. Även här skulle metoden behöva utvecklas ytterligare. En anledning 
till att areorna varierar kan vara att derivatiseringen inte gav önskad effekt och blev ojämn i 
varje enskilt derivatiseringssteg och på så sätt gav olika stora areor. 

I de ursprungliga analysmetoderna (Ask 2002 och TemaNord 2007) som denna studie utgick 
ifrån användes reagenset MTBSTFA istället för TMS. Derivatiseringen gick bra med TMS – 
reagenset, men för att utesluta att detta reagens inte störde vid GC – analysen skulle man kun-
na göra dubbla prov och jämföra de olika reagensen. Att derivatiseringen gick bra kan man se 
på topparna i kromatogrammen som blev fina och inte släpade. Anledningen till att ämnen 
derivatiseras är för att de ska kromatografera bättre. 
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I den fenolanalysen (Ask 2002) valde de att värma provet när de derivatiserat i 80°C i 60 mi-
nuter. Detta steg valdes dock bort i denna metod då derivatiseringen blev bra och topparna 
blev analyserbara. 

I och med att inte kalibreringskurvan för hela upparbetningssteget gick att använda kunde 
inget utbyte bestämmas. Detta ledde till att en uppskattning av koncentrationen av Bronopol 
fick göras, en uppskattning från kalibreringskurvan från standarder utan upparbetning. Inte 
heller var reproducerbarheten tillräckligt bra för att kunna nöja sig med utarbetningen av me-
toden. Fortsatt arbete och utvärdering krävs. 

Från början var det tänkt att två interna standarder skulle användas, en av dem skulle vara 
med från början och den andra skulle tillsättas innan GC – analysen. På grund av att en av 
internstandarderna (4 – bromfenol) samkromatograferade med en blanktopp som kan ha inne-
hållit aceton, TMS – reagens eller föroreningar användes bara en internstandard, 2,4 – di-
bromfenol. Detta kan ha bidragit med att en viktig kontroll har förlorats vid upparbetningen. 
Internstandard 1 är med för att kompensera för variation i utbytet vid upparbetningen och ex-
traktionen, medan IS 2 är med för att få en antydning på hur injektionen gick samt att den 
uppväger för eventuella volymskillnader i slutextraktet. 

5.2 Framtida forskningsbehov 

Analysmetoden har bra förutsättningar för att fungera, men dock behövs vidare utredningar. 
Följande analyser borde genomföras: 

• Göra flera likadana prover (5 – 10 stycken) som får gå igenom hela upparbetningsste-
get. 

• Göra flera likadana prover där man efter varje steg analyserar ett eller två prover för 
att se vart i upparbetningssteget det går fel. 

• Fler intern standarder. 

• Göra studier på vart intern standarder ska tillsättas 

o Från början? 

o Efter SPE? 

o Efter indunstning? 

• Annat reagens istället för TMS? MTBSTFA har använts i tidigare analysmetoder. 

• Upparbetningssteget med filtrering kan optimeras. Annan typ av filtrering än med fil-
ter, exempelvis kvävgasfiltrering. 

• Vid GC/MS – analysen använda kemisk jonisation? 

• För att få mer inblick i hur mycket Bronopol som finns i vattnet kan ett prov tas från 
en industri som använder ämnet, exempelvis ett pappersbruk. 
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• Det behövs ta fler prover från flera olika håll, exempelvis prover från fler reningsverk, 
industriområden och andra strategiska punkter. 

• Göra en utförlig jämförelse mellan EC – detektor och MS – detektor. 

5.3 Slutsats 

Bronopol kunde som tidigare nämnts detekteras i ett av de två proverna som togs från Teknis-
ka Verken, nämligen i det ingående vattenprovet, vilket tyder på att inte Bronopol kommer ut 
i våra vattendrag via reningsverken. Detta resulterar i att vattnet inte skulle ge några toxici-
tetsproblem för vare sig alger, Daphnia eller fisk. Dock kunde inget utbyte beräknas då inte 
kalibreringskurvorna gav tillfredsställande resultat. 

De största ändringarna som gjordes i analysmetoden var att derivatiseringsreagenset byttes ut 
till ett TMS – reagens, värmesteget vid derivatiseringen togs bort samt att temperaturpro-
grammet optimerades. En rekommendation är att ta med en intern standard till som tillsätts i 
början av upparbetningssteget.  

Reningsverket som proverna togs ifrån är i dagens läge bra på så sätt att Bronopol inte kom-
mer ut i vårt vatten. Det som dock ännu inte finns något svar på är om Bronopol bryts ner 
eller om det renas bort. Bryts det ner detekteras det inte som Bronopol utan som formaldehyd 
och då får man göra en analys för den föreningen.  

Slutsatsen kring den inledande problemformuleringen; Bronopol – ett miljöproblem i Sveri-
ge? är svår att svara på, då svaret enbart kan baseras på ett prov. I tidigare studier som gjorts 
(TemaNord 2007) detekterades inte Bronopol i vattenproverna, vilket det inte gjorde i det 
utgående vattenprovet heller. Jämförs dessa resultat kan man anta att Bronopol inte är ett mil-
jöproblem i dagens läge, det är heller inte klassificerat som ett miljöproblem. Dock detektera-
des Bronopol i det ingående vattenprovet vilket indikerar på att ämnet sprids via avloppen. 
Det skulle behövas ta fler prover från flera olika reningsverk, industriområden där Bronopol 
används och vid andra strategiska punkter. Dock finns det många saker som pekar på att det 
kan bli ett framtida problem. Med tanke på att konsumtionen ökar bidrar detta till att flödena 
kommer att bli större och mer Bronopol kommer att komma ut i avloppen samt i industrivatt-
nen. Bronopol klassas i dagens läge som en miljöfara och bör därför utredas närmare, exem-
pelvis via DPSIR – modellen.  
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7 BILAGOR 

7.1 Bilaga 1 

Ingående vattenprov 

Utgående vattenprov 
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7.2 Bilaga 2 

För att ta reda på hur mycket Bronopol som förekom i det ingående vattenprovet använder 
man sig av ekvationen som visas i figur 11, y = 1,0703x + 0,0038. Areakvoten för Bronopol i 
provet blev 0,1584048625. Detta värde sätts in som y – värdet och då fås x – värdet ut som 
motsvarar koncentrationen av Bronopol.  

 

0,1584048625 = 1,0703x + 0,0038 → x = 0,1444500257ng/µl 

 

Denna koncentration gäller dock för vialerna (250 µl) som kalibreringspunkterna blandades 
till i. Detta måste man ta hänsyn till i beräkningarna. 

 

0,1444…ng/µl * 250 µl = 36,11250643 ng Bronopol totalt i vialen. Dock gick 660 ml av pro-
vet igenom och detta måste också tas hänsyn till vid beräkningarna. 

 

36,1125…ng / 660 ml = 0,0547159188 ng/ml = 5,47… *10-5 ng/µl = 5,47…*10-5 mg/l ≈  

55 ng/l 

I och med att analysmetoden är mycket osäker är även denna beräkning mycket osäker. Detta 
är en grov uppskattning. Skulle dock analysmetoden fungera är detta ett sätt att räkna ut hur 
mycket Bronopol det skulle kunna finnas i ett vattenprov. Dock har inte hänsyn tagits till att 
det går förlorat en del i upparbetningssteget och i denna beräkning utgår man från att utbytet 
är 100 %, vilket inte är möjligt. För de flesta analysmetoderna ligger utbytet mellan 60-80 %, 
om inte ännu lägre. Med andra ord kan man säga att detta är den minsta halt av Bronopol som 
skulle kunna finnas i vattenprovet. 
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7.3 Bilaga 3 

 

 

Som kan ses i denna bilaga är intensiteten för Bronopol för liten för att det ska kunna vara 
analyserbart för vidare studier. De specifika topparna för Bronopol är 297 och 299. 


