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Abstract 
Traditionally, rolling mills use emulsions based on a mixture of oil and water 
for lubrication. Since two years ago SAPA has been using (instead of oil) a 
synthetic lubricant so called conditional emulsion for hot-rolling of aluminum. 
This lubricant is water based and homogenous at ambient temperature, but 
switches to a two-phase system at heating above the cloud point. 

This project aims to validate and if necessary modify an existing HPLC 
method for quantifying two out of three key components (A, B and C) in the 
conditional emulsion. Attempts to develop a method to quantify the pH 
adjusting components, X and Y were also made. These two methods are 
required to optimize the lubricant. 

Due to the complexity of the components, it has been difficult to present a 
method for quantification, and HPLC with ELS detection was chosen after a 
long series of trials. Due to a few uncontrollable parameters the proposed 
analysis method has tendencies to be unstable. The column used is sensitive to 
changes in equilibrium and ELSD is also less sensitive and less reproducible 
than the commonly used UV-detector.  

While the proposed assay method shows somewhat large relative standard 
deviations the method has been shown to produce sufficiently precise and 
accurate data for the intended purpose. 

Development of a method for the pH-adjusting components X and Y was more 
difficult than expected. For some reason their difference in chemical 
properties does not show satisfying impact in the chromatograms.    

This method is still in its cradle and needs further development. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syften 

Traditionellt använder Sapa: s valsverk en emulsion bestående av olja och 
vatten som smörjmedel. Denna emulsion slits och åldras med tiden, med en 
dålig smörjning som följd. Emulsionen är ett tvåfassystem med emulgatorer 
som emulgerar in oljan i vattnet. Dessa emulgerar även in inläckage av 
hydraulolja som därför blir svåra ett avlägsna. Detta leder till att stora volymer 
olja måste dumpas varje år, vilket Sapa vill minimera både ur miljösynpunkt 
och av ekonomiska skäl. 

Sedan två år tillbaka används en så kallad villkorad emulsion i Sapa: s 
varmvalsverk.  Den består, i stället för olja, av tre syntetiska vattenlösliga 
komponenter A, B och C blandat med vatten.  

Denna emulsion är att föredra av flera skäl: 

• Stabil 
• Låg förbrukning, ca 1/3 av traditionell emulsion. 
• Lätt att hålla ren från inläckage av hydraulolja, går ej i lösning. 
• Lite avfall vilket ger mindre uttsläpp till yttre miljö. 

• Billigare totalt 

Nu vill SAPA även driftsätta den villkorade emulsionen i kallvalsverken. Ett 
krav för att detta ska vara möjligt är en fungerande analysmetod för 
emulsionens ingående komponenter, så att man kan följa emulsionens slitage 
och förändringar under drift, vilket är ett måste för att kunna optimera 
emulsionens egenskaper. 

Syftet med detta projekt är att dels slutföra en redan påbörjad 
analysmetodutveckling för komponent A och B, vilket omfattar utvärdering av 
framtagen metods validitet, och om så krävs, modifiering av analysmetoden. 
Dels är syftet utveckla en metod för att haltbestämma de pH-justerande 
föreningarna X an Y. Detta är viktigt då emulsionens egenskaper är starkt pH 
korrelerad.  

1.2  Avgränsningar 

Den villkorade emulsionen består huvudsakligen av tre komponenter A, B, 
och C. Detta arbete fokuserar enbart på A och B. Eftersom de kemiska 
egenskaperna hos C skiljer sig markant från de övriga, har det varit svårt att 
analysera alla tre med en och samma metod. 

1.3 För kännedom 

Sapa har haft stora investeringar under utvecklingsarbetet av den villkorade 
emulsionen, vilka måste skyddas från konkurerande företag. Av detta skäl är 
denna rapport censurerad från A-, B-, C- komponenternas strukturformler och 
deras kemiska reaktioner i den villkorade emulsionen. 
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1.4 SAPA 

1.4.1 SAPA Group 

Sapa group grundades 1963 med en produktionsanläggning i Vetlanda och har 
växt till att idag omfatta produktion och försäljningskontor som återfinns i 
stort sätt hela världen. Verksamheten sysselsätter ca 13 000 personer och har 
en omsättning på ca 33 miljarder kronor. 

Sapa koncernen kan delas in i tre affärsområden: 

Sapa profiler: Världens ledande producent av pressade aluminium profiler. 
Används i alla industrier för att ersätta andra material och designer. 
Aluminium kan ersätta material som stål, koppar, plast och trä. 

Sapa Building Systems: Är en av Europas största leverantörer av 
Aluminiumbaserade byggnadssystem. Inkluderar allt från fönster och dörrar 
till fasader och tak. 

Sapa Heat Transfer: Världens ledande leverantör av aluminiumband för 
värmeväxlare i biltillverkningsindustrin. Värmeväxlare används för 
oljekylning, AC-system och värmare. 

 

1.4.2 SAPA Technology 

Sapa Technology är Sapa gruppens gemensamma forsknings- och 
utvecklingscentrum. ST är beläget i Finspång och har ca 60 stycken anställda. 
ST: s uppgift är att stödja och stimulera den tekniska utvecklingen av Sapa-
företagens produkter och processer. Man utför även kortare serviceuppdrag 
som till exempel kemiska analyser, miljömätningar, hållfasthetsprovning, 
materialval och återvinning.  

 

ST har en väldigt bred kunskapspool som bland annat inkluderar: 

• Metallurger 

• Kemister 

• Konstruktörer 

• Mekaniker 

• Fysiker 

Alla dessa finns tillgängligga för varandra. Detta medför en möjlighet och 
styrka att lösa problem och uppdrag med hjälp av många olika kunskaper, 
erfarenheter och synvinklar1. 

  

                                                 

1http://www.Sapagroup.com/en/ 
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2 Bakgrundsfakta 

2.1 Använda metoder och instrument 

2.1.1 Utrustning till förfogande 

HPLC: Varian 920-LC 

Detektor: Varian 385-LC, ELSD 

Spädningsautomat: Hamilton Micro 5000 

Kolonn: SiELC Obelisc N (150 * 4,6 mm, 5 µm ) 

Utrustning från ett välsorterat laboratorium 

 

2.1.2 High Performance Liquid Chromatography, HPLC 

HPLC använder högt tryck för att tvinga lösningsmedel genom en packad 
kolonn innehållande små partiklar. Systemet består av pump för mobilfasen, 
provinjektionsventil, detektor och en dator för att styra systemet och 
dokumentera resultat. 

Provet av intresse injiceras i ett flöde av mobilfas. Analytens färd genom 
kolonnen påverkas av kemiska och fysikaliska interaktioner med 
stationärfasen. Hur mycket den retarderas beror på analytens egenskaper, 
stationära fasens sammansättning och vilken typ av mobilfas som används2. 

I detta projekt används varian 920-LC som är utrustad med fyra 
mobilfaskanaler och autosampler. Inkluderat är även mjukvaran Galaxie 
Chromatography Data System för tolkning av resultat och beräkning av 
kalibreringskurvor. 

                                                 
2Harris, Daniel C., 2007, Quantitative Chemical Analysis, Seventh Edition, W.H. Freeman and 
Company, New York 
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2.1.3 Evaporative Light-Scattering Detector, ELSD 

Den här typen av detektor kan användas för alla föreningar som är mindre 
flyktiga än aktuella mobilfaser.  

Detektorn kan delas in i tre viktiga steg, aerosolbildning, förångning och 
detektering. 

1. Aerosolbildning: I detta steg omvandlas HPLC-mobilfasen till en dimma 
av fina droppar. Då stora droppar medför att en högre temperatur krävs i 
förångningssteget är det av stor vikt att så små droppar som möjligt 
skapas, vilket är möjligt med hjälp av bland annat ett speciellt utformat 
munstycke och ett flöde av kvävgas. 

2. Förångning: Dropparna från nebuliseringen förs in i en värmekammare av 
bärgasen (N2). Lösningsmedlet förångas fullständigt så att bara analyten 
återstår. Om en buffert används i analysen måste även denna vara flyktig, 
annars sker även en koncentrering av denna tillsammans med analyten. En 
eventuell icke flyktig buffert ackumuleras i detektorn och orsakar därmed 
problem 

3. Detektion: Den kvarvarande analyten från föregående steg passerar en 
flödescell och träffas av en ljusstråle. Mängden ljusspridning mäts och 
dokumenteras.  

Responsen är proportionell mot analytens partikelstorlek, vilket bland annat 
styrs av analytens fysikaliska och kemiska egenskaper. Responsen är 
approximativt linjär vid små koncentrationsintervaller3 4. 

                                                 
3 http://www.cyberlipid.org/elsd/elsd0001.htm  
4 http://www.varianinc.com/image/vimage/docs/products/chrom/lc/brochures/si-1288.pdf  
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2.1.4 Kolonn 

I detta arbete har en Obelisc N (150 * 46 mm, 5 µm) kolonn från SiELC 
använts. Kolonnen är av typen mixed mode och kan interagera med anlyterna 
på tre olika sätt. 

 

1. Katjonbytare: Attraherar positivt laddade föreningar 
2. Hydrofil länk: Retarderar polära föreningar 
3. Anjonbytare: Attraherar negativt laddade föreningar 

 
            Detta gör kolonnen väldigt bred och kan användas för att separera många olika 

typer av föreningar. Selektiviteten kan enkelt justeras med hjälp av buffertens 
jonstyrka och pH 3-5 (ovanför detta område förloras kolonnens anjonbytare 
och under börjar silikan brytas ned), samt av mobilfasens polaritet. En 
mobilfasblandning av acetonitril och vatten används normalt. Då en ELS 
detektor kommer att användas är den relativt flyktiga ammoniumformiaten ett 
lämpligt buffertval. En nackdel med kolonnens komplexitet är att den blir 
känslig för förändringar av systemets kemi, vilket medför att en noggrann 
jämviktning av kolonnen inför varje analys är av stor vikt.5 Närmare förklaring 
av kolonnens kemiska sammansättning finns ej att tillgå. 

                                                 
5 http://www.sielc.com/pdf/SIELC_Obelisc_Intro.pdf  
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2.2  Villkorad emulsion 

En villkorad emulsion är en klar vätska när temperaturen är lägre än 
grumlingstemperaturen. När denna temperatur har uppnåtts faller B- 
komponenten ut. Här övergår den klara vätskan till en grumlig emulsion. 
Grumlingstemperaturen kan justeras med hjälp av förhållandet mellan A, B 
och C komponenterna. 

A: dikarboxylsyra 

B: polyglykol i två varianter (B12 och B22) med olika molekylmassa 

C: fosfat ester av polyglykol 

D: Reaktionsprodukt av A 
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3 Laborativt arbete  
 

3.1  Validering av befintlig metod för haltbestämni ng av A- och B        
komponenter 

3.1.1 Initial analys 

I denna analys ska det befintliga metodförslaget för haltbestämmning av A-
Syra och B utvärderas helt utan modifieringar. Syftet är att få en fingervisning 
om vad som behöver förändras. 

Beredning av stamlösningar: 

B12: 2.40 mg/ml i acetonitril (ACN) och vatten 

D1+2: 2.20 mg/ml i ACN och vatten 

A-Syra: 1.06 mg/ml i ACN och vatten 

Standardlösningar:  

D stammen späds 25/500 med ACN/vatten till en vial med spädningsautomat.  

B stammen späds 50/500 till samma vial. 

A-Syra stammen späds 50/500 till vialen med B12 och D.  

Detta medför en total spädningsfaktor på 25/1500 för D och 50/1500 för B 
respektive A-Syra. 

Beredning av driftprov: 

I denna analys ska ett drifprov (ID: 08-1683) från hösten -08 haltbestämmas 
med avseende på B och A-Syra. 

Driftprovet späds 50/1000 där efter 50/1000 med ACN och vatten. 

Beredning av inspikat driftprov 

Först vägs 2.54g driftprov som har densiteten 1.0 g/ml upp i en 50ml mätkolv. 
Sedan tillsätts 34.9mg B och 31.7mg A-Syra och späds till markeringen med 
ACN och vatten. Denna lösnings späds vidare 50/1000 till en vial med 
spädningsautomat. 

Tillsatt B: 34.9/2.5 = 13.96 g/l 

Tillsatt A-Syra: 31.7/2.5 = 12.68 g/l 

HPLC program 

Gradient (Bilaga 1) 

ELSD: Förångningstemp=30°C och Förstoffningstemp=60°C 
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HPLC Analyser 

Det första som måste göras inför varje ny analyssekvens är att jämvikta 
systemet med avseende på retentionstid och detektorrespons. Denna sekvens 
är ej optimerad, men försök har visat ett jämviktat system. 

1. 3*50 µl injektion av standardlösningen (Std). 

2. 4*10 µl injektion av Std 

När systemet är i jämvikt injiceras kalibreringslingar och driftprover. För 
enkelhetens skull injecerades olika volymer från en och samma vial. Felet 
bedöms bli litet då responsen är approximativt linjär vid dessa små 
volymsskillnader. 

3. 10 µl Std 

4. 15 µl Std 

5. 20 µl Std 

6. 25 µl Std 

7. Driftprov (DP) 08-1683 

8. Inspikat DP 

            Upptagning av kalibreringskurvor (Bilaga 4) 

Kal.punkt 3 (Tabell I):  20 µl 

B: (2.4 g/l *50)/1500 = x * (50/1000)2 � x = 32 g/l 

D: (2.20 g/l*25)/1500 = x * (50/1000)2 � x = 14.67 g/l 

A-Syra: (1.06 g/l *50)/1500 = x * (50/1000)2 � x = 14.13 g/l 

 

Tabell I: Kalibreringspunkter 

Komponent 
(g/l) 

Kal.1 (10 µl) Kal.2 (15 µl) Kal.3 
(20 µl) 

Kal.4 (25 µl) 

D 14.67*(2/4)=7.34 14.67*(3/4)=11 14.67 14.67*(5/4)=18.34 

B 16 24 32 40 

A-Syra 7.07 10.61 14.13 17.66 

 

På så vis tas det hänsyn till driftprovets och standardlösningens olika 
spädningsfaktorer. B och A-halten i driftprovet kan därför avläsas direkt i 
kromatogrammen (Bilaga 4). 
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Resultat 
Driftprov: 

A-Syra=7.83 g/l 

B=24.77 g/l 

D=9.41 g/l 

 

 

Inspikat driftprov 

A-Syra=19.27 g/l 

B=39.45 g/l 

D=7.15 g/l 

Kontroll av resultat 

B: (39.45/(24.77+13.96))*100 = 101.86 % 

A-Syra: (19.27/(7.83+12.68))*100 = 93.95 % 

Slutsatser:  

Den analyserade emulsionen har vid tillverkning en A-halt på ca 1 % och B-
halt på 1-1.5 %. Analysen stämmer ganska bra med avseende på A-halt men 
kontrollen med det inspikade provet är inte tillfredställande. Vidare visar 
analysen en B-halt på 2.5%, vilket är det dubbla av förväntad halt.  
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3.1.2 Felsökning 

Till dessa analyser bereddes nya stamlösningar för att på så vis eliminera eller 
bekräfta dess påverkan av felet i den initiala analysen. Analyserna utförs i 
övrigt på precis samma sätt som innan. 

Analys 2: Ger varken stabil retentionstid eller respons (Bilaga 5). 
Standardlösningar och prover är spädda med ACN/vatten (80/20). Misstänker 
att detta kan påverka kromatografin eftersom mobilfasen är både buffrad och 
pH-justerad. 

Analys 3: Lösningarna späds här med mobilfas B. Detta medför en stabil 
retentionstid men fortfarande en ostabil respons med dåliga kalibreringskurvor 
som följd. 

Analys 4: Här dyker ett nytt fenomen upp, B toppen ger en högre respons än 
A (Bilaga 5). Normalt ska detta vara tvärt om. 

Ett långt tvättprogram (Bilaga 1, grovtvätt) av kolonnen utförs. 

Analys 5: Ger samma resultat som analys 4. Tvätt av kolonn löste inte 
problemet. 

Analys 6: En oanvänd referenskolonn monteras i HPLC: n. Även denna ger 
samma problem, kolonnen är inte orsaken. 

Då mobilfaserna är buffrade med Ammoniumformiat kan det med tiden bildas 
saltavlagringar i detektorn. Detta resulterar i en felaktig respons. Kolonnen 
förbikopplas och detektorn tvättas med rent vatten. 

Mobilfasflöde: 2ml/min i 60 min 

Förångningstemp: 30°C 

Förstoffningstemp: 60°C 

Detektorn ”dränks” i vatten som löser saltkristallerna. 

Analys 7: Ger både stabila retentionstider och responser. Kalibrerings kurvor 
plottas, vilka alla ser bra ut. A=9.05 g/l och B= 15.11 g/l, stämmer mycket 
bättre med förväntade halter i driftprovet. Tvätt av detektorn löste problemet.  
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3.1.3 Reproducerbarhet 

Det spikade driftprovet 08-1683 analyserades vid tre olika tillfällen för att 
kontrollera metodens reproducerbarhet (Tabell II). 

               Tabell II: Spikad 08-1683 ELSD 30/60 

Driftprov B (g/l) A-Syra (g/l) 

1 26.67 27.66 

2 25.94 23.06 

3 25.58 21.5 

RSD (%) 2.13 13.30 

Varians 1.09 6.16 

 

Variansen och RSD för A-Syran är för hög och måste förbättras för att 
metodens resultat ska vara tillförlitlig. Då toppformen för A inte ser bra ut 
testas en ökning av detektorns förångningstemperatur från 30°C till 60°C.  

Reproducerbarheten kontrollerades vid ytterliggare tre analystillfällen med 
den nya detektortemperaturen (Tabell III). 

               Tabell III: spikad 08-1683 ELSD 60/60 

Driftprov B (g/l) A-Syra (g/l) 

1 25.61 23.79 

2 25.31 23.1 

3 27.37 25.83 

RSD (%) 4.26 5.86 

Varians 2.06 2.73 

 

Här förbättras reproducerbarheten markant med avseende på A-Syra medans B 
försämras något. Det kan med stor sannolikhet hänvisas till körning 3, då de 
övriga 2 analyserna ger relativt lika halter av B och A-Syra. Att körning 3 
sticker ut misstänks bero på spädningsvariation. Spädningsautomaten suger 
upp mycket små volymer av de lite trögflytande driftproven (50 µl), med risk 
för att lite fastnar på munstycket med stort spädningsfel som följd. 
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3.1.4 Kontroll av spädningsvariation 

Driftprov 08-1683 späds 50/1000 från koncentrat och sedan vidare 50/1000 
med mobilfas med spädningsautomat. Detta görs fyra gånger parallellt och 
haltbestäms sedan i en och samma körning (Tabell IV). 

                Tabell IV: Parallell spädning i två steg 

Driftprov  B (Area) A-Syra (Area) D (Area) 

1 4354.8 17098.4 1105.0 

2 3463.8 13414.1 909.4 

3 3484.9 13578.5 871.0 

4 4030.6 15678.9 1074.5 

RSD (%) 11.36 11.84 11.81 

 

Detta resultat jämförs sedan med driftprov som först är spädd 50/1000 från 
koncentrat sedan vidare 50/1000 fem gånger parallellt (Tabell V). 

                Tabell V: parallell spädning i ett steg 

Driftprov  B (Area) A-Syra (Area) D (Area) 

1 6442.2 22294.2 1516.1 

2 6483.2 21977.5 1482.5 

3 6663.8 22199.7 1548.2 

4 6430.4 21951.6 1537.5 

5 6428.1 22121.0 1508.0 

RSD (%) 1.67 0.76 1.91 

 

Här kan man dra slutsatsen att det med stor sannolikhet är första 
spädningssteget som ger upphov till den stora variationen. Detta syns tydligt 
när man jämför de två gruppernas spridning (Tabell IV och V), RSD minskar 
med en faktor ~10. Således måste det första spädningssteget ske manuellt med 
större volymer för att minimera variationen och maximera reproducerbarheten. 
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3.1.5 Repeterbarhet 

Efter jämviktning av systemet injicerades 20µl driftprov tio gånger från 
samma vial direkt efter varandra (Tabell VI). Eventuella variationer beror 
således på ostabilitet i detektorn och/eller från injektorn. 

 

               Tabell VI: 20 µl DP i ordning 

Analys B (Area) A-Syra (Area) D (Area) 

1 7986.4 27696.1 2740.4 

2 7984.4 28111.7 2695.4 

3 7939.5 28210.2 2742.6 

4 7994.9 27947.1 2756.9 

5 7971.2 28376.5 2750.4 

6 8020.1 28254.1 2752.2 

7 7898.7 27779.1 2746.7 

8 7956.8 28423.1 2749.9 

9 8088.5 28201.6 2789.8 

10 8027.4 28429.6 2750.1 

RSD (%) 0.62 0.88 0.79 
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För att kontrollera systemets jämviktsstabilitet under ett och samma 
analystillfälle injecerades 10 µl standardlösning varvat med injektioner av 20 
µl standardlösning (Tabell VII).  

               Tabell VII: 10 µl std i slumpmässig ordning 

Analys B A-Syra 

1 7769.6 16839.5 

2 7755.0 16761.2 

3 7577.7 17126.2 

4 7626.9 17129.0 

5 7630.6 17277.4 

6 7561.2 17607.8 

7 7783.7 17355.0 

8 7755.3 17753.7 

9 7802.3 17525.3 

RSD (%) 1.24 1.95 

 

Systemet är väldigt stabilt så länge som samma prov och volym injiceras i 
efterföljande ordning (Tabell VI). Men om olika volymer injiceras rubbas 
kolonnens jämvikt med ökande RSD som följd (Tabell VII). Detta kan 
jämföras med variationen mellan olika vialer vid samma analystillfälle (Tabell 
VIII). 

                Tabell VIII: Jmf av RSD med analys från en vial med analys från flera vialer 

RSD (%) B A-Syra 

Flera vialer 1.67 0.76 

En vial 1.24 1.95 
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Slutsats:  

Kvarvarande variation i resultat kan inte direkt hänvisas till 
spädningsmetoden. Då det med injektioner från en och samma vial återfinns 
samma osäkerhet, så beror denna spridning förmodligen på metodens naturliga 
variation. Att det är större spridning för A med samma vial är mycket 
märkligt, normalt ska det vara tvärt om. Eftersom i denna analys är det en 
faktor mindre som ger upphov till den sammanlagda variationen. Vad detta 
orsakas av har jag inte lyckats hitta något konkret svar på. 

 

3.1.6 Responsjämförelse B12/B22 

Den villkorade emulsionen innehåller en blandning av B12 och B22. Vid 
haltbestämning av driftproverna används en standard bestående av enbart B12. 
Eftersom de båda varianterna inte har samma molmassa finns det risk att de 
inte ger samma respons i ELSD detektorn, med felaktig kalibreringskurva som 
följd.  

De två varianterna jämfördes vid fyra olika förångningstemperaturer (30, 40, 
50, 60°C) 

                Tabell IX: Respons jmf. B12/B22. 

Respons 30°C 40°C 50°C 60°C 

B12 10836.4 13858.5 15241.5 15382.8 

B22 10013.8 12848.29 14477.5 14485.14 

B22/B12 
(%) 

92.4 92.7 95.0 94.2 

 

De två komponenterna ger inte riktigt samma respons vid 60°C, men de är 
tillräckligt lika för att ge en relativt tillförlitlig kalibrerings kurva. 
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3.1.7 Validering av modifierad metod (Bilaga 2) 

Driftprov 

08-1683: 1.25 ml späds till strecket med ACN/vatten i en 25 ml mätkolv 
(50/1000). Sedan 50/1000 med spädningsautomat. 

Insikade drifprover  

08-1683:  

1. Samma som i initiala analysen. B=13.96 g/l, A=12.68 g/l 

2. B=11,92 g/l, A=13.44 g/l 

Dessa prover analyserades flera gånger under en elva dagars period för att 
kontrollera den modifierade metodens tillförlitlighet (Tabell X-XIII). 

                 Tabell X: DP 08-1683 spikad 1 

Datum B (g/l) A-Syra (g/l) D (g/l) 

17/4 25.51 23.59 9.49 

21/4 25.79 22.64 9.33 

23/4 25.6 23.00 10.12 

23/4 24.9 21.93 11.26 

28/4 25.31 22.19 8.79 

Medel 25.42 22.67 9.80 

RSD 
(%) 

1.33 2.90 9.64 

Varians 0.89 1.66 2.47 

 

Dessa mätvärden har liknande spridning som vid analyser från en vial vid ett 
och samma analystillfälle (Tabell VII). Visar på relativt tillförlitliga 
mätvärden. Den höga spridningen för D beror på dess förhållandevis dåliga 
respons, med samma systemvariationer, detta leder till att spridningen ger ett 
större utslag när arean räknas om till koncentrationer. 
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               Tabell XI: DP 08-1683 spikad 2 

Datum B (g/l) A-Syra (g/l) D (g/l) 

21/4 25.57 25.65 9.77 

22/4 23.49 23.89 10.20 

23/4 23.36 23.17 9.91 

23/4 22.92 22.78 9.89 

Medel 23.85 23.87 9.94 

RSD 
(%) 

4.96 5.32 1.83 

Varians 2.65 2.87 0.43 

 

De relativt höga halterna som analysen 21/4 påvisar beror sannolikt på 
tillfälligt fel (outlier), då de övriga ligger mycket mera samlade (Tabell XI). 
Exkluderar man analysen från 21/4 har övriga mättillfällen en förväntad 
spridningsnivå (Tabell XII). 

 

                 Tabell XII: DP 08-1683 spikad 2, utan 21/4. 

 B (g/l) A-Syra (g/l) D (g/l) 

Medel 23.26 23.28 10.00 

RSD 
(%) 

1.28 2.42 1.73 

Varians 0.57 1.11 0.31 
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                Tabell XIII: DP 08-1683 

Datum B (g/l) A-Syra (g/l) D (g/l) 

17/4 14.45 9.23 10.96 

21/4 14.31 9.41 10.49 

22/4 14.21 9.14 10.53 

23/4 14.54 9.85 11.07 

23/4 14.74 10.07 11.26 

Medel 14.45 9.54 10.86 

RSD 
(%) 

1.42 4.23 3.12 

Varians 0.53 0.93 0.77 

 

För att kontrollera att metoden verkligen visar rätt halter av B- och A-
komponenterna beräknas hur mycket av den inspikade massan som återfinns 
vid analys. I Tabell XIV och XV visas kvoten mellan funnen inspikad mängd 
och verklig inspikad mängd. 

               Tabell XIV: Kvoten mellan spikad 1 och DP adderat med känd tillsats av B 

och A 

Datum B (%) A (%) 

17/4 89.8 107.7 

21/4 91.2 102.5 

23/4 89.8 102.1 

23/4 86.8 96.4 
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                Tabell XV: Kvoten mellan spikad 2 och DP adderat med känd tillsats av B 

och A 

Datum B (%) A  (%) 

22/4 89.9 105.8 

23/4 88.3 99.5 

23/4 86.0 96.9 

 

Tolkning av resultat:  

Metodens resultat för A-syra hamnar runt 100 %, men visar en spridning på ca 
+/- 5 %. Detta är alldeles för högt för att vara tillfredställande men är i linje 
med vad metoden presterar. Gällandes B är spridningen godtagbar men visar 
istället konsekvent en för låg B-halt 90 %, vilket sannolikt betyder att något i 
provmatrisen stör analysen. 
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3.1.8 Praktisk tillämpning av modifierad metod 

Varje vecka tas ett driftprov från valsverket för diverse analyser. I dessa 
analyser har prover från perioden 31/3 – 30/4 använts (Tabell XVI). Syftet är 
att kontrollera om metoden kan registrera kända tillsatser av komponent A och 
B i emulsionen. 

               Tabell XVI: Analys av Driftprover 

Datum B (g/l) A (g/l) 

31/3 11.4 17.9 

7/4 11.3 18.0 

14/4 10.4 16.6 

21/4 13.1 17.3 

22/4 12.7 17.3 

30/4 18.0 24.9 

 

Emulsionens sammansättning förändras kontinuerligt med tiden och det 
tillsätts olika mängder A och B beroende på emulsionens egenskaper. Någon 
dag mellan 14/4-21/4 tillsattes det ca 200 l B i emulsionen för att höja dess 
smörjningskapacitet. Emulsionen totala volym är ca 65000l. 

Procentuell tillsats av B: (200/65000)*100 = 0.31 % 

Analyserad halt B (14/4): 10.4 g/l = 1.04 % 

Analyserad halt B (21/4): 13.1 g/l = 1.31 % 

Analyserad haltökning av B: 1.31-1.04 = 0.27 % 

Den 29/4 tillsattes stora volymer av både A och B, detta återspeglas också 
tydligt i analyserna. 
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3.1.9 Slutsats och diskussion 

Den utvecklade metoden har flera parametrar som kan orsaka problem.  

Kolonnen är komplex och känslig för förändringar och kräver därför noggrann 
jämviktning inför varje analys. Även under en analys kräver kolonnen en viss 
tid att jämvikta sig mellan olika prover. Detta medför en relativ stor naturlig 
variation i systemet (RSD B~1.5 %, A~3.0 %). Kan med fördel minimeras 
med två injektioner av prov, där första provet jämviktar kolonnen mot den nya 
matrisen. 

En lärdom från den utförliga felsökningen var att detektorn är känslig för 
saltavlagringar från bufferten, vilket medför drift av responsen, och inte som 
det tidigare har antagits, att driften beror på smuts i kolonnen. En bra 
indikation på problemet är att kvoten A/B förändras, där B komponenenten är 
relativt oberoende av saltavlagringar. Detta problem minimeras med hjälp av 
en regelbunden tvätt av detektorn. Den uppmätta responsskillnaden mellan 
B12/B22 är liten, men inte försumbar vid tolkning av resultat. 

Driftprovsmatrisen innehåller många olika föreningar och föroreningar. Detta 
ställer till problem vid haltbestämning av främst B-komponenten, som 
konsekvent visar en för låg halt. Det har utförts försök att separera B från en 
förmodad förorening. Eftersom B komponeneten är relativt opolär eluerar den 
snabbt, vilket inte lämnar mycket utrymme att spela med. Isokratisk analys vid 
95 % ACN 5 mM ammoniumformiat gav samma resultat men A har inte en 
rimlig elueringstid med dessa betingelser. Försök vid pH 3 övergavs då det 
visades vara svårt att köra gradienter vid detta pH. A-komponenten hamnar 
närmare det riktiga värdet, men istället har den en högre RSD, vilket medför 
osäkerhet i resultatet.  

Gradientmetoden som används i denna analys är ganska tidskrävande. Enbart 
att ta fram en kalibreringskurva tar ca 100 min, där 6*9 min är jämviktning av 
systemet. En snabbare analysmetod vore att föredra. Den begränsas även till 
~10 driftprover vid varje analystillfälle. Fler analyser riskerar att påverkas av 
den sent eluerande komponenten C, som på grund av sin laddning binds hårt 
till kolonnen. Detta leder till en långsam vandring genom kolonnen och 
eluering först efter flera cykler. Metoden körs princip i HILIC (hydrophilic 
interaction liquid chromatography)-mode. Detta är en tidskrävande teknik på 
grund av att vattnet i mobilfasen bildar ett lager i stationärfasen (blir en del av 
fasen). När ett gradientprogram körs varieras vatteninnehållet i mobilfasen, 
vilket påverkar kolonnens egenskaper. För att metoden ska vara reproducerbar 
krävs en lång jämviktning inför varje ny injektion. Kolonnen i detta arbete är 
dock snabbare än traditionell HILIC.   

Metoden innehåller spädningsfaktorer upp till 400 gånger och spädning i flera 
steg. Ett litet volymfel i början medför ett stort fel i slutresultatet, vilket kräver 
en stor noggrannhet i spädningsarbetet. 

Allt detta tillsammans medför en för hög varians av resultaten för att med 
säkerhet bestämma de exakta halterna av B och A komponenterna. Men 
metoden är fullt tillräcklig för att se trender av haltnivåerna, och på så vis 
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koppla dem samman med emulsionens egenskaper. Detta och kontroll av att 
ingen komponent minskar/ackumuleras är metodens huvusakliga syfte. 

Det behöver utföras mera utvecklingsarbete av denna metod för att med 
säkerhet kunna haltbestämma de båda komponenterna i den villkorade 
emulsionen. 
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3.2  Utveckling av analysmetod för haltbestämmning av pH justerande   
komponenterna X och Y 

3.2.1 Utveckling av metod 

Jämviktning av kolonnen mellan mobilfaser med olika polaritet och 
buffertstyrka går relativt snabbt. Ett byte av mobilfas med olika pH kräver 
däremot timmes jämviktning av kolonnen. Eftersom denna metod ska 
alterneras med metoden för B och A, är en mobilfas med samma pH att 
föredra ur en tidseffektiv synvinkel. 

De parametrar som finns att variera är jonstyrkan hos bufferten och polariteten 
hos mobilfasen (ACN/vatten). 

Vid pH 4 är X och Y så gott som fullständigt protoniserade (laddade) och 
binder hårt till kolonnens negativt laddade delar, även vissa polära 
interaktioner förekommer. För att få en rimlig elueringstid krävs därför en hög 
buffertstyrka. 

Beredning av stammar: 

X: 11 mg späds till strecket i en 10 ml mätkolv med ACN och vatten.  

Y: 13.8 mg späds till strecket i en 10 ml mätkolv med ACN och vatten. 

C-komponenet: 73.87 mg 28 %:ig C23 späds till strecket i en 10 ml mätkolv 
med ACN och vatten. 

� (73.87*0.28)/10 = 2.07 g/l 

Standardlösning: X och Y späds 70/700 i vial. 

Försök 1 – 8: Mobilfas A= 95 % ACN, 5 % vatten 5 mM Ammoniumformiat 
pH 4. C= Vatten 200 mM Ammoniumformiat pH 4. 

1. C=20 %. 20 µl std injiceras. Två toppar eluerar vid 6.05 och 6.50 min (Bilaga 
6, Figur 8). 

2. Ett driftprov spätt 100 ggr injiceras med samma betingelser. Topparna har 
mycket sämre toppform och upplösning. Beror förmodligen på provets 
komplexa matris. Drifprov måste användas under utvecklingsarbetet. De första 
topparna i kromatogrammet innehåller A-, B- och D-komponenterna.  

3. C=25 %. Ger snabbare eluering men dålig separation. 

4. C=25 %. Driftprovet späds 20 ggr, för att öka topparnas area. Lättare att tolka 
kolonnens separationsförmåga i kromatogrammen. Denna spädningsfaktor 
hålls konstant resterande försök. 

5. C=15 %. Ger en bättre separation. 

6. C=10 %. Komponenterna behöver lång tid för att eluera, vilket medför 
utdragna toppar med dålig upplösning som följd. 

7. C=14 %. Topparna separerar dåligt (Bilaga 6, Figur 10). 
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8. C=14 %. Std, ger baslinjeseparation (Bilaga 6, Figur 9). Vilket bekräftar 
driftprovmatrisens påverkan av separationen. 

För att kunna minska andelen ACN i metoden men behålla ungefär samma 
elueringstid minskas buffertstyrkan i Mobilfas C. 

Försök 9 och 10: Mobilfas A= 95 % ACN, 5 % vatten 5 mM Ammoniumformiat 
pH 4. C= Vatten 100 mM Ammoniumformiat pH 4. 

9. C=25 %. Tre toppar med dålig separation kan urskiljas. 

10. C=20 %. Topp 1 och 2 är påväg ihop. 

Buffertstyrkan sänks till 50 mM i mobilfas B för att kunna minska andelen ACN 
ytterliggare. 

Försök 11-16: Mobilfas A= 95 % ACN, 5 % vatten 5 mM Ammoniumformiat pH 
4. C= Vatten 50 mM Ammoniumformiat pH 4. 

11. C=40 %. Två toppar med bra separation. Ökar C för snabbare eluering. 

12. C=45 %. Fortfarande bara två toppar. 

13. C=50 %. Första toppen börjar bredda. 

14. C= 55 %. Visar tendens att innehålla två toppar (Bilaga 6, Figur 11). 

15. C=60 %. Första toppen delar upp sig i två toppar (Bilaga 6, Figur 12) 

16. C=60 %. Bättre separation mellan topp 1 och 2, men påväg mot topp tre 
(Bilaga 6, Figur 13). 

17. C=65 %. Nästan bara två toppar igen, topp 2 och 3 närmar sig sameluering 
(Bilaga 6, Figur 14). 

Under dessa betingelser ger mobilfassammansättningen C 60 %/A 40 % bäst 
separation. 

För att identifiera vilken topp som är X respektive Y injicerades dessa var för sig. 
Det visade sig att Y är topp två och X är topp tre. Det var väntat eftersom X har 
högre pKa och därför kraftigare laddning, vilket medför att X binder hårdare till 
anjonbytaren i kolonnen.  

Komponent C23 är även den kraftigt laddad och finns alltid närvarande i 
driftprovet. Vid dessa betingelser finns det risk att den har liknande elueringstid 
som X/Y, vilket måste undersökas. Denna komponent är neutraliserad med X, vid 
detektion måste X först förångas. C23 Standarden injiceras med detektorns 
Förångningstemp på 60°C, vilket medför att X med en lägre kokpunkt förångas 
innan detektion. Eluering sker inte samtidigt som analyterna av intresse. 

Det gjordes ytterliggare försök med buffertstyrkan Ammoniumformiat 20 mM, 
vid dessa betingelser gick inte X och Y att separera.  

Med isokratisk metod är C (50mM) ~60 % och A ~40 % det bästa förhållandet, 
men driftproven ger inte godtagbar upplösning. 
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3.2.2 Uppskattning av X och Y halterna i driftprov 

 

 Beredning av stammar: 

X: 46.6 mg späds till strecket i en 25 ml mätkolv med ACN och vatten.  

Y: 55.5 mg späds strecket i en 25 ml mätkolv med ACN och vatten. 

Standardlösning: X och Y späds 70/700 i vial. 

Injektion av kalibreringspunkter och driftprover. 

1. 2*10 µl Std 

2. 20 µl Std 

3. 30 µl Std 

4. 40 µl Std 

5. 50 µl Std 

6. DP 09-0634, 50/1000 10 µl 

7. DP 09-655, 50/1000 10 µl 

Upptagning av kalibreringskurva 

Kal.punkt 1 (Tabell XVII):  10 µl 

X: (1.864 g/l *70)/700 = x * (50/1000) � x = 3.73 g/l 

Y: (2.22 g/l*70)/700 = x * (50/1000) � x = 4.44 g/l 

 

               Tabell XVII: Kalibreringspunkter, 10-50 µl 

Komp. Kal.1 Kal.2  Kal.3 Kal.4 Kal.5 

X (g/l) 3.73 7.46 11.19 14.92 18.65 

Y (g/l) 4.44 8.88 13.32 17.76 22.20 

 

            Drifprov: 

09-0634: X=5.36 g/l, Y=2.81 g/l 

09-655: X=0 g/l, Y=3.35 g/l 

Tolkning av resultat:  

Det finns med säkerhet större halter av X än Y i driftprov 09-655, så detta 
prov måste köras om. Driftprov 09-0634 visar de halter som kan stämma 
ganska bra. X halten hamnar vid kalibreringsområdets gräns och Y utanför. 
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För att undvika detta till efterföljande analyser justeras stammarnas 
koncentration (Bilaga 3). 

3.2.3 Slutsats och diskussion 

Teoretiskt borde inte dessa två föreningar vara svåra att separera. De skiljer 
sig markant rent strukturellt och har olika pKa värden. Detta visade sig vara 
mycket svårare att göra praktiskt. Det är möjligt att få baslinjeseparation 
mellan föreningarna med en standardlösning, men i driftprover förhindrar den 
komlexa matrisen detta. 

Den framtagna metoden är isokratisk och kräver ingen längre jämviktning. 
Detta gör den väldigt snabb jämfört med metoden för A- och B-
komponenterna. 

Avsaknad av baslinjeseparation mellan X, Y och okänd förening gör metoden 
ganska osäker. Metoden är inte ännu utvärderad med inspikade prover, vilket 
ökar metodens osäkerhet ytterliggare.  

Metoden fungerar hjälpligt till att bestämma en ungefärlig halt av de båda 
komponenterna, för att eventuellt kunna urskilja trender av X/Y 
koncentrationer i emulsionssystemet. 

Metoden behöver fortsatt utvecklingsarbete för att kunna leverera resultat med 
godtagbar riktighet. 
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Bilaga 1, Mobilfasprogram 
Mobilfaser 

A: 85% ACN/15% H2O 5mM Ammoniumformiat pH 4 

B: 95% ACN/5% H2O 5mM Ammoniumformiat pH 4 

C: 200 mM Ammoniumformiat pH 4 

 

Gradient 

 

Tid (min) Mobilfas A (%) Mobilfas B (%) 

0 25 75 

3 100 0 

3.1 0 100 

4 0 100 

4.1 25 75 

9 25 75 

Den snabba övergången från A till B vid 3.1 min är till för att snabba på 
jämviktningen. Det går fortare att jämvikta när polariteten ökas jämfört med minskas. 

 

Isokratisk (X/Y) 

B: 95% ACN/5% H2O 5mM Ammoniumformiat pH 4  

C: 50 mM Ammoniumformiat pH 4 

Tid: 6.5 min 
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Tvätt 

 

Tid (min) Mobilfas A (%) Mobilfas C (%) 

0 100 0 

5 50 50 

6 50 50 

7 100 0 

25 100 0 

 

Grovtvätt 

 

Tid (min) Mobilfas A (%) Mobilfas C (%) 

0 100 0 

15 5 95 

22 58 42 

59.9 58 42 

60 100 0 
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Bilaga 2, metodbeskrivning (A och B) 
HPLC inställningar 

Program: Gradient (Bilaga 1) 

Flöde: 1 ml/min 

ELSD inställningar 

Förångningstemp: 60°C 

Förstoffningstemp: 60°C 

Kvävgasflöde: 1.6 ml/min 

Beredning av stamlösningar: 

B:  

23 mg B12 i en 10 ml mätkolv med ACN och vatten.    �2.3 mg/ml 

D: 

21.2 mg D �2.12 mg/ml 

A-Syra: 

10.7 mg �1.06 mg/ml 

Standardlösningar:  

D stammen späds 25/500 med Mobilfas B till en vial med spädningsautomat.  

B stammen späds 25/500 till samma vial. 

A-Syra stammen späds 50/500 till vialen med B och D.  

Beredning av driftprov: 

1. 1.25 g DP i en 25 ml mätkolv med ACN och vatten 

2. Späds 50/1000 med mobilfas B med spädningsautomat 

Analys 

1. 3*50 µl Std 

2. 5*10 µl Std 

3. 1*15 µl Std 

4. 1*20 µl Std 

5. 1*25 µl Std 

6. 2*20 µl Driftprov 
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Bilaga 3, metodbeskrivning (X/Y) 
HPLC inställningar 

Program: Isokratisk (Bilaga 1) 

Flöde: 1 ml/min 

ELSD inställningar 

Förångningstemp: 40°C 

Förstoffningstemp: 60°C 

Kvävgasflöde: 1.6 ml/min 

Beredning av stamlösningar: 

X: 30.0 mg i en 25 ml mätkolv med ACN och vatten.  

Y: 40.0 mg i en 25 ml mätkolv med ACN och vatten. 

            Standardlösningar:  

X och Y: 70/350 + 70/350 i vial med mobilfas B. 

 Beredning av driftprov:  

 1.25 g driftprov i en 25 ml mätkolv med mobilfas B. 

Analys: 

1. 2*10 µl Std 

2. 20 µl Std 

3. 30 µl Std 

4. 40 µl Std 

5. 50 µl Std 

6. 2*10 µl Driftprov 
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Bilaga 4, kalibreringskurvor och kromatogram 
från initial analys 

 

 
               Figur 1: Kalibreringskurva, B-komponent 

 

 
                Figur 2: Kalibreringskurva, A-komponent 
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                Figur 3: Kalibreringskurva, D-komponent 

 

 
                Figur 4: Kromatogram för driftprov, gradient och ELSD 30/60. 

 

 

 



 40 

 
                Figur 5: Kromatogram för spikat driftprov, gradient och ELSD 30/60. 
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Bilaga 5, Kromatogram från felsökning 
 

 

Figur 6: B högre intensitet än A 

 

 

 

 

Figur 7: ostabil respons av A-komponent 
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Bilaga 6, Kromatogram (X/Y) 
Mobilfas A: 95% ACN/5% H2O 5mM Ammoniumformiat pH 4 

 

 
              Figur 8: standard, 80 % A, 20 % C =200 mM Ammoniumformiat pH 4 

 

 

 
                 Figur 9: standard, 86 % A, 14 % C =200 mM Ammoniumformiat pH 4 

 

 
                Figur 10: driftprov, 86 % A, 14 % C =200 mM Ammoniumformiat pH 4 
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               Figur 11: driftprov, 45 % A, 55 % C= 50 mM Ammoniumformiat pH 4 

 

 

 

 

 

               Figur 12: driftprov, 40 % A, 60 % C= 50 mM Ammoniumformiat pH 4 

 

 

               Figur 13: driftprov, 40 % A, 60 % C= 50mM Ammoniumformiat pH 4 
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               Figur 14: driftprov, 35 % A, 65 % C= 50mM Ammoniumformiat pH 4 

 


