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important to determine the peroxide content of the fuel.  

In this thesis the triphenylphosphine method, which involves GC-MS analysis has been compared to the standard 

iodometric method which involves titration with sodium thiosulfate. 

Working standards were made to see how well the iodometric method worked and also in order to make a calibration 
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However, the iodometric method seemed more circumstantial since it needed a lot of solvents and different reagents. 

The triphenylphosphine method was on contrary very simple to use and did not require too much preparation work. 
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In conclusions, both methods can be used in evaluating the peroxide content of biodiesel, but the triphenylphosphine 
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Abstract 

New energy resources that can replace petroleum diesel are needed and biodiesel 

may be an excellent substitute.   

During storage and use, biodiesel can oxidize and form peroxides, leading to 

degradation of the fuel. It is therefore important to determine the peroxide content of 

the fuel.  

In this thesis the triphenylphosphine method, which involves GC-MS analysis has 

been compared to the standard iodometric method which involves titration with 

sodium thiosulfate. 

Working standards were made to see how well the iodometric method worked and 

also in order to make a calibration curve in GC-MS. Aged samples were then 

analyzed.  

The results showed that both methods gave good linearity and repeatability with 

limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) of 0,06 mM and 0 17-0,65 mM 

respectively.  

However, the iodometric method seemed more circumstantial since it needed a lot of 

solvents and different reagents. The triphenylphosphine method was on contrary very 

simple to use and did not require too much preparation work. The latter also showed 

better reproducibility. 

In conclusions, both methods can be used in evaluating the peroxide content of 

biodiesel, but the triphenylphosphine method has the advantages of higher simplicity 

and better reproducibility.  

  



 
 
 

Sammanfattning 

Det har blivit allt viktigare att hitta nya energiresurser som kan ersätta råoljan. Ett 

alternativ kan vara biodiesel. 

Under lagring och användning av biodiesel finns tendens för bränslet att oxidera och 

bilda peroxider, som därefter bryter ned bränslet. Därför är det viktigt att bestämma 

hur mycket peroxider det finns i bränslet. 

I detta examensarbete har en existerande metod, trifenylfosfinmetoden, jämförts med 

den jodometriska metoden, som också är standardmetoden. Den jodometriska 

metoden innebär att peroxider oxiderar jodidjoner till jod och därefter titreras joden 

med natriumtiosulfat. Trifenylfosfinmetoden innebär att trifenylfosfin oxideras till 

trifenylfosfinoxid och den senare kvantifieras med hjälp av GC-MS. 

Standardlösningar titrerades för att se hur bra den jodometriska metoden fungerade 

och kalibreringslösningar analyserades för att kunna göra en kalibreringskurva med 

GC-MS. Därefter analyserades åldrade dieselprover.  

Resultatet visade att båda metoderna gav bra linjäritet, bra repeterbarhet och låga 

värden för limit of detection (0,06 mM) och quantification (0,17 – 0,65 mM). 

Den jodometriska metoden är mer omständlig än trifenylfosfinmetoden, bland annat i 

form av beredning av lösningar och reagenser. Den förstnämnda kräver även mer 

provmängd vid låga och koncentrationer och resultatet avgörs med ögonmått. 

Reproducerbarheten är även något sämre för den jodometriska metoden. 

Sammanfattningsvis har trifenylfosfinmetoden fler fördelar än den jodometriska 

metoden. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Det har länge varit känt att peroxider bryter ned biobränslen och polymera material. 

På SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vill man ta reda på hur biobränslen bryts 

ned när det åldras. För närvarande finns ingen standardmetod implementerad hos 

dem och avsikten med detta examensarbete är att jämföra två metoder; 

trifenylfosfinmetoden och den jodometriska standardmetoden, för peroxidbestämning 

i biodiesel. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att testa och jämföra trifenylfosfinmetoden med den 

jodometriska standardmetoden för peroxidbestämningar i biobränslen. 

1.3 Metod 

Den jodometriska metoden baseras på ASTM D3703-07 Standard Test Method for 

Hydroperoxide Number of Aviation Turbine Fuels, Gasoline and Diesel Fuels, och 

trifenylfosfinmetoden baseras på en vetenskaplig artikel; Determination of 

Hydroperoxide Content in Complex Hydrocarbon Mixtures by Gas 

Chromatograhy/Mass Spectrometry.  

1.4 Problemformulering 

 Hur bra fungerar trifenylfosfinmetoden jämfört med den jodometriska 

standardmetoden vid bestämning av peroxider i bränslen? Hur ser 

mätområde, linjäritet, LOD/LOQ, repeterbarhet, reproducerbarhet samt 

riktighet ut för de två metoderna? 

 Vilken metod är att föredra?  
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2. Bakgrund 

2.1 Biodiesel 

Det har blivit allt viktigare att hitta nya energiresurser som kan ersätta råoljan. 

Biodiesel, som började användas i Europa i slutet av 80-talet som substitut, kan vara 

ett alternativ.[1] 

Enligt The American Society for Testing and Materials (ASTM) definierar 

biodieselbränsle som monoalkylestrar av långa fettsyrakedjor, som erhålls från 

förnybara lipidråvaror, till exempel vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. 

Monoalkylester betyder att det bara är en esterbindning i varje molekyl. Plantoljor, 

som har tre esterbindningar, är därför inte biodiesel. Vidare står ”bio” för att den är 

förnybar och har ett biologiskt ursprung och ”diesel” för att den är avsedd att 

användas i dieselmotorer.[2][3] 

Biodiesel har många fördelar. Förutom att det är ett förnybart bränsle representerar 

det även en inhemsk energikälla, vilket i princip innebär att ingen import behövs, i 

motsats till petroleumbaserad diesel. Det har även ett miljövänligt utsläpp och är lätt 

nedbrytbar. Till nackdelar hör bland annat den höga kostnaden. Det kostar ungefär 

1,5 gånger mer att producera biodiesel jämfört med oljebaserad diesel. En annan 

nackdel är att bränslet inte kan lagras under lång tid eftersom den bryts ned av 

peroxider.[1][2][3] 

Den vanligaste metoden för biodieselproduktion är genom transesterfikation. 

Triacylglyceroler i vegetabiliska oljor eller animaliska fetter reagerar med en alkohol, 

vanligtvis metanol, i närvaro av en sur eller alkalisk katalysator. De produkter som 

bildas är fettsyrametylestrar (FAME – Fatty Acid Methyl Esters), som även är ett 

annat namn för biodiesel, och som biprodukt, glycerol.[1] En schematisk bild över 

reaktionen visas i Figur 1.  

 

Figur 1. Transesterfikation med triacylglycerol och metanol för att bilda FAME och glycerol.[2] 
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Enligt en rapport från International Grains Council (2008) är rapsolja den vanligaste 

vegetabiliska oljan som används vid biodieselproduktion. Totalt användes under 

2007 9,5 miljoner ton olja, varav 4,6 miljoner ton rapsolja, 2,1 miljoner ton sojaolja 

och 1,0 miljoner ton palmolja. Figur 2 visar en fördelning av vegetabiliska oljor som 

användes vid biodieselproduktion under 2007.[4] 

 

Figur 2. Vegetabiliska oljor som användes vid biodieselproduktion under 2007.[4] 

Vid biodieselproduktionen kan olika alkoholer användas. Att metanol är vanligast 

beror främst på dess låga kostnad. Ett stort överskott används för att förskjuta 

reaktionen åt höger.[2] 

Olika typer av katalys är möjliga. Det finns tre alternativ; sur, alkalisk eller 

enzymbaserad katalys. De två förstnämnda används mest eftersom de inte kräver 

lika lång reaktionstid som den sistnämnda. Vid jämförelse ger en alkalisk katalysator, 

till exempel natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, en snabbare reaktionshastighet än 

en sur katalysator, till exempel svavelsyra. Trots detta, visar en studie gjord på 

University of Ottawa i Kanada att en sur katalysator fungerar lika bra som en 

alkalisk.[1][2] 

I motorer används oftast B5-blandning, det vill säga 5 % biodiesel blandad med 

petroleumbaserad diesel. Dessa kan likställas med ren petroleumbaserad diesel. 

Biodieselblandningar med koncentrationer på mellan 6-20 % fungerar i många 

tillämpningar men täcks inte av garantiskydd för den händelse att motorn skadas av 

blandningen. Ren biodiesel, B100, kan också användas men då måste lämpliga 

försiktighetsåtgärder vidtas. Alla blandningar som införs, måste följa ASTM-

standarder.[3] 

Under lagring och användning av biodiesel är det viktigt att mäta bränslets stabilitet 

mot oxidation, oxidationsstabiliteten, eftersom det finns en tendens att bränslet 

oxiderar och bildar peroxider, vilka bryter ned bränslet. Då bränslet åldras och 

oxideras kan det även leda till hög viskositet och bildning av polymera organiska 

ämnen samt sediment, som täpper igen motorfilter.  Om dessa faktorer överstiger 
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gränserna i ASTM D6751 (specifikation för biodiesel), bör bränslet inte användas 

mer. Den europeiska motsvarigheten till specifikationen är EN-14214.[3][5][6] 

För att mäta oxidationsstabiliteten, används testet EN14112, även kallad Oil Stability 

Index (OSI) eller Rancimat. Testet genomförs genom att bränslet värms till 110oC 

samtidigt som luft bubblas genom. Luften fortsätter sedan vidare till ett vattenbad 

som samlar upp flyktiga syror som bildats vid oxidationen. Induktionstiden, det vill 

säga den tid det tar innan bränslet börjar bilda oxidationsämnen, mäts. En stabil 

B100, har en hög induktionstid. Det som krävs i ASTM D6751 är en induktionstid på 

3-4 timmar. I europastandarden krävs en induktionstid på minst 6 timmar. Figur 3 

visar en simulering av lagring av biodiesel genom att låta bränslen med olika OSI 

lagras i ett antal veckor. Testet är accelererat med en faktor fyra, det vill säga att en 

vecka motsvarar en månads lagring.[3][6] 

 

Figur 3. Oxidationsstabiliteten i biodiesel efter ett antal veckor.[3] 

Figur 3 visar att B100 inte bör lagras längre än fyra månader såvida inte antioxidanter 

används. Antioxidanter förhindrar reaktioner som gynnas av syre. BHT, butylerad 

hydroxitoluen, är ett exempel på en sådan.[3][7] 

2.2 Peroxidbildning 

Peroxider bildas inte enbart i biodiesel utan förekommer även i polymera material. I 

biodiesel startar autooxidationen genom att värme eller ljus tillförs till ett omättat kol, 

som bildar en radikal enligt ekvation 1;[5][8] 

1. RH + värme/ljus  R* 

Om syre finns närvarande reagerar radikalen snabbt med detta och bildar en 

peroxyradikal enligt ekvation 2;[8] 

2. R* + O2  ROO* 

Peroxyradikalen reagerar sedan med ett annat omättat kol för att bilda den primära 

produkten hydroperoxid, ROOH, samt en ny radikal enligt ekvation 3;[8] 
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3. ROO* + RH  ROOH + R* 

Den nya radikalen kan sedan reagera med syre och fortsätta i en cykel mellan 

ekvation 2 och 3 eller avslutas genom att två radikaler reagerar med varandra enligt 

ekvation 4 och 5;[5][8] 

4. R* + R*  RR 

5. ROO* + ROO*  sekundära produkter som till exempel alkoholer, aldehyder, 

ketoner, estrar karboxylsyror och koldioxid 

Om däremot antioxidanter, ArOH, används, reagerar dessa med bildade 

peroxyradikaler genom att donera ett väte och bilda en stabil radikal enligt ekvation 

6;[7] 

6. ROO* + ArOH  ROOH + ArO* 

När peroxyradikalen sedan reagerar med den stabila radikalen bildas inga fler 

radikala produkter och förhindrar därigenom fortsatt autooxidation.[7] 

Ett mått på hur mycket peroxider som finns närvarande anges av peroxidtalet (PV – 

Peroxide value). Det har bestämts för olika bränslen och illustreras i Figur 4.[3] 

 

Figur 4. Peroxidtal efter ett antal veckor.[3] 

En begränsning är att PV bara mäter primära produkter som hydroperoxider. För 

mätning av sekundära produkter kan anisidintal (AV – anisidine value), som mäter 

aldehydinnehåll i feta oljor och estrar, användas.  Eftersom autooxidationen 

involverar både primära och sekundära produkter används indexet TOTOX, som 

definieras enligt ekvation 7;[8] 

7. TOTOX = 2*PV + AV 

Det finns olika faktorer som ökar oxidationen. Mättade fettsyror är oftast stabila mot 

oxidation, medan ökande halt av omättade syror gynnar oxidation. Det är framförallt 

de allyliska kolen i omättnader, som lätt donerar ett väte. Värme och ljus ökar 

oxidationshastigheten. Vissa metaller som till exempel koppar, tenn och bly 
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accelererar nedbrytningsprocessen och ökar bildningen av sediment. Om biodiesel 

kommer i kontakt med syre, leder det till oxidation. Användning av antioxidanter 

främjar däremot oxidationsstabiliteten.[3] 

2.3 Peroxidbestämning 

Olika metoder för peroxidbestämning existerar och två av dessa är den jodometriska 

metoden och trifenylfosfinmetoden.[5] 

2.3.1 Jodometriska metoden 

Jodidjoner oxideras till jod av hydroperoxider i närvaro av syra enligt ekvation 8;[9] 

8. ROOH + 2I- + 2H+   I2 + H2O + ROH 

Jod reagerar sedan med ett överskott av jodidjoner och bildar trijodid enligt ekvation 

9;[9] 

9. I2 + I-  I3
- 

Trijodid är starkt gulfärgad, och dess koncentration kan mätas med titrering eller UV-

spektroskopi.[9] 

Vid titrering bestäms mängden trijodid genom titrering med natriumtiosulfat enligt 

ekvation 10;[10] 

10. I3
- + 2S2O3

2- ⇌ 3I- + S4O6
2- 

Vid UV-mätning, används våglängden 362 nm. Den molära absorptiviteten för trijodid 

är 2,530 * 104 M-1 cm-1.[9] 

2.3.2 Trifenylfosfinmetoden 

Trifenylfosfin (TPP) oxideras av hydroperoxider till trifenylfosfinoxid (TPPO) enligt 

ekvation 11;[5] 

11. ROOH + TPP  TPPO + ROH 

För att försäkra sig om att TPP inte ska oxideras av syret i luften, tillsätts ett överskott 

av svavel enligt ekvation 12;[5] 

12. TPP + 1/8 S8  TPPS 

En lämplig internstandard (IS) används även. TPPO och IS bestäms sedan med hjälp 

av gaskromatografi med masspektrometer som detektor (GC-MS).[5]
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Figur 5 visar strukturformlerna för TPP, TPPO, TPPS. 

    

      TPP          TPPO              TPPS 

Figur 5. Strukturformler för TPP, TPPO och TPPS.[5] 
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3. Utförande 

3.1 Instrument 

Dosimat 665, Metrohm (Se Figur 6) med en automatbyrett (10 ml) som ger en 

noggrannhet på tre decimaler som visas på en display. 

PerkinElmer Autosystem XL Gas Chromatograph med en kolonn med följande 

dimensioner: 

Kolonnlängd: 50 m 

ID: 0,32 mm 

Filmtjocklek: 1 µm 

PerkinElmer Clarus 500 Mass spectrometer 

 
Figur 6. Dosimat 665, Metrohm 

3.2 Kemikalier 

Kumenhydroperoxid (80 %) av teknisk kvalitet (Sigma-Aldrich), väteklorid (37 %), 

ättiksyra, kvävgas, 2,2,4-trimentylpentan (isooktan), kaliumdikromat, löslig stärkelse, 

kaliumjodid, natriumtiosulfatlösning (Merck), trifenylfosfin, svavel, kloroform, 

fluoranten och aceton. 

3.3 Strukturformler 

Figur 7 visar strukturformler för kumenhydroperoxid och fluoranten (IS).  

    

Kumenhydroperoxid  Fluoranten 

Figur 7. Strukturformler för kumenhydroperoxid och fluoranten.[11][12]  

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=sv&N4=423947|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
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3.4 Bränsleåldring 

För att skapa dieselprover med åldrad kvalitet, sattes följande nio dieselåldringar 

igång; 

1. FAME (100 % rapsmetylester) 

2. FAME 

3. EN590 (Fossil diesel + max 7 % FAME) 

4. EN590  

5. B30 (30 % FAME, 70 % EN590) 

6. B30 

7. B30 + 13,4 g kabel (PVC + koppar) 

8. B30 + 13,4 g kabel 

9. n-heptan (Merck) 

Totalt gjordes tolv provtagningstillfällen och anges som följande dagar; 0,125; 0,250; 

0,375; 1; 1,33; 2,083; 2,417; 5, 6, 7, 8 och 9.  

Figur 8 visar en bild på hur provtagningen gick till. I bakgrunden syns även två av 

dieselåldringarna. De är täckta med aluminiumfolie och värms med en temperatur på 

80o C för att simulera biodiesel som åldras i en tank.  

 

Figur 8. Provtagning 

Vid varje provtillfälle togs 3*9 prover ut och lades i frysen. Tre per dieselåldring 

eftersom det var tänkt att varje prov skulle analyseras med hjälp av tre metoder. 

Sammanlagt blev det 324 prover. Figur 9 visar de prover som togs ut och frystes in. 

 

Figur 9. Prover som tagits ut. 
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3.5 Analysmetoder 

3.5.1 Jodometriska metoden 

För den jodometriska mätningen användes ASTM D3703-07 Standard Test Method 

for Hydroperoxide Number of Aviation Turbine Fuels, Gasoline and Diesel Fuels.  

Följande stamlösningar bereddes enligt standarden: 

Väteklorid/ättiksyra (HCl/AcOH) – lösning: 2 ml HCl mättes upp i en 500 ml kolv 

och späddes med ättiksyra.  

Kaliumdikromat (K2Cr2O7) – lösning: 0,29 g K2Cr2O7 vägdes upp i en 100 ml 

mätkolv och späddes med vatten. 

Stärkelselösning: 3 g stärkelse vägdes upp och löstes i några droppar kallt vatten i 

en 500 ml kolv. Kolven fylldes sedan med 500 ml kokande vatten. 10 g KOH tillsattes 

i kolven och innehållet blandades. Lösningen fick svalna en stund innan 3 ml isättika 

tillsattes. Till sist tillsattes 12 ml HCl så att lösningen erhöll pH-värdet 4.  

Kaliumjodid (KI) – lösning: 100 ml vatten hälldes i en mörk flaska. 120 g KI löstes i 

vattnet och den mörka flaskan fylldes med kvävgas för att urlufta flaskan. För att ta 

reda på om KI-lösningen var tillräckligt bra gjordes ett test där 1 ml KI-lösning 

blandades med stärkelse och 50 ml vatten. Kvävgas användes för att förhindra 

oxidation av syret i luften. Lösningen skulle då inte orsaka någon färgförändring. Ett 

annat test gjordes där 1 ml KI-lösning blandades med stärkelse. Denna skulle inte bli 

blå förrän några droppar K2Cr2O7 och HCl tillsattes. 

Natriumtiosulfatlösning: En ampull med natriumtiosulfatlösning späddes i en 2 L 

kolv, vilket gav en koncentration på 0,005 M. 

Provlösningar: 360 µl kumenhydroperoxid pipetterades i en 50 ml kolv och späddes 

med isooktan. Utifrån denna gjordes fem lösningar med halterna: 0,78 mM, 7,8 mM, 

15,6 mM, 23,3 mM samt 39 mM. En blank, som enbart innehöll isooktan, bereddes 

även. 

En 250 ml E-kolv fylldes med kvävgas. En känd mängd prov samt 25 ml isooktan 

lades sedan i E-kolven och lösningen bubblades kraftigt med kvävgas. Efter en 

minut, tillsattes 20 ml HCl/AcOH-lösning. Därefter sänktes hastigheten av bubblingen 

med kvävgas till cirka 1 bubbla/sekund. Sedan tillsattes 2 ml KI-lösning. Lösningen 

blandades kraftigt i 30 sekunder och lämnades sedan stå i fem minuter. Efter fem 

minuter tillsattes 100 ml avjonat vatten och kvävgasen stängdes av. Slutligen 

tillsattes 5 ml stärkelse och lösningen titrerades med natriumtiosulfat tills den blev 

färglös.  

Varje prov titrerades tre gånger.  

Titreringar utan kvävgas gjordes även för att undersöka kvävgasens betydelse. 
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Efter att ha titrerat prover med kända koncentrationer kumenhydroperoxid, titrerades 

prover från dieselåldring 1 respektive 2, det vill säga FAME 1 och FAME 2. Slutligen 

gjordes följande två standardtillsatser och titrerades: 

Prov från dag 0,125 

1. 1 ml FAME 1 + 2 ml 15,6 mM kumenhydroperoxid 

2. 1 ml FAME 2 + 2 ml 15,6 mM kumenhydroperoxid 

 

Figur 10 visar färgförändringarna vid titreringen. Första bilden visar färgen innan 

stärkelse tillsätts. Den andra bilden visar färgen efter att stärkelse har tillsatts. Den 

tredje bilden visar färgen när ekvivalenspunkten är uppnådd.  

 

Figur 10. Färgförändring vid titrering.  

3.5.2 Trifenylfosfinmetoden 

Denna metod baseras på en vetenskaplig artikel; Determination of Hydroperoxide 

Content in Complex Hydrocarbon Mixtures by Gas Chromatograhy/Mass 

Spectrometry.[5] 

Följande instrumentinställning användes: 

Autoinjektion 0,5µl – 1µl 

Split: 1:100 

För GC: Initial temp. 150 grader, ökas med 20oC/min till 250oC (2 min). Ökas sedan 

med 20oC/min till 320oC (7 min). Sänks slutligen med 30oC/min till 150oC (3 min). 

(Den sista punkten behöver inte göras med andra GC. Denna GC är känslig och 

stängs ned om temperaturen inte sänks. Resultatet påverkas inte.) 

För MS: Solvent delay i 2 min. Selected-ion recording-joner, SIR-joner, som valdes 

var för fluoranten (IS) m/z 202, TPP m/z 262, TPPO m/z 277 och TPPS m/z 294. 

Följande reagenser bereddes: 

Reagens I: 2 g TPP och 0,15 g fluoranten läggs i en 25 ml kolv och späds sedan 

med aceton.  

Reagens II: 0,65 g svavel läggs i en 50 ml kolv och späds sedan med kloroform. 
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Provlösningar och blanker bereddes på samma sätt som vid den jodometriska 

metoden, dock med aceton istället för isooktan.  

1 ml prov pipetterades i en 1,5 ml GC-vial. Sedan tillsattes 250 µl av reagens I. 

Vialen skakades kraftigt och lämnades sedan att reagera i 10 min. Därefter tillsattes 

250 µl av reagens II och vialen skakades kraftigt. Slutligen fick den stå och reagera i 

minst 15 min innan den analyserades i GC-MS. 

På kromatogrammet bör det nu inte finnas någon topp för TPP eftersom all TPP ska 

ha oxiderats av peroxiderna och svavlet. Om toppen ändå dyker upp, betyder det 

antingen att reagens II varit för svag eller att reaktionstiden innan den analyserades i 

GC-MS varit för kort. 

Vid analys av dieselproven, analyserades först nio dieselprover. Sedan analyserades 

en acetonblank och slutligen en av provlösningarna med känd mängd 

kumenhydroperoxid. Därefter analyserades nio nya dieselprover, acetonblanken, 

provlösningen osv. Acetonblanken användes för att tvätta instrumentet och 

provlösningen för att kontrollera instrumentet genom att se att responsen för 

provlösningen är densamma varje gång.  

Efter alla analyser med dieselproven, gjordes följande åtta standardtillsatser och 

analyserades; 

Prov från dag 8  

1. 0,25 ml FAME 1 + 0,75 ml 51 mM kumenhydroperoxid 

2. 0,25 ml FAME 2 + 0,75 ml 51 mM kumenhydroperoxid 

3. 0,75 ml B30 + kabel 1 + 0,25 ml 51 mM kumenhydroperoxid 

4. 0,75 ml B30 + kabel 2 + 0,25 ml 51 mM kumenhydroperoxid 

Prov från dag 9  

5. 0,25 ml FAME 1 späds med 0,25 ml aceton. 0,25 ml prov + 0,75 ml 51 mM 

kumenhydroperoxid 

6. 0,25 ml FAME 2 späds med 0,25 ml aceton. 0,25 ml prov + 0,75 ml 51 mM 

kumenhydroperoxid 

7. 0,25 ml B30 + kabel 1 + 0,75 ml 51 mM kumenhydroperoxid 

8. 0,25 ml B30 + kabel 2 + 0,75 ml 51 mM kumenhydroperoxid 

3.6 Resultat 

Se Appendix 1 för beräkningar av K2Cr2O7-lösningen, provlösningarna, reagensernas 

koncentrationer, överskott av TPP samt förväntade koncentrationer efter 

standardtillsats.  
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3.6.1 Jodometriska metoden 

Tabell 1 visar resultatet från titreringar med 0,005 M natriumtiosulfat med respektive 

utan kvävgas.  

Tabell 1. Resultat med respektive utan kvävgas. 

  Ekv.pkt 1 (ml) Ekv.pkt 2 (ml) Ekv.pkt 3 (ml) 

Blank utan N2 2,9 2,8 2,8 

Blank med N2 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Olika mängder prov titrerades. För att göra en standardkurva räknades 

ekvivalenspunkterna om, normaliserades, så att värdena blev i samma skala. De 

förväntade ekvivalenspunkterna räknades också ut. Eftersom de uppmätta och de 

förväntande värdena inte stämde överens, antogs koncentrationerna vara okända 

och räknades om utifrån ekvivalenspunkterna. 

Tabell 2 visar medelvärdet av de normaliserade och förväntade ekvivalenspunkterna 

för titreringarna av kända koncentrationer kumenhydroperoxid. Den visar även 

omräkning av koncentrationer genom att utgå från de uppmätta ekvivalenspunkterna. 

Relativ standardavvikelse (RSD), räknades ut för att kunna studera repeterbarheten. 

Figur 11 visar en grafisk bild över resultatet. Se Appendix 2 för alla värden samt 

omräkning av koncentrationer. 

Tabell 2. Resultat för titreringar med kumenhydroperoxid.  

Konc. 
(mM) 

Ekv.pkt medel 
(ml) 

Stdav. 
(ml) 

RSD 
(%) 

Förv. 
(ml) 

Omräknad 
konc. (mM) 

0,78* 6,2 0,58 9,4 6,2 0,78* 

7,8 81,7 1,5 2,0 62 10,3 

15,6 165 4,2 2,6 124 20,8 

23,4 251 2,3 1,2 188 31,5 

39 407 10,1 2,5 312 51 

*Värdet bör inte räknas med på grund av att lösningen är från ett annat tillfälle. 



14 
 

 

Figur 11. Resultat från titrering med kumenhydroperoxid. Ekvivalenspunkterna är normaliserade. 

Tabell 3 visar de uträknade limit of detection- (LOD) och limit of quantification (LOQ) 

värdena för titrering av de kända koncentrationerna kumenhydroperoxid. Se 

Appendix 2 för dessa uträkningar. 

Tabell 3. LOD och LOQ värdena för titreringen. 

LOD (mM) 0,06 

LOQ (mM) 0,17 

 

Titrering av dieselåldringar gjordes sedan. På grund av tidsbrist, titrerades endast 

FAME-proverna. Tabell 4 visar de uträknade peroxidkoncentrationerna i FAME-

proverna och Figur 12 visar en grafisk bild över resultaten. Titreringsresultaten är 

beräknande med hjälp av formeln i Appendix 2. 

Tabell 4. Uträknade peroxidkoncentrationer i FAME-proverna.  

Tid (dygn) 0,125 0,250 0,375 1 1,33 2,08 2,42 5 6 7 8 9 

FAME 1 (mM)  5,8 5,8 5,8 8,7 9,9 13,3 12,3 22,8 24,5 24 25,8 26,5 

FAME 2 (mM)  5,4 5,9 7,6 12 10,6 15,3 13,2 33* 26 27,3 28,8 30 

 

y(upp) = 10,505x + 0,334
R² = 0,9995

y(om) = 7,9791x - 0,2835
R² = 1
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Figur 12.  Resultat från titrering av hydroperoxider i FAME-proverna.  

Slutligen titrerades de två standardtillsatserna. Standardtillsatser gjordes för att 

studera utbytet. Tabell 5 visar resultatet av dessa. 

Tabell 5. De uträknade utbyten från standardtillsatserna.  

Dag 0,125 Uppmätt konc. (mM) Förväntad konc. (mM) Utbyte (%) 

FAME 1 14,5 12,3 118  

FAME 2 14,5 12,2 119  

 

3.6.2 Trifenylfosfinmetoden 

Tabell 6 och 7 visar resultaten från GC-MS analyser av kända koncentrationer 

kumenhydroperoxid, som är beredda vid två olika tillfällen. Även här är RSD uträknat 

för att studera repeterbarheten. Figur 13 visar en grafisk bild över resultaten.  

Tabell 6. Resultat från GC-MS analyser med kända koncentrationer kumenhydroperoxid för dag 1. 

Dag 1 
   Koncentration 

(mM) 
Medel 
TPPO/IS Stdav 

RSD 
(%) 

0 0,014 0,007 48,6 

0,78 0,061 0,01 17,0 

10,3 0,595 0,038 6,3 

20,8 1,178 0,107 9,0 

31,5 1,626 0,071 4,4 

51 2,682 0,249 9,3 
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Tabell 7. Resultat från GC-MS analyser med kända koncentrationer kumenhydroperoxid för dag 2. 

Dag 2 
   Koncentration 

(mM) 
Medel 
TPPO/IS Stdav 

RSD 
(%) 

0 0,081 0,007 9,1 

0,78 0,147 0,01 6,6 

10,3 0,781 0,017 2,2 

20,8 1,395 0,03 2,2 

31,5 1,842 0,111 6,0 

51 2,971 0,026 0,9 

 

 

Figur 13. Resultat från analys av kumenhydroperoxider med GC-MS. 

Instrumentets S/N (Signal to noise) är 70 000 för provet med koncentrationen 0,78 

mM. S/N mättes genom att använda funktionen ”peak-to-peak” i programmet 

Turbomass. 

Tabell 8 visar de uträknade LOD och LOQ värdena för dag 1 och 2. Se Appendix 3 

för alla värden samt uträkning av LOD och LOQ.  

Tabell 8. LOD och LOQ värden för Dag 1 respektive 2.  

 
Dag 1 Dag 2 

LOD (mM) - - 

LOQ (mM) 0,65 - 

- Värdet går inte räkna ut pågrund av att det blir negativt. 

  

y1 = 0,0519x + 0,0365
R² = 0,9986

y2 = 0,0559x + 0,1368
R² = 0,99650,000
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Efter analys av kalibreringslösningar, analyserades dieselåldringarna. Tabell 9 visar 

beräknade peroxidkoncentrationer från dieselproven och Figur 14 och 15 visar en 

grafisk bild över resultaten. GC-MS resultaten är beräknande med hjälp av 

programmet Turbomass.  

Tabell 9. Uträknade peroxidkoncentrationer från dieselproven.  

Tid (dygn) 0,125 0,250 0,375 1 1,33 2,08 2,42 5 6 7 8 9 

GC-MS                         

FAME 1 (mM) 7,75 7,33 7,36 9,63 10,4 13,1 11,4 21,9 24,6 22,6 27,6 28,7 

FAME 2 (mM)  7,34 8,5 8,62 9,81 11,2 15,1 14,7 23,9 27,0 24,9 30,3 31,6 

EN590 1 (mM) 0 0 0 0 0,15 0 0 0,75 2,13  - 7,08 12,7 

EN 590 2 (mM) 0 0 0 0 0,12 0 0 2,05 5,09 6,73 12,8 17,8 

B30 1 (mM) 0,65 0,91 1,33 2,19 3,42 4,12 4,53 9,15 11,9 13,4 9,6* 17,3 

B30 2 (mM) 0,58 0,81 1,3 3 3,54 4,05 4,19 9,04 11,2 13,9 15,8 21,2 

B30 + kabel 1 
(mM) 0,7 1,18 1,89 3,9 4,53 5,39 6,03 14,4 17,9 17,0 19,4 24,0 

B30 + kabel 2 
(mM) 0,79 1,27 2,17 4,13 4,72 5,6 6,16 14,4 15,9  - 22,0 24,0 

Heptan (mM) 0 0 0 0 0 0 0 0,86 1,45 0 2,22 2,84 

*Värde som verkar vara avvikande. 
 

 

Figur 14. Resultat från bränsleåldring 1 – 4. 
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Figur 15. Resultat från bränsleåldring 5-9. 

Slutligen analyserades standardtillsatserna. Tabell 10 visar de uträknade utbyten från 

standardtillsatserna.  

Tabell 10. De uträknade utbyten från standardtillsatserna. 

 
Uppmätt konc. (mM) Förväntad konc. (mM) Utbyte (%) 

Dag 8 
  

 

FAME 1 43 45 96  

FAME 2 45 46 98  

B30 + kabel 1 29 27 107  

B30 + kabel 2 28 29 97  

Dag 9   
 

  

FAME 1 46 42 110  

FAME 2 45 42 107  

B30 + kabel 1 43 44 98  

B30 + kabel 2 43 44 98  

   

 

51 mM 61 51 120  
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3.6.3 Jodometriska metoden VS trifenylfosfinmetoden 

Tabell 11 visar reproducerbarheten i form av RSD för bränsleåldringarna. Till 

exempel är RSD för FAME är uträknade genom att först räkna ut RSD för 1 och 2 

dag 0,125 upp till dag 9, det vill säga sammanlagt tolv RSD-värden. Därefter räknas 

ett medelvärde av dessa tolv RSD-värden ut. Detta gjordes för alla 

bränsleåldringarna. 

Tabell 11. Repeterbarhet för bränsleåldringarna  

Reproducerbarhet 

RSD 
medel 
(%) 

GC-MS 

 FAME 7,8 

EN590 47* 

B30 6,4** 

B30 + kabel 4,8 

  
 Titrering 

 FAME 8,8*** 

*Baserad på fyra värden då prover med koncentrationen <0,35 inte kunde räknas med.                       

**Dag 8 värdet är inte medräknat på grund av att det verkar vara ett avvikande värde.                            

*** Dag 5 värdet är inte medräknat på grund av att det verkar vara ett avvikande värde. 

Figur 16 och 17 visar en jämförelse mellan titrerings- (jodometriska metoden) och 

GC-MS- (trifenylfosfinmetoden) analyser av FAME 1 och 2.  

 

Figur 16. Jämförelse mellan GC-MS -och titreringsanalyser av FAME 1. 
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Figur 17. Jämförelse mellan GC-MS- och titreringsanalyser av FAME 2. 

Figur 18 visar korrelationen mellan titrering och GC-MS för FAME 1 och 2. Resultatet 

för FAME 2 dag 5 är inte medräknat på grund av att det verkar vara ett avvikande 

värde. 

 

Figur 18. Korrelationen mellan titrering och GC-MS för FAME 1 och 2.  

Peroxidinnehållet brukar anges som hydroperoxidnummer. Uträkning av 

hydroperoxidnummer för proverna har inte gjorts, men kan göras. Se Appendix 4 för 

hur dessa beräkningar görs.  

Se Appendix 5 för kromatogrammen från analys av 0,78 mM kumenhydroperoxid, 

FAME, EN590, B30, B30 + kabel, n-heptan och masspektra för TPP, TPPO, TPPS 

samt fluoranten. 
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3.7 Diskussion 

Jodometriska metoden 

Om man börjar med att titta på titreringen, så visar Tabell 1 att kvävgas har en stor 

påverkan på resultatet. Utan kvävgas, oxideras KI-lösningen.  

Från början användes även en KI-lösning som var mindre koncentrerad (10 %) än 

standarden rekommenderade. Med denna KI-lösning tog det ungefär 20 minuter 

istället för 5 minuter för reaktionen att reagera färdigt. Alltså ökade 

reaktionshastigheten med en mer koncentrerad KI-lösning. Med den mer 

koncentrerade KI-lösningen ökade även blanknivåerna, vilket tyder på att KI-

lösningen blev mer reaktiv. Den senare KI-lösningen var den som användes i 

fortsättningen. 

Vid titrering av kända koncentrationer kumenhydroperoxid var visserligen de 

uppmätta värdena linjära, men dock stämde de inte riktigt överrens med det 

förväntade värdet (Se tabell 2 och Figur 11). Eftersom kumenhydroperoxiden var av 

teknisk kvalitet, är koncentrationen inte tillförlitlig. Därför räknades koncentrationerna 

om utifrån ekvivalenspunkterna. De nya koncentrationerna användes sedan vid 

kalibreringen av GC-MS-metoden. På grund av att titreringen av lösningen med 

koncentrationen 0,78 mM var från en annan dag, är värdet inte tillförlitligt. Eftersom 

den används vid kalibreringen, kan detta ha gett ett felaktigt resultat på 

kalibreringskurvan och är därmed en felkälla.  

Repeterbarheten i form av RSD var mellan 1,2 -2,6 % för standardlösningarna med 

de kända koncentrationerna kumenhydroperoxid, från 10,3 mM – 51 mM (Se tabell 2) 

LOD värdet beräknades till 0,06 mM och LOQ värdet till 0,17 mM (Se tabell 3). Dessa 

värden är relativt låga och bra.  

Vid titrering av FAME-proverna, fanns en del svårigheter. Ekvivalenspunkten var svår 

att avgöra då omslagspunkten inte kom direkt och inte var lika färglös som 

ekvivalenspunkterna för standardproverna. Omrörningen kunde inte vara lika kraftig 

(så att båda faserna blandades) eftersom dieselproven var gulfärgat.  

Reproducerbarheten i form av RSD beräknades till 8,8 % för FAME (Se tabell 9). 

Utbyten som räknades ut (Se tabell 5) var över 100 %. Att utbytena blev så höga kan 

bero på att standarderna som använts hade oxiderats. 

Trifenylfosfinmetoden 

Tittar man på kalibreringskurvorna från GC-MS analyserna (Se Figur 13), visar det 

sig även här ha en bra linjäritet. Dock skiljde sig kurvorna mellan dagarna en aning. 

Dessutom var blanknivåerna för dag 2 högre än dag 1. Detta kan bero på att 

reagenserna oxideras med tiden, vid förvaring eller i rumstemperatur. 
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Repeterbarheten i form av RSD beräknades till 0,9-6,6 % för lösningarna med de 

kända koncentrationerna kumenhydroperoxid från 0,78 mM – 51 mM (Se tabell 6 och 

7). 

LOQ värdet för dag 1 beräknades vara 0,65 mM (Se tabell 8). LOD värdena för dag 1 

och 2 samt LOQ värde för dag 2 gav negativa värden och presenteras därför inte. 

LOQ värdet för dag 1 är lågt men inte lika lågt som värdet för titreringen 

GC-MS-instrumentet hade en S/N på 70 000 för 0,78 mM kumenhydroperoxid. Detta 

innebär att man teoretiskt sätt skulle kunna späda alla lösningarna 1000 ggr. 

Eftersom TPP-reagenset späds lika mycket, lär blankproverna, som är beroende av 

reagenset, också bli 1000 ggr lägre. Detta kommer i sin tur leda till lägre 

standardavvikelse för blankerna och slutligen lägre LOD- respektive LOQ värde. 

Tittar man sedan på analyserna av dieselåldringarna (Se Figur 14 och 15), så 

stämmer de åldringar med samma bränsle ganska bra överens med varandra. 

Reproducerbarheten i form av RSD, var runt 4,8 – 8,8 % för alla dieselåldringar (Se 

tabell 9) förutom för EN590. FAME hade en RSD på 7,8 % och EN590 en RSD runt 

47 %, vilket är väldigt högt. Standardavvikelserna för EN590 är väldigt höga vid låga 

koncentrationer vilket resulterar till höga RSD-värden. Att standardavvikelserna är så 

höga finns ingen bra förklaring till. Nya dieselåldringar med EN590 borde göras för att 

bekräfta om reproducerbarheten verkligen är så dålig. 

n-Heptan förväntades vara 0 då det inte innehåller FAME. Det finns ingen bra 

förklaring till varför det bildats lite peroxider. (Se Figur 15) 

B30 med kabel förväntades innehålla höga peroxidkoncentrationer med tiden, då det 

innehöll lite koppar, som är känt för att öka oxidationen. Jämför man den med B30 

utan kabel (Se Figur 15), kan man se lite högre peroxidkoncentrationer. 

Studerar man resultaten av standardtillsatserna (Se tabell 10), verkar dessa vara bra. 

Dock är det uppmätta värdet av känd koncentration standard högre än förväntat. 

Utbytet av standardtillsatserna i GC-MS borde därmed vara lägre. 

Jodometriska metoden VS Trifenylfosfinmetoden 

Då man jämför metoderna, kan man se att blanknivåerna i GC-MS är högre. Detta 

kan bero på att TPP innehöll ungefär 3 % TPPO enligt deklarationen. Båda 

metoderna har annars en bra linjäritet med ett R2-värde runt 1. LOD- och LOQ 

värdena är väldigt låga. Titreringen ger ett lite bättre LOQ värde jämfört med GC-MS. 

Repeterbarheten för analyserna av standardlösningarna var även här bättre för 

titreringen jämfört med GC-MS. På grund av tidsbrist gjordes inga fler titreringar 

mellan dagar med standarder, vilket gör att reproducerbarheten för standarderna inte 

går att jämföra. Däremot kan man jämföra FAME-proverna. Resultatet här visar att 

reproducerbarheten för titreringen är 8,8 % jämfört med GC-MS 7,8 % (Se tabell 11) 
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Då man studerar titreringarna och GC-MS-analyserna av FAME (Se Figur 16, 17 och 

18) ser man att de stämmer bra överens. Korrelationen mellan metoderna är väldigt 

bra. GC-MS-analyserna för FAME 1 och 2, samt titrering med FAME 1 gav ett 

liknande åldringsmönster. I och med att dessa tre stämde bra överens, dras 

slutsatsen att det är punkterna i FAME 2 som är felaktiga när det skiljer sig. Men 

egentligen går det inte att säga något om riktigheten eftersom det inte finns någon 

diesel med känd mängd peroxid.  

När det gäller mätområdet, är det LOQ som anger minimum och standardlösningen 

51 mM som anger maximum. För titreringen innebär detta ett mätområde från 0,17 – 

51 mM och för GC-MS 0,65 – 51 mM. I GC-MS-metoden måste det även finnas ett 

överskott av TPP för att oxidera all ROOH. Med överskottet som används här, täcker 

detta ett område med koncentrationer upp till 76 mM (Se Appendix 1).  

Jämför man det praktiska är den jodometriska metoden mer omständlig. Förutom att 

den kräver en stor mängd lösningsmedel, kräver den även flera reagenser som ska 

beredas. Ekvivalenspunkten avgörs dessutom efter eget ögonmått, vilket kan ge lite 

olika resultat vid varje titrering. Tvärtom är trifenylfosfinmetoden väldigt enkel och 

kräver mindre lösningsmedel och reagenser. Resultatet avgörs maskinellt. Har man 

auto-injektion kan instrumentet sköta sig självt. Vid titreringen behöver man däremot 

vara närvarande under hela tiden. Dessutom tar varje titrering över tio minuter att 

genomföra.  

En annan fördel med GC-MS-metoden är att den kan användas för att undersöka 

andra saker än bara koncentrationen. Exempelvis kan man studera 

kromatogrammen för de olika dieselproven, för att se hur de skiljer sig åt.  

3.8 Slutsatser 

 Båda metoderna ger bra linjäritet, LOD- respektive LOQ-värden, repeterbarhet 

samt ett stort mätområde. Den jodometriska metoden gav visserligen lite 

bättre resultat för experimenten som gjordes, men gör man om GC-MS 

analyserna efter optimering förmodas resultaten för trifenylfosfinmetoden bli 

bättre. Man kan dock inte säga något om riktigheten. 

 Fördelar med titreringen är att den har låga blanknivåer och nackdelar är att 

den är omständlig, kräver mycket tid och arbete, kräver stora mängder 

lösningsmedel, reagenser, provmängder och resultatet avgörs dessutom med 

ögonmått.  

 Fördelar med trifenylfosfinmetoden är att den är enkel, kräver liten mängd 

lösningsmedel och reagens. Reproducerbarheten för dieselproverna är 

dessutom bra. Nackdelar är att blanknivåerna är höga. 

 Sammanfattningsvis har trifenylfosfinmetoden fler fördelar än titreringen, och 

kan därför anses fungera bäst. 
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3.9 Felkällor 

 En av pipetterna som användes kan ha mätt upp fel mängder. 

 Reagenserna som användes kan ha blivit kontaminerade mellan dagarna. 

 Proverna från dag 8 var blandade, så man fick utgå från kromatogrammen för 

att försöka avgöra från vilka dieselåldringar de var ifrån.   

3.10 Optimering 

 Att använda en t-butylhydroperoxid eller kumenhydroperoxid med högre 

renhet och mer pålitlig koncentration för att kunna göra riktiga standarder och 

kalibreringslösningar. 

 Att använda en TPP med högre renhet. Den TPP som användes innehöll 

ungefär 3 % TPPO, vilket troligtvis är orsaken till höga blanknivåer. 

 Fortsätta optimera temperaturinställning för GC. Testa split 1:500 för 

instrumentets skull.  

 Göra standarder med högre koncentrationer för att undersöka om mätområdet 

kan utvidgas. 

 Testa att späda prover och reagenser 1000 ggr vid GC-MS-analys eftersom 

S/N var 70 000.  

 Analysera proverna innan de börjar åldras, det vill säga dag 0.  

 Utveckla en tredje metod för jämförelse. Utveckling av en ny metod som 

använder sig av samma reaktioner som titreringen påbörjades. Istället för att 

titrera med Na2S2O3, mäts graden blåfärg med hjälp av UV-VIS vid 

våglängden 560 nm. Testerna som gjordes gav en bra linjäritet och metoden 

borde fortsätta utvecklas. 

 Låta andra laboratorier analysera samma prover för jämförelse.  

3.11 Tackord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anders Lorén, som har hjälpt mig under 

hela projektets gång. Jag vill även tacka Niklas Strömberg på SP som hjälpte mig 

med titreringen. 
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Appendix 1 
K2Cr2O7-lösning (0,01 M) 

c = 0,01 M 
v = 0,1 l 
n = 0,01*0,1 mol = 0,001 mol 
 
M = 294,19 g/mol 
m = 0,001 * 294,19 g = 0,29419 g 
 

Beredning av provlösningar med kända koncentrationer kumenhydroperoxid 

Mäter upp 360 µl 80 % kumenhydroperoxid 
v = 0,8*360 = 288 µl 
δ = 1,03 g/ml 
m = δ*v = 1,03 * 0,288 = 0,297 g 
M = 152,19 g/mol 
n = 0,297 / 152,19 = 0,00195 mol 
v = 0,05 L 
cstam  = 0,00195 / 0,05 = 39 mM 
 
Vstam = 0,5 ml 
V1 = 25 ml 
C1 = 39 * 0,5 / 25 = 0,78 mM 
 
Vstam = 5 ml 
V2 = 25 ml 
C2 = 39 * 5 / 25 = 7,8 mM 
 
Vstam = 10 ml 
V2 = 25 ml 
C2 = 39 * 10 / 25 = 15,6 mM 
 
Vstam = 15 ml 
V2 = 25 ml 
C2 = 39 * 15 / 25 = 23,4 mM 
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Fluoranten  
M = 202 g/mol 
m = 0,15 g 
n = 0,15 / 202 = 7,43 * 10-4 mol 
v = 0,025 l 
c = 7,43 * 10-4 / 0,025 = 0,030 M = 30 mM 
 
Svavel 
M = 32,065 g/mol 
m = 0,65 g 
n = 0,65 / 32,065 = 0,0203 mol 
v = 0,05 l 
c = 0,0203 / 0,05 = 0,405 M = 405 mM 
 
TPP 
m = 2 g 
M = 262,29 g/mol 
n = 2 / 262,29 = 0,00763 mol     
  
v =0,025 l    
c = 0,00763 / 0,025 = 0,305 M = 305 mM   
      
Överskott TPP 

v = 0,25 ml    
n = 0,305 * 0,00025 = 7,63 * 10-5 mol    
        
1 mol TPP <=> 1 mol ROOH 
     
ROOH      

c =0,039 M 
v = 0,001 l 
n = 0,039*0,001 = 3,9 * 10-5 mol   
      
Överskott 
7,63 * 10-5 / 3,9 * 10-5 = 1,955 ggr 
      
Gräns      

n = 7,63 * 10-5 mol     
v = 0,001     
c = 7,63 * 10-5 / 0,001 = 0,07625 M = 76 mM 
 
Beräkning av förväntad koncentration efter standardtillsats gjordes enligt 

följande formel: 

c (mM) = 
𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣  + 𝑛(𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑 )

𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑣  + 𝑣(𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑 )
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Appendix 2 

Omräkning av koncentration för kumenhydroperoxid 

c(Na2S2O3) = 0,005 M 

v(Na2S2O3) = Ekvivalenspunkten i l.  

n(Na2S2O3) = c(Na2S2O3)*v(Na2S2O3) mol 

Molförhållande: 1 mol ROOH  2 mol Na2S2O3 

n(ROOH)  n(Na2S2O3) / 2 

v(ROOH) = Känd mängd prov i l. 

c(ROOH) = n(ROOH) / v(ROOH) 

 

Tabell 11 visar resultaten från titrering av kända kumenhydroperoxidlösningar. 

Tabell 11. Resultat från titreringar av kända kumenhydroperoxidhalter. 

Konc. 
(mM) 

Ekv. pkt 1 
(ml) 

Ekv. pkt 2 
(ml) 

Ekv. pkt 3 
(ml) Medel Stdav. 

RSD 
(%) Förv. 

Omräknad 
konc. 
(mM) 

0 0,48 0,32 
 

0,4 0,11    

0,78 5,9* 5,9* 6,9* 6,2 0,58 9 6,2 0,78* 

7,8 82,0 80,0 83,0 81,7 1,53 2 62 10,3 

15,6 164,0 162,0 170,0 165,3 4,16 3 124 20,8 

23,4 254,0 250,0 250,0 251,3 2,31 1 188 31,5 

39 396,0 408,0 416,0 406,7 10,07 2 312 51 

*Värdena bör inte räknas med på grund av att lösningen är från ett annat tillfälle.  

LOD – Limit of detection  

Y = 3 * stdav. för blanken = 3 * 0,11 = 0,33 

Y = 7,9756x - 0,155 => x = 0,061 mM 

LOQ – Limit of quantification 

Y = 10 * stdav. för blanken = 10 * 0,11 = 1,1 

Y = 7,9791x - 0,2835=> x = 0,17 mM 
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Appendix 3 
Tabell 12 och 13 visar resultaten från GC-MS analyser av kända koncentrationer 

kumenhydroperoxid för olika dagar. 

Tabell 12. Resultat från GC-MS analyserna av kända koncentrationer kumenhydroperoxider för dag 1. 

Dag 1 
      Koncentration 

(mM) IS Area 
TPPO 
Area TPPO/IS medel stdav. 

RSD 
(%) 

0 2738197 212174 0,077* 0,014 0,007 48,6 

0 1785808 12913 0,007       

0 2125908 24964 0,012       

0 2319847 54111 0,023       

0 2537601 34370 0,014       

0,78 1219609 65189 0,053 0,061 0,01 17,0 

0,78 2381845 162175 0,068       

10,3 2189145 1362068 0,622 0,595 0,038 6,3 

10,3 2509727 1427519 0,569       

20,8 2849566 3571375 1,253 1,178 0,107 9,0 

20,8 2996871 3304287 1,103       

31,5 2461165 4126202 1,677 1,626 0,071 4,4 

31,5 2182669 3439879 1,576       

51 2015170 5760241 2,858 2,682 0,249 9,3 

51 2004371 5024049 2,507       

*Värdet räknas inte med på grund av att det verkar vara ett avvikande värde.  
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Tabell 13. Resultat från GC-MS analyserna av kända koncentrationer kumenhydroperoxider för dag 2. 

Dag 2 
      Koncentration 

(mM) IS Area 
TPPO 
Area TPPO/IS medel stdav. 

RSD 
(%) 

0 2157349 173890 0,081 0,081 0,007 9,1 

0 2089398 166901 0,080       

0 2630126 236867 0,090       

0 1879454 135467 0,072       

0,78 1697477 247791 0,146 0,147 0,01 6,6 

0,78 2284637 359322 0,157       

0,78 2339064 322467 0,138       

10,3 2091560 1623280 0,776 0,781 0,017 2,2 

10,3 2568606 2053664 0,800       

10,3 2554012 1958687 0,767       

20,8 2188686 3043941 1,391 1,395 0,03 2,2 

20,8 2625362 3589447 1,367       

20,8 2136622 3048650 1,427       

31,5 2135406 4050745 1,897 1,842 0,111 6,0 

31,5 1846835 3534732 1,914       

31,5 1768689 3032342 1,714       

51 1743031 5165126 2,963 2,971 0,026 0,9 

51 1902529 5613199 2,950       

51 2003481 6011233 3,000       

 

LOD – Limit of detection  

Dag 1 

Y = 3 * stdav. för blanken = 3 * 0,007 = 0,021 

Y = 0,0519x + 0,0365 => x = negativt värde  

Dag 2 

Y = 3 * stdav. för blanken = 3 * 0,007 = 0,021 

Y = 0,0559x + 0,1368 => x = negativt värde 
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LOQ – Limit of quantification 

Dag 1 

Y = 10 * stdav. för blanken = 3 * 0,007 = 0,07 

Y = 0,0519x + 0,0365 => x = 0,65 mM 

Dag 2 

Y = 10 * stdav. för blanken = 10 * 0,007 = 0,07 

Y = 0,0559x + 0,1368 => x = negativt värde 
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Appendix 4 

Beräkning av hydroperoxidnummer 

Det finns olika sätta räkna ut hydroperoxidnumret. Formeln nedan är tagen från 

ASTM D3703-07 Standard Test Method for Hydroperoxide Number of Aviation 

Turbine Fuels, Gasoline and Diesel Fuels.  

Vid titrering beräknas hydroperoxidnummer med hjälp av följande formel: 

𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟  
𝑚𝑔

𝑘𝑔
 =

 𝐴 − 𝐵 ∗ 𝑁 ∗ 1000 ∗ 16

𝑠 ∗ 2
 

A = Ekvivalenspunkten i milliliter för provet 

B = Ekvivalenspunkten i milliliter för blanken 

N = Natriumtiosulfatets koncentration i molar 

16 = molmassan för syre 

2 = stökiometri mellan ROOH och Na2S2O3. 

S = Mängden prov i gram 

Exempel 

Titrering av FAME 1 dag 1,33 

A = 7,9 ml 

B = 0 

N = 0,005 M 

S = 1,79 g 

𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟  
𝑚𝑔

𝑘𝑔
 =

 7,9 − 0 ∗ 0,005 ∗ 1000 ∗ 16

1,79 ∗ 2
=   177 𝑚𝑔/𝑘𝑔 
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För att räkna ut hydroperoxidnumret då endast koncentrationen är känd, görs 

följande:  

Analytmassa (mg) 

c = 9,9 mM 
v = 2 ml (2 ml prov titrerades) 
n = 9,9*10 -3 * 2*10-3 = 1,98 * 10-5 mol 
M = 16 
m = 16 * 1,98 * 10-5 = 3,168 * 10-4 g = 0,3168 mg 
 

Matrismassa (kg) 

m = 1,79 g = 0,00179 kg 

Hydroperoxidnummer = 0,3168 / 0,00179 mg/kg = 177 mg/kg 
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Appendix 5 

Kromatogram för 7,8 mM kumenhydroperoxid 

 

Kromatogram för FAME 

 

,  29-Apr-2010 + 12:42:157,9 mM cumene4 (2)

4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01
Time0

100

%

20100422_052 4: Scan EI+ 
TIC

1.61e10
2.57

17.14

11.83

4.02
15.64

,  07-May-2010 + 19:00:503 maj

4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01
Time0

100

%

20100422_167 4: Scan EI+ 
TIC

6.20e10
11.08

9.64

2.59

2.44

9.51

11.11

12.25

11.94

12.37

17.21
14.02

12.97 13.86

15.74

16.03

IS 

TPPO 

TPPS 
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Kromatogram för EN590 

 

Kromatogram för B30 

 

 

,  07-May-2010 + 20:07:303 maj

4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01
Time0

100

%

20100422_169 4: Scan EI+ 
TIC

1.91e10
7.80

6.18
5.51

2.57

2.44

4.914.35

3.84

3.41

3.32

3.29

4.41

5.35

5.88

6.95

6.64

7.30

8.59

8.11

9.36

9.23

8.88

10.06

9.88

10.71

10.12

17.19

11.35 11.85

12.03

12.79 15.64

,  07-May-2010 + 21:00:223 maj

4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01
Time0

100

%

20100422_171 4: Scan EI+ 
TIC

5.05e10
10.93

7.78
6.18

5.512.57

2.44

4.91
4.35

3.843.41

3.32

4.41
5.35

6.93

6.64

7.28

9.58

8.59

8.35

9.34

9.22

10.04

17.17
12.18

11.35 12.29

15.6413.93
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Kromatogram för B30 + kabel 

 

Kromatogram för heptan 

 

,  07-May-2010 + 21:53:15unknown 3-5

4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01
Time0

100

%

20100422_173 4: Scan EI+ 
TIC

5.46e10
10.93

7.78
6.18

5.51

2.59
4.353.86

3.43

3.32

6.95

7.30

9.60

9.348.59

8.17

10.04

17.1512.18

12.29
15.66

13.93

,  07-May-2010 + 22:46:133 maj

4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01
Time0

100

%

20100422_175 4: Scan EI+ 
TIC

2.08e10
2.64

2.59

2.44
17.17

11.83

15.62
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Masspektra för TPP 

 

Masspektra för TPPO 

 

Masspektra för TPPS 

,  23-Apr-2010 + 09:50:330 mM

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
m/z0

100

%

20100422_002 341 (7.988) 2: Scan EI+ 
1.84e8183.1169

108.0100

107.0371

51.0174

77.059656.9942
89.0667

152.0900

115.0788
133.0373

157.0788

170.0993

262.1457

184.0882

261.1752

185.1243

207.0728

186.0956 208.1086 257.0991
230.1800

263.1808

264.1513 281.1011

,  05-May-2010 + 15:38:11

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
m/z0

100

%

20100505_009 745 (15.717) 4: Scan EI+ 
4.25e8277.1549

77.0596

51.0174

76.1507

199.1100

183.1169

152.1548

78.0333 95.0362
128.1108 151.1829

153.1267

171.0708

201.1169

202.0880

228.1738 257.1638

278.1900

279.1603

281.1011
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Masspektra för fluoranten 

 

 

,  05-May-2010 + 15:38:11

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
m/z0

100

%

20100505_009 827 (17.227) 4: Scan EI+ 
1.07e9183.1169

139.0002

51.0174

76.9946

62.9698
107.0371

80.9542

108.0749

133.0373

152.0900

157.0140

170.0345

294.1680

293.1977

185.1243

215.0996
186.0956

189.0742

262.1457

259.1047218.0770 263.1161

,  05-May-2010 + 15:38:11

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
m/z0

100

%

20100505_009 537 (11.886) 4: Scan EI+ 
3.09e8202.1528

100.9398

100.0317

88.0284

87.0550

75.0471

63.034749.9129

200.1458

199.3689

174.1150150.0814101.8480
122.0816

198.1388

203.1239

207.1375

281.0364266.9980
221.0544

249.0111


