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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att utveckla en GC-metod för analys av etylenglykoler i 

förorenade vattenprover, exempelvis industriavloppsvatten. Detta skulle åstadkommas med en 

GC-FID och MMI (Multimode Inlet), samt helst utan provupparbetning. Ett annat av målen var 

att kunna kvantifiera inom området 1 ppm till 100 ppm, och att metoden skulle vara tillräckligt 

stabil för att kunna ackreditera den. 

Ett flertal kolonner testades, där en HP-5 med dimensionerna 30 m*0,53 mm*0,88 µm från 

Agilent var den som gav bäst resultat. Även två olika liners provades, dels en med glasull och 

dels en 2 mm dimpled liner, där dimpled linern gav bäst resultat, och minst ”carry-over” mellan 

analyserna. Bland de parametrar som gav störst effekt utmärker sig trycket i injektorn, och 

tiderna som de olika flödena är igång. För fullständiga inställningar, se bilaga 2. 

En metod redo för ackreditering hann ej tas fram, det finns ett flertal parametrar som bör 

undersökas för en effektivare och stabilare analys. Men metoden som är framtagen är redo för 

omfattande repeterbarhetstest. 

Abstract 
 

The purpose of this bachelor’s thesis was to develop a GC method for analysis of ethylene 

glycols in polluted water samples, for example industrial sewage water. This was meant to be 

accomplished with a GC FID and MMI (Multimode Inlet), preferably without sample 

preparation. One of the goals was to be able to quantify between 1 ppm and 100 ppm, and that 

the method was stable enough for accreditation. 

A number of columns were tested, from where a HP-5 with the dimensions 30 m*0,53 mm*0,88 

µm from Agilent gave the best results. Also, two different liners were tested, one with glass wool 

and one 2 mm dimpled liner, where the dimpled liner gave the best results and the least carry-

over between samples. Amongst the parameters which gave the biggest effect, the inlet pressure 

and the different flow times stands out. For a full set of settings, see Bilaga 2. 

A method ready for accreditation was not developed due to short of time. There are still a 

number of parameters which should be investigated for a more efficient and stabile analysis. But 

the method developed is ready for extensive repeatability tests. 
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1.Inledning 
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att utveckla en analysmetod med GC-FID där en MMI 

används, för att ersätta en redan befintlig våtkemisk metod att analysera MEG, DEG och TEG i 

förorenade vattenprover, exemplevis industriavloppsvatten. Anledningen till detta var att 

kemikalierna som används vid den våtkemiska metoden är högst otrevliga. Målet var att kunna 

kvantifiera ner till minst 1 ppm. 

1.2 Metod 
Metoden som användes för analyserna var PTV solvent elimination för att avlägsna 

lösningsmedlet, och därmed koncentrera upp provet. Detta gjordes med en MMI, som är en 

programmerbar injektor. Med denna metod kan injektortemperatur, ventilations-, purge- och 

septumflöde, flödestider, injektionshastighet och -volym, samt injektortryck varieras för att nå 

optimala förhållanden. Målet var att inte behöva upparbeta proven innan injektionen för att bli av 

med vattnet. Därefter användes GC som kromatograferingsmetod, där kolonn och liner var två av 

variablerna. Detta detekterades med en FID. 

Ämnena som skulle analyseras var MEG, DEG och TEG i prov av industriavloppsvatten, och 

fokus låg på MEG. 

1.3 Problembeskrivning 
Att ställa upp en metod för GC-FID, för att kvantifiera MEG, DEG och TEG i prover av 

industriavloppsvatten, vilket kan bestå av både söt- och saltvatten. Kvantifiering bör kunna göras 

ner till 1 ppm, och i en matris som kan innehålla mycket interferenser. Instrumentet som 

användes till detta var en MMI, och målet var att hitta optimala inställningar för denna att 

använda till GC-programmet.  

1.4 Avgränsningar 
Att kunna kvantifiera i ett område ner till 1ppm. Detta skulle helst uppnås utan provupparbetning, 

eller byte av lösningsmedel. Helst skulle det dessutom ske utan att injicera lösningar emellan för 

att rengöra MMI:n mellan provomgångarna. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Akzo Nobel Site Stenungsund 
Akzo Nobel Site Stenungsund är uppdelad i två olika områden med ett antal olika fabriker. De 

två olika områdena är Functional Chemicals och Surface Chemistry. Functional Chemicals är 

den stora delen, där den vitala EO-fabriken ligger, samt aminfabriken. EO tillverkas i EO-

fabriken och används sedan i aminfabriken för vidarereaktioner med målet att framställa 

etylenaminer och etanolaminer. EO används även inom Surface Chemistry, där de två 

tensidfabrikerna ligger, för att tillverka en mängd olika ytaktiva ämnen, det vill säga tensider. (1) 

 

Figur 1. EO-trädet. Genom att låta EO reagera med olika ämnen, de markerade vid trädets 

rötter, kan man tillverka alla de föreningar som står skrivna i grenarna. Dessa ämnen används 

sedan i de produkter som är skrivna ute vid bladen. (1)   
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2.2 Anledning till examensarbetet 
Akzo Nobel Functional Chemicals tillverkar ett flertal kemikalier, varibland MEG, DEG och 

TEG (huvudsakligen MEG) är biprodukter som man tar hand om och renar upp. Då det finns 

begränsningar av vilka mängder som får släppas ut behöver diverse analyser genomföras på 

industriavloppsvattnet, där bland annat diskvatten, vatten som kommer från invallningen runt 

tankar, samt allt annat vatten som är förorenat eller eventuellt förorenat, samlas upp. Metoder för 

analys av halten DEG i MEG finns tillgängligt för GC, men metoden för analys av MEG, DEG 

och TEG i vattenprover är en högst otrevlig våtkemisk metod, som dessutom är tidskrävande 

med många steg. (2) Därav att man vill utveckla en ny metod för dessa analyter. Det har tidigare 

gjorts försök att utveckla en GC-metod, men då det krävdes mycket tid att genomföra analyser 

och vidareutveckla metoden bestämde man att man skulle ta in en examensarbetare att lösa 

problemet. 

2.3 Allmänt om gaskromatografi 
Själva principen för gaskromatografi är att ett prov injiceras med en nål in i injektorn, där det 

sedan förångas. Det förångade provet förs sedan med en mobilfas, som är en gas, in i kolonnen. 

Kolonnen kan ha olika uppbyggnad, där kapillärkolonner är de absolut vanligaste. Dessa kan 

liknas vid långa, smala rör där insidan är beklädd med en stationärfas, antingen vätska (WCOT) 

eller fast (PLOT), som analyterna under vandringen kommer interagera med. Beroende på bland 

annat stationärfasens tjocklek, kolonnens innerdiameter och vilken typ av stationärfas som 

används, kommer analyterna separeras olika. När analyterna sedan når slutet av kolonnen förs de, 

förhoppningsvis väl separerade i tid, in i detektorn som, beroende av vilken typ av detektor som 

används, läser av mängden analyter och skickar det som en signal till datorn. (3) För mer 

ingående förklaring se underrubrikerna nedan. 

Injektionsmetoder 

Det finns ett antal olika metoder att introducera provet i injektorn. Dessa varierar beroende på 

vilka förutsättningar man har. Vid vanliga, kvantitativa analyser där analyterna finns i en ganska 

hög koncentration (över 0,1 %) använder man sig oftast av så kallad splitinjektion. Vid 

splitinjektion injiceras provet snabbt till injektorn, där det förångas. Oftast injiceras mellan 0,1 

till 2 µl vid gaskromatografi, men vid splitinjektion är det bara upp till 2 % av provet som går in 

på kolonnen överhuvudtaget. Detta är för att få så bra, och symmetriska toppar som möjligt bör 

så lite prov som möjligt gå in på kolonnen. Vid splitinjektion spolas därför en stor del av provet 

med ventilationsflödet istället. Fördelningen mellan hur mycket prov som går in på kolonnen, 

och som spolas bort, kallas för splitratio. (3) Splitration är inte repeterbar och för att kunna 

kvantifiera exakt bör därför en intern standard användas.  
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Figur 2. Split/Splitlessinjektor. (4) 

Vid spåranalyser använder man istället splitlessinjektion, där en mycket större andel av provet 

går in på kolonnen. Under injektionen är ventilationsflödet stängt, och därför går nästan allt prov 

in på kolonnen. Problemet är att man då kan få väldigt breda och släpande toppar, vilket beror på 

att injektionen på kolonnen sker under en längre tid. Det finns dock metoder för att handskas 

med det problemet, nämligen cold trapping och solvent trapping. Vid cold trapping är 

temperaturen i kolonnen till en början en bra bit under analyternas kokpunkter, vilket gör att 

dessa kondenserar i början av kolonnen. På så sätt kan man samla allt prov i ett smalt startband. 

Därefter höjs temperaturen och analyterna förångas på nytt och kan eluera ut. Vid solvent 

trapping lägger man sig dessutom en bit under lösningsmedlets kokpunkt, och analyterna samlas 

då i lösningsmedelspluggen som bildas i början av kolonnen, och när temperaturen sedan höjs 

snabbt får man smala och fina toppar. Vid analyser av föreningar som sönderfaller vid högre 

temperaturer kan on column-injektion användas. Då görs injektionen genom en kall injektor 

direkt på kolonnen. Därefter värms kolonnen försiktigt, och inte högre än absolut nödvändigt för 

att eluera analyterna. (3) 

Liners 

I linern sker själva förångningen av analyterna och matrisen, och är därför en av de viktigaste 

komponenterna. Det finns ett flertal olika liners med olika egenskaper för att ge möjlighet att 

optimera metoden för en specifik sorts analyter. (5) Volymen är en av de viktiga parametrarna 

vid val av liner. För liten volym leder till överladdning av inleten, vilket i sin tur leder till 

osymmetriska toppar och det blir en ”carry-over” till nästa analys. (6) 
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Kolonner 

Kolonnen är huvuddelen i gaskromatografi, det är i den som själva separationen av analyterna 

sker. Det sker genom interaktioner mellan analyterna och stationärfasen i kolonnen. Kolonnen 

kan vara packad, där partiklar i kolonnen fungerar som stationärfas. Själva kolonnen är av glas 

eller rostfritt stål, och brukar vara upp till 5 m lång. Stationärfasen i en packad kolonn består ofta 

av kulor av silika (SiO2) som är silaniserade, det vill säga att på OH-grupperna har det bundits på 

en Si(CH3)3-grupp. 

 
Figur 3. Silanisering av stationärfas i packad kolonn. 

För analyter som väldigt gärna binder in hårt på stationärfasen kan packningsmaterialet även 

bestå av teflonkulor. Dessa packade kolonner används då man har mycket prov man vill föra in 

på kolonnen. De ger inte lika bra upplösning, längre retentionstider och bredare toppar än 

kapillärkolonnen, som är den absolut vanligaste kolonnen inom gaskromatografi. Dock kan 

packade kolonner även användas på industriskala för separation. Kapillärkolonner är däremot 

begränsade till väldigt små volymer, och ju mindre som injiceras desto bättre resultat. Denna typ 

av kolonn kan ha både en flytande stationärfas (WCOT) och en fast stationärfas (PLOT). Vilken 

stationärfas som väljs beror på ett antal olika parametrar, men vid splitlessinjektioner likt den 

som använts vid examensarbetet väljs den oftast efter vilken typ av lösningsmedel man använder. 

Kolonner med polära stationärfaser används för polära lösningsmedel, medan opolära 

stationärfaser används för opolära lösningsmedel. Kolonner med flytande stationärfas brukar ha 

en filmtjocklek på upp till 5 µm och en innerdiameter upp till 530 µm. Kolonnen är dessutom 

avsevärt längre än den packade kolonnen, standardlängden är 30 m. Vad gäller kapillärkolonnen 

med fast stationärfas, består stationärfasen av partiklar, vilket ger en väldigt stor ytarea som ger 

analyterna en stor yta att interagera med. Dess prestanda motsvarar något mitt emellan en 

kapillärkolonn med flytande stationärfas och en packad kolonn. (3) 

Detektorer 

Detektorn är den del i gaskromatografin som tar hand om provet och omvandlar det till en signal. 

Det finns både kvalitativa och kvantitativa detektorer, beroende på vilken typ av analyser man 

vill använda den till. En både kvalitativ och kvantitativ detektor är masspektrometern. 

Masspektrometern joniserar analyten och accelererar den genom ett elektriskt fält, där man också 

kan separera analyterna från eventuella föroreningar som eluerar samtidigt. Separationen sker 

efter vilken massa-till-laddningsratio analyten (m/z) har. Därför kan man även separera isotoper 
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från varandra. För att kvantifiera låter man analyterna krocka med en katod som släpper ifrån sig 

elektroner. Dessa elektroner får sedan slå loss fler elektroner på sin väg till anoden där strömmen 

mäts. (3) En annan vanlig detektor är FID, flamjonisationsdetektorn, som användes vid 

utförandet av examensarbetet. TCD är också en detektor, som använts mycket förr inom GC. 

Anledningen till detta är att den ger utslag på alla analyter. Den har alltmer bytts ut mot andra 

detektorer, eftersom den inte har samma känslighet som exempelvis FID. Som namnet antyder 

mäter detektorn analytens förmåga att leda värme. Helium används ofta som bärgas, på grund av 

dess väldigt höga termiska konduktivitet. Analyterna passerar ett varmt område, varefter de förs 

över en glödtråd av volfram och rhenium där en spänning ligger över, som då hettas upp, varpå 

motståndet i tråden ökar. Skillnaden i spänning mäts, och ger detektorsignalen. (3) 

Intern standard 

För säkrare kvantifiering används en intern standard, vilket är ett ämne som ska vara så lika 

analyterna som möjligt, både i storlek och i egenskaper, detta på grund av att de ska interagera på 

liknande sätt som analyterna och då även att lika stor andel av analyterna som av IS ska passera 

genom de olika stegen. IS kan användas i flera steg, dels vid provupparbetningar för att kunna 

avgöra hur stort utbyte av analyterna man fick, och dels vid själva analysen för att kunna avgöra 

hur stor del av analyterna som verkligen gick in på kolonnen. Principen fungerar som så att en 

känd mängd IS tillsätts i provet, och att man efter analyserna avsätter analyternas areor mot IS 

area. Eftersom man känner IS koncentration kan man då lätt räkna ut koncentrationen på sin 

analyt. Att tänka på är att analyterna och IS kan ha olika responsfaktorer (R), det vill säga ge 

olika stor respons för samma koncentration. Med en FID skiljer sig dessa oftast inte speciellt 

mycket, men den ska ändå tas med i beräkningarna. Detta beräkningssätt kan även användas då 

man har en känd koncentration på analyterna, och ska ställa upp en kalibrerkurva för en analys 

som är mindre stabil, av olika anledningar, gällande hur stora respons man får. I detta fall behövs 

inte responsfaktorn tas med i beräkningarna, då den är med både i kalibrerkurvan och i det 

okända provet, och därmed tar ut varandra.  Själva formeln man använder är följande: (3) 

           

                    
  

       

                
    

2.4 Analyter 
Monoetylenglykol (HOCH2CH2OH), eller 1,2-etandiol som är dess systematiska namn, är en 

färglös, luktlös och trögflytande vätska.(7) Den har en densitet på 1,114 g/cm
3
, kokpunkt på 

197 °C, och är mycket hygroskopisk.(8) Framställningen av MEG sker som en biprocess vid 

framställning av EO, då EO:n reagerar vidare med vatten (Se figur 4). (9)(1)  
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Figur 4 Bildning av MEG. (9) 

Själva renframställningen vid Akzo Nobel sker genom att man destillerar av EO:n, samtidigt som 

man dränerar av EG:n (Se figur 5). (10)  

 

Figur 5. EO/EG-processen. (10) 

Användningsområdet är framförallt som kylarvätska till motorer, men används även som 

avfrostningsmedel på flygplansvingar, och som reaktant vid tillverkning av polyestrar med mera. 

(11)  
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Figur 6. Användningsområden för EG.  (12) 

Att MEG används i så stor utsträckning inom avfrostning och kylarvätska är på grund av dess 

låga fryspunkt, samt dess höga kokpunkt. Den är dessutom fullständigt blandbar med vatten. 

MEG är giftig att förtära, då den oxideras till den giftiga substansen oxalsyra i kroppen. (7) 

Symptomen är exempelvis medvetandepåverkan och kramper. Den kan dessutom ge hjärn- och 

njurskador. (13) Att den dessutom har en sötaktig smak, därav namnet glykol som kommer från 

ordet glukos (druvsocker), gör att det årligen inträffar förgiftningsolyckor med barn inblandat. 

Detta har gjort att man mer och mer börjar övergå till 1,2-propandiol som är mindre giftig. (7) 

Dietylenglykol (HOCH2CH2OCH2CH2OH), eller 2,2’-dihydroxidietyleter, är en klar, 

genomskinlig vätska som är nästan helt luktfri. (8) Den har en densitet på 1,119 g/cm
3
, och en 

kokpunkt på 245 °C, den är också fullständigt blandbar med vatten. (14) Dess främsta 

användningsområde är som avfuktare till naturgas, detta på grund av sin låga flyktighet och sina 

hygroskopiska egenskaper, det vill säga förmåga att binda till sig vatten. (15) Den används även 

som lösningsmedel, som reaktant vid tillverkning av polyestrar, och som mjukgörningsmedel i 

textilfibrer. (14),(8) Framställningen av DEG sker som en ytterligare biprodukt vid tillverkning 

av EO, genom att EO vidarereagerar med MEG. (8) 

Trietylenglykol (HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH), eller 2,2’-etylendioxi-dietanol, är en klar, 

genomskinlig vätska som är luktfri, och har en kokpunkt på 285 °C. (8) Dess 

användningsområden är desamma som DEG, det vill säga som avfuktare till naturgas, 

lösningsmedel, reaktant vid tillverkning av polyestrar, och som mjukgörningsmedel i textilfibrer. 

Dock har den tack vare sin lägre toxicitet mer och mer ersatt DEG inom de flesta tillämpningarna. 

(16) Framställningen sker, likt DEG, genom en vidarereaktion vid tillverkning av MEG. EO 

reagerar vidare ytterligare ett steg, med DEG. 
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2.5 Instrument vid examensarbetet 

Gaskromatograf 

GC:n som användes vid examensarbetet var en Agilent 7890 med en Multimode Inlet som 

injektor. Programvaran var Chemstation B.04.01, vilket är den senaste versionen av programmet. 

Multimode Inlet 

Som injektor användes en så kallad Multimode Inlet. Detta instrument är anpassat för att få mer 

flexibla analyser, och för att kunna kvantifiera vid lägre koncentrationer. Det uppnås genom att 

man kan avdunsta lösningsmedlet med Programmed Temperature Vaporizer, och på så sätt 

koncentrerar upp provet. (17) Den här inställningen kallas kort för solvent vent mode, och 

fungerar på följande sätt: Under injektionen är injektorn inställd på en tillräckligt låg temperatur 

för att provet inte ska förångas direkt, men tillräckligt hög för att lösningsmedlet ska börja 

avdunsta. Samtidigt är MMI:n inställd på splitmode med ett lågt tryck. När injektionen är klar, 

och lösningsmedlet avdunstat, ökar sedan temperaturen i MMI:n hastigt för att allt prov ska 

förångas simultant. Precis innan detta slår injektorn om till splitless, så allt prov kan gå in på 

kolonnen. När sedan provet överförts till kolonnen går injektorn över till purge mode, för att 

rensa ut eventuella rester som kan finnas kvar i injektorn. För att få smala toppar bör GC:n hålla 

en konstant låg temperatur för att analyten ska kunna återkondensera i kolonnen och ge ett smalt 

startband. (17) Utöver det går det även att variera injektionshastigheten, något som är användbart 

vid stora injektionsvolymer, då risken för överladdning av injektorn är överhängande. 

Kolonner 

Kolonnerna som testades vid analyserna var två olika HP-5, med olika filmtjocklek och 

innerdiameter, från Agilent och en Stabilwax från Restek: 

HP-5: Kolonnerna, med dimensionerna 30 m*0,32 mm*0,25 μm och 30 m*0,53 mm*0,88 µm, 

är helt opolära kolonner med 5 % fenylgrupper, och 95 % metylgrupper. De är anpassade för att 

vara generella kolonner som kan kromatografera det mesta med gott resultat. De är dessutom 

stabiliserade med tvärbindningar, och tål höga temperaturer. (18) 

 

Figur 7. Filmstrukturen i HP-5. (19) 
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Stabilwax: Kolonnen, med dimensionerna 30 m*0,53 mm*1 µm, är en polär kolonn som är 

väldigt väl stabiliserad med hjälp av tvärbindningar, vilket gör att den klarar av polära 

lösningsmedel så som vatten. Filmen i kolonnen är polyetylenglykol (PEG). (20) 

 

Figur 8. Filmstrukturen i Stabilwax. (20) 

Den har även väldigt repeterbara retentionstider, och separerar glykoler på ett bra sätt. (20) 

 

Toppar 

1. 1,2-Propylenglykol 

2. Etylenglykol 

3. 1,3-Butylenglykol 

4. 1,3-Propylenglykol 

5. 1,4-Butylenglykol 

6. Dietylenglykol 

7. Glycerol 

 

Figur 9. Stabilwax-kromatogram för glykoler. (21) 
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Liners 

De två liners som testades vid examensarbetet var följande: 

Liner med glasull: Linern är framtagen för att användas vid splitinjektioner. Den har 

deaktiverad glasull i mitten som injektionsnålen går in i under injektionen. Detta ger en 

försiktigare förångning vilket i sin tur motverkar överladdning av inleten, och kontamineringen. 

För att hålla glasullen på plats i linern smalnar liner av i mitten. (22) 

 

Figur 10. Liner med glasull. (23) 

2 mm dimpled liner: Linern är designad för att användas i MMI:n vid antingen cold splitless-

injektion eller solvent vent-injektion, men bör undvikas vid varma injektioner eftersom den har 

en liten innervolym. Den är anpassad främst för analyser av pesticider i tunga matriser, så som 

mat och miljöprover. Designen med de 5 ”klackarna” i linern är till för att under avdunstningen 

av lösningsmedlet ska analyterna vara lättare att hålla kvar i linern, så de inte följer med 

lösningsmedlet ut. (24) 

 

Figur 2. 2 mm Dimpled liner. (24) 

Detektor 

Detektorn som användes vid examensarbetet var en FID. FID:en fungerar på så sätt att de 

organiska analyterna förbränns i en mix av vätgas och luft. Ur denna förbränning får man CHO
+
 

och elektroner. Antalet joner som bildas är proportionellt mot hur mycket analyt man har. En 

konstant spänning ligger över två elektroder vid flamman i detektorn, där analyterna eluerar. 

Ökningen i ström som bildas då analyterna eluerar registreras och skillnaden i ström omvandlas 
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sedan till en signal som skickas till datorn, som visar responsen i pA. (3) Detta är en kvantitativ 

detektor, som inte kan skilja på analyter. För att använda den i kvalitativa syften behövs 

referenssubstanser för att jämföra retentionstider. 

 

Figur 12. FID uppbyggnad. (25) 

Intern standard 

IS:en som användes vid analyserna var butyldiglykol (Se figur 13). Detta på grund av att 

strukturen påminner om analyternas, och den har ganska liknande egenskaper. 

 

 

Figur 13. Butyldiglykol 

 

2.6 Ackrediterad metod 
Den ackrediterade analysmetoden som sedan länge används vid Akzo Nobel är en våtkemisk 

metod. I denna mäts provet upp i en skakcylinder, varefter perjodsyra (H5IO6) tillsätts och 

lösningen skakas, vilket gör att glykolerna reagerar med perjodsyran och bilder aldehyder. Efter 

ett tag tillsätts blyacetat (Pb(CH3COOH)2), och lösningen skakas igen, detta för att fälla ut 

eventuella rester av perjodsyran, så som blyperjodat, blyjodat och eventuellt blyklorid. När 

blandningen sedimenterat filtreras vätskan, och förs över till ett nytt kärl. Då tillsätts en 

kromotropsvavelsyralösning, kromotropsyra ((HO)2C10H4(SO3Na)2) blandat med svavelsyra 
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(H2SO4), och lösningen värms till 90 °C. Detta resulterar i att det bildas ett blålila komplex. 

Därefter filtreras lösningen igen för att avlägsna eventuella rester, och absorbansen mäts med 

spektrofotometer. (2) 

Problemet med den här metoden är reagenskemikalierna, blyacetat, perjodsyra och koncentrerad 

svavelsyra, som är mycket otrevliga. 

Blyacetat ((CH3COO)2Pb*3H2O), eller Bly(II)acetat trihydrat är ett fast ämne som är vitt till 

färgen och luktar svagt av ättiksyra (Det löses sedan i vatten före användning). Det har en 

smältpunkt på 75 °C, är löslig i vatten till 443 g/l, och har en densitet på 3,3 g/cm
3
. Det har en 

LD50 på 4665 mg/kg, och kan ge fosterskador, samt att det finns risk för nedsatt 

fortplantningsförmåga. (26) Bly ackumuleras dessutom i kroppen, och kan ge skador på CNS, 

blodsystemet, njurar, lever och skelettet. (27) Det är också extremt giftigt för vattenlevande 

organismer, och kan orsaka väldigt långverkande skadeverkningar på vattenmiljön. (26) 

Perjodsyra (H5IO6) är ett fast ämne i form av vita kristaller. Det har en smältpunkt på 122 °C, 

och löses väldigt bra i vatten, upp till 3000 g/l. Blyacetat har en densitet på ungefär 1,4 g/cm
3
. 

Det är både oxiderande och frätande, samt kan orsaka brand i kontakt med brännbart material, 

och bör därför hanteras varsamt. (28) 

Svavelsyra (H2SO4) är en tjock, färglös vätska utan någon karaktäristisk lukt. Den har en 

smältpunkt på 10,4 °C och en kokpunkt på 279,6 °C. Ren svavelsyra kan reagera häftigt, rentav 

explosionsartat vid spädning med vatten. Under spädningen sker också stor värmeutveckling, 

och därför bör det spädas med försiktighet. Svavelsyra är den kemikalie som industriellt används 

i störst volymer, och har så vida användningsområden som vid framställning av gödningsmedel, 

sprängämnen, glas och saltsyra. Svavelsyra bildas även naturligt i atmosfären genom oxidation 

av svaveldioxid från vulkaner och andra källor. (29) 
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3. Utförande 

3.1 Lösningar 
Lösningarna som användes späddes från en stamlösning med MEG, DEG och TEG. 

Stamlösningen hade koncentrationen 5 g/l. Lösningarna som i störst utsträckning användes, 

bereddes med 100 mg/l, 10 mg/l, 1 mg/l genom följande spädningsschema: 

1 ml stamlösning (5 g/l) späds till 50 ml och ger 100 mg/l 

5 ml av 100 mg/l späds till 50 ml och ger 10 mg/l 

5 ml av 10 mg/l späds till 50 ml och ger 1 mg/l 

Dessa lösningar användes till en stor del av testen som genomfördes. 

3.2 Första försöken 
Första försöken genomfördes med liten systematik, och var till för att lära känna MMI:n och dess 

olika inställningsmöjligheter, samt lära känna hur analyterna beter sig i inlet och kolonn. Dessa 

försök genomfördes på ett antal referenslösningar med varierande koncentration som spände 

över det analysintervall som var intressant för de fortsatta försöken, det vill säga intervallet 1 

ppm till 100 ppm. 

3.3 Försöksplan 
Utifrån resultaten från de första försöken lades en övergripande försöksplan upp för att på ett 

strukturerat sätt kunna arbeta sig fram till en optimal analysmetod. Däri bestämdes ett antal olika 

parametrar som man kan variera för att se hur det påverkar toppareor och topputseende, 

retentionstider, separation och signal-to-noise ratio. Även vissa frågetecken som uppkommit från 

de första analyserna togs med, exempelvis en topp som kromatograferade nästan samtidigt som 

MEG, för att kunna utvärdera dessa under analyser. De parametrar som bestämdes var följande: 

Försök med HP-5-kolonn 

Olika inställningar på MMI (temperaturprogram, injektionssätt): 

Går det att få någon respons med variable plunger speed, det vill säga varierande 

injektionshastighet? Hur mycket vatten kan man injicera utan att det blir överladdat? Testa olika 

injektionshastigheter: snabbt och långsamt, med olika injiceringsvolymer: 1 µl-25 µl. Hur får jag 

bort ”carry-over” från tidigare analyser, högre purgeflöde och purgetemperatur, eller längre 

konditionering av injektorn? 
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Olika temperaturprogram på kolonnen: 

Spöktoppen som kromatograferar samtidigt som MEG, är det ”carry-over” från tidigare analyser? 

Om inte, hur separerar vi dem? Testa: snabb temperaturstegring i början, långsam strax innan 

elueringstemperaturen, och sedan snabbt upp till maximala temperaturen. 

Olika lösningsmedelsblandningar: 

Test av olika lösningsmedelsblandningar. Dels vatten/etanolblandningar av varierande 

koncentration etanol, dels vatten/metanolblandningar med varierande koncentration metanol. 

Provupparbetning: 

Kan provupparbetning behövas, och vilken metod är i så fall bäst lämpad?  

Byta till en annan kolonn: 

Byte till Stabilwax-kolonn och därefter gå igenom samma försöksgång för den kolonnen som för 

HP-5. 

Optimering: 

Välj ut den kolonn som gett bäst resultat, och optimera efter de parametrar som gett bäst resultat. 

Snabba upp metoden om det inte påverkar stabiliteten eller övriga resultatet. 

Kvantifieringen: 

Kalibreringskurvor behöver ställas upp. IS för mer exakta resultat? Hur långt ner kan vi 

kvantifiera säkert? 

3.4 Tidsplan 
En tidsplan lades också upp för de fortsatta veckornas försök, detta för att få en övergripande 

bild av tidsbudgeten för de olika momenten. Samtidigt skrevs en tidsplan som uppdaterades 

allteftersom försöken genomfördes, eftersom förutsättningarna ändrades under tidens gång. Båda 

tidsplanerna finns bifogade (bilaga 3). 

3.5 Försöksuppställning 
Första prioriteringen var att avlägsna ”carry-over” mellan de olika analyserna, därför ställdes, 

efter hand, följande försöksgång upp (Fullständig försöksuppställning med resultat finns bifogat): 

HP-5-kolonn med glasullsliner 

Test 1: Tvätt av sprutan mellan proven med etanol 

Test 2: Spädning av provlösningar med etanol 
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Test 3: Långsammare temperaturprogram i MMI 

Test 4: Varierad injektionsvolym 

Test 5: Längre MMI-konditionering efter analyserna 

Test 6: Högre ventilationsflöde under injektionen 

Test 7: Hög injektionshastighet i samband med lågt septumflöde 

Test 8: Intensivare utbränning av MMI, varmt och högt purgeflöde 

Test 9: Etanolinjektioner mellan varje prov 

Test 10: Av MMI:n uträknade inställningar av injektionshastighet, flöden och inlettemperaturer 

Sammanfattning: Utgående från hårdvaran som användes här, går det att ta fram ett 

inställningsprogram för att avlägsna ”carry-over” mellan proverna, dock på stor bekostnad av 

känsligheten. Eftersom känsligheten har störst betydelse, testades istället en annan sorts kolonn, 

samt en annan sorts liner. 

Stabilwax-kolonn med dimpled liner 

Test 1: Längre temperaturprogram för att få ut alla toppar 

Test 2: Av MMI:n föreslagna inställningar av injektionshastighet, flöden och inlettemperaturer 

Test 3: Snabbare injicering och varierad injektionsvolym 

Test 4: Varierade inlettryck 

Test 5: Varierade ventilationsflöden 

Test 6: Låga tryck och höga ventilationsflöden i kombination 

Sammanfattning: Inga toppar kunde hittas i några av testen som gjordes, därför byttes kolonnen 

ut igen mot HP-5-kolonnen för att testa den i kombination med den nya linern. 

HP-5-kolonn 30 m*0,32 mm*0,25 µm med dimpled liner  

Test 11: Varierade inlettryck och varierade ventilationsflöden 

Test 12: Varierat temperaturprogram i MMI:n för att hitta 1ppm-topparna 

Test 13: Högre inlettryck, lägre ventilationsflöde och lägre inlettemperatur i kombination 

Test 14: Hitta vid vilken koncentration analysgränsen går 
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Test 15: Hitta var övre gränsen för symmetriska toppar går 

Test 16: Repeterbarhet mellan körningar av samma prov 

Test 17: Test av olika industriavloppsvatten för att sedan jämföra med den nuvarande 

spektrofotometriska metoden 

Test 18: Repeterbarhet mellan olika prov med samma koncentration 

Test 19: Test av industriavloppsvatten med tillsatt MEG, DEG och TEG för att konfirmera test 

17 

Test 20: Varierat tryck i kolonnen under analysen 

Test 21: Konditionering av kolonnen 

Test 22: Första testet efter att kolonnen kapats 50cm 

Test 23: Högre starttemperatur i MMI och kolonn 

Test 24: Repeterbarhet försök 2 

Test 25: Blandade försök på framdiskuterade finjusteringar 

Sammanfattning: Ett optimalt temperaturprogram kunde tas fram för MMI:n, dock är systemet 

väldigt känsligt för förändringar, och inte speciellt stabilt. Dessutom verkar kolonnerna slitas fort, 

vilket kan bero på de väldigt många analyserna per dag. 

Ny HP-5-kolonn 30 m*0,32 mm*0,25 µm 

Test 26: Test av gamla parametrar för jämförelse mellan nya och gamla kolonnen, samt kolonnen 

med tjockare stationärfas 

Test 27: Test av gamla parametrar efter byte av liner 

 Test 28: Repeterbarhet med nya kolonnen 

Test 29: Mättning av kolonnen med MEG 

Sammanfattning: Inte heller byte till ny kolonn ger tillbaka de bra resultaten som tidigare har 

hittats. Förslag kommer på att byta till tjockare stationärfas, då den dåliga repeterbarheten och 

varierande resultaten tros komma från att stationärfasen är för tunn. 

HP-5-kolonn 30 m*0,53 mm*0,88 µm 

Test 30: Första test efter byte av kolonn 

Test 31: Test med lägre tryck i kolonnen 
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Test 32: Test med olika tryckprogram i kolonnen 

Test 33: Detektionsgräns för samtliga toppar 

Test 34: Repeterbarhet 

Test 35: Repeterbarhet mot intern standard 

Sammanfattning: Byte till kolonn med tjockare stationärfas gav överraskande bra resultat, där 

samtliga toppar kunde detekteras, om än inte kvantifieras vid 1ppm. Det kunde konstateras att 

resultaten blev mycket stabilare och topparna mer symmetriska med tjockare film. Dock fick 

trycket justeras ner på grund av att flödeshastigheten blev väldigt stor när kolonnen fick större 

innerdiameter. 
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4. Resultat 

Nedan görs en sammanfattning av resultaten beroende av de olika parametrarna som testats, och 

därefter följer en komplett lista på samtliga tester samt kommentarer om resultatet av varje test. 

4.1 Liners 
Efter de inledande försöken att avlägsna ”carry-over” mellan proven kunde det konstateras att 

den ursprungliga liner som använts vid tidigare analyser, och som används vid andra analyser på 

Akzo Nobel bidrog väldigt mycket till den ”carry-over” som fanns mellan proverna, se bilaga 4. 

Detta kunde konstateras bero på glasullen i linern. Då analyterna injicerades i en kall injektor 

kondenserade provet i glasullen i linern, och när sedan provet hettades upp och förångades blev 

en del av provet kvar i glasullen, vilket kan bero på att glasullen inte var tillräckligt deaktiverad, 

eller att glasullen inte klarade av injektioner av vattenprover, för annars skulle linern kunna 

användas vid PTV. När den specialbeställda linern, anpassad speciellt för PTV installerades gav 

analyserna mycket bättre resultat vad gäller ”carry-over”. Ett problem som dock blev större i och 

med bytet av liner, då dimpled linern hade mindre volym, var överladdning av linern. Då vatten 

expanderar väldigt vid övergång från flytande till gas, behövdes det stor försiktighet vid 

avdunstningen av lösningsmedlet för att inte det skulle dra med sig analyt ut via 

ventilationsflödet. 

4.2 Kolonner 
Trots att faktan och diskussionerna med experter inom kromatografi-området pekade åt att en 

tvärstabiliserad vaxkolonn, av exempelvis Stabilwax-typen, skulle vara det optimala valet av 

kolonn för analyser av glykoler i vattenprover, gav denna kolonn inga resultat som kunde backa 

upp detta. Kolonnen testades med både liners och gav väldigt dåliga resultat med båda. Då HP-5-

kolonnen hade gett mycket bättre resultat under de första försöken, beslutades det snabbt att 

återgå till denna. Problemen som fanns med HP-5-kolonnen var detektionsgränserna, vilket efter 

många försök med olika instrumentparametrar kunde konstateras bero på stationärfasens tjocklek, 

och att topparna vid högre koncentrationer visade på överladdning av kolonnen, se bilaga 5. En 

ny HP-5-kolonn beställdes med tjockare stationärfas, och detta löste båda dessa problemen, men 

visade också på ”carry-over”, vilket tros bero på att känsligheten är större. Då proverna som ska 

analyseras är naturliga prover innehåller de mycket föroreningar, och detta kan påverka 

kolonnens livslängd mycket. Det fanns dock inte tid att analysera hur lång livslängd kolonnen 

har, innan det är dags att byta ut, eller om det räcker att kapa en bit av kolonnen i början. 
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4.3 Multimode Inlet 
Mest fokus lades på att testa olika parametrar på MMI:n, då detta var den parameter som 

förväntades vara viktigast och ha störst påverkan på resultatet. Inställningarna som varierades 

under försökens gång var: temperaturer/temperaturprogram, tryck/tryckprogram, purge-

/ventilationsflöden, tiderna för de olika flödena/innan flödena startar och olika 

injektionshastigheter. De parametrar som, efter försöken, sågs hade gett mest resultat vid 

förändring var trycket och tiderna som de olika flödena var igång, även temperaturerna hade 

effekt, dock inte så markant som de båda andra. En liten förändring i trycket kunde påverka 

mycket åt ena eller andra hållet, och tiderna som flödena var igång påverkade mycket hur stor 

del av provet som gick in på kolonnen. Injektionshastigheten, som först antogs vara en av de 

viktigare parametrarna visade sig ha antingen-eller-effekt, det vill säga att med långsam hastighet 

gav det inga resultat alls även om hastigheterna varierades, och med direktinjektion gav det 

resultat. 

4.4 Komplett försöksplan 

HP-5-kolonn 30 m*0,32 mm*0,25 µm (liner med glasull) 

Test 1: Tvätta sprutan mellan proven med etanol 

Att tvätta sprutan med etanol gav inget bättre resultat vad gäller ”carry-over” mellan proven, 

vilket tyder på att provresterna inte sitter i sprutan. 

Test 2: Späda provlösningar med etanol 

Spädning av provet visade inte på förbättring när det gäller ”carry-over” mellan proven. Dock 

ger etanolen ett par nya toppar, som efter försök konstateras komma från etanolen som är renad 

till 99,5 % 

Test 3: Långsammare temperaturprogram i MMI 

De parametrar som gav bäst resultat gav inga toppar vid koncentrationerna 1 ppm och 10 ppm, 

detta med injektionsvolym 5 µl. 

Test 4: Variera injektionsvolymen 

Högre injektionsvolymer gav bättre toppareor, men också mycket mer ”carry-over” till nästa 

prov. Då de första försöken gjordes med 25 µl injektioner görs de fortsatta försöken med det 

också. 

Test 5: Längre MMI-konditionering efter analyserna 

Även med längre konditionering av MMI:n mellan analyserna var det väldigt stor ”carry-over” 

mellan proven. 
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Test 6: Högre ventilationsflöde under injektionen 

Högre ventilationsflöde under injektionen gav sämre topparea på 100 ppm, och 1 ppm och 10 

ppm syns fortfarande inte. 

Test 7: Varierad injektionshastighet i samband med lågt septumflöde 

Att variera septumflöde gav ingen signifikant skillnad, däremot att variera injektionshastigheten 

gav väldigt stora skillnader där en injektion under 30 sekunder gav bäst resultat när det gäller att 

avlägsna ”carry-over”. 

Test 8: Intensivare utbränning av MMI, varmt och högt purgeflöde 

Testet gav inga bättre resultat jämfört med tidigare test när det gäller att avlägsna ”carry-over” 

mellan analyserna. 

Test 9: Analysera etanol- och metanolprover mellan varje prov 

Att injicera etanol eller metanol mellan varje prov, för att rensa inleten, gav heller inget bättre 

resultat. 

Test 10: Använda av MMI:n uträknade inställningar av injektionshastighet, flöden och 

injektortemperaturer 

Det här testet gav det absolut konstigaste resultatet. Endast en testad inställning gav toppar 

överhuvudtaget. Inställningen som gav toppar, gjorde det på 1 ppm men inte på 10 ppm eller 100 

ppm, trots upprepade försök. Inga indikationer på varifrån dessa resultat kom kunde hittas. 

Stabilwax-kolonn (liner med glasull) 

Första testet av nya kolonnen: 

Visar på att ett längre temperaturprogram i GC:n behövs, då alla toppar inte hinner eluera. 

Test 1: Längre temperaturprogram för att få ut alla toppar 

Ett bra program tas fram där alla toppar hinner eluera, varefter linern byts ut mot den 

nylevererade dimpled linern. 

Test 2: Av MMI:n föreslagna inställningar, med 2mm dimpled liner 

Inga av de testade inställningarna, med olika injektionsvolymer och injektionshastigheter, ger 

några toppar alls. 
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Test 3: Snabbare injicering och varierad injektionsvolym 

Testet involverade dels olika injektionsvolymer, och även att injektionen skedde under 10s, 30s 

och 1min, och reslutaten pekade på att en stor injektionsvolym och snabb injektion är optimalt.  

Test 4: Varierade inlettryck 

Vid de låga koncentrationerna gav ett lägre inlettryck bäst resultat. 

Test 5: Varierade ventilationsflöden testas 

Högre ventilationsflöden gav bäst resultat, och i nästkommande test kombineras dessa med låga 

inlettryck. 

Test 6: Låga tryck och höga ventilationsflöden i kombination testas 

Inga resultat var tillräckligt bra för att gå vidare med, och därför byttes kolonnen tillbaka till HP-

5, som hade gett bäst resultat överlag. 

HP-5-kolonn 30 m*0,32 mm*0,25 µm (dimpled liner) 

Test 11: Varierade inlettryck och varierade ventilationsflöden 

Ingen ”carry-over” mellan proven, på grund av byte av liner. Samtliga försök med varierade 

tryck och ventilationsflöden gav stora toppar vid 100 ppm, men inga toppar vid 1 ppm. 

Test 12: Varierat temperaturprogram i MMI:n för att hitta 1 ppm-topparna 

Väldigt långsam temperaturstegring till strax ovan lösningsmedlets kokpunkt, och därefter 

hastigt upp till maximal temperatur gav bäst resultat. Detta förmodligen på grund av att 

lösningsmedlet förångas långsamt, och risken för överladdning blir då mindre. Detta 

temperaturprogram används vid vidare försök. 

Test 13: Högre inlettryck, lägre ventilationsflöde och lägre inlettemperatur testas 

Inga av dessa försök gav några positiva resultat, både känslighet och topparnas symmetri 

försämrades. 

Test 14: Hitta vid vilken koncentration analysgränsen går 

MEG och DEG syns vid 3 ppm, TEG syns vid 7 ppm. 

Test 15: Hitta var övre gränsen för symmetriska toppar går 

MEG är symmetrisk upp till 30-40 ppm, DEG och TEG blir osymmetriska redan vid 20 ppm. 
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Test 16: Repeterbarhet mellan analyser av samma prov 

Vid låga koncentrationer varierar topparean med 30-40 %, vid höga koncentrationer varierar den 

med 10-20 %. Testet gjordes dock utan IS, och är därför inte helt tillförlitligt. 

Test 17: Test av olika industriavloppsvatten för att sedan jämföra med den nuvarande 

spektrofotometriska metoden 

Inga av de naturliga proven gav några toppar, där de bör göra det. Detta konstaterades bero på att 

den spektrofotometriska metoden inte skiljer på MEG, DEG, TEG och andra polyalkoholer, och 

att industriavloppet mestadels bestod av andra, större polyalkoholer som inte detekteras i 

metoden som tagits fram för GC. 

Test 18: Repeterbarhet mellan olika prov med samma koncentration 

Topparean varierar med 20-30 % vid de högre koncentrationerna. 

Test 19: Test av industriavloppsvatten med tillsatt MEG, DEG och TEG för att konfirmera 

test 17 

Tillsatts av 10 ppm MEG, DEG och TEG gav toppar för MEG, tillsatts av 20 ppm MEG, DEG 

och TEG gav toppar för MEG och DEG. Detta tyder på att slutsatsen av test 17 stämde, att den 

spektrofotometriska metoden visar på höga koncentrationer av någon form av polyalkoholer, 

men inte MEG, DEG och TEG. 

Test 20: Varierat tryck i kolonnen under analysen 

Högre tryck under analysen gav inget positivt resultat vad gällde att försöka hitta topparna på 1 

ppm, utan gjorde istället att topparna vid de högre koncentrationerna började samkromatografera, 

utan att topparnas symmetri förbättrades. 

Lägre tryck under analysen gav heller inget bättre resultat. Analyterna smetades ut, och gav 

breda fula toppar. Dessutom försvann TEG vid 10 ppm, och MEG blev väldigt osymmterisk och 

ful, därför konditioneras kolonnen. 

Test 21: Konditionering av kolonnen 

Konditionering av kolonnen skedde under natten, och nya försök gjordes med de hittills mest 

optimala parametrarna. Då ingen förbättring kunde ses vad gällde MEG och TEG, kapades 

kolonnen 50 cm och septumet byttes ut. 

Test 22: Första testet efter att kolonnen kapats 50 cm 

Första analyserna efter att kolonnen kapats gav inga bra resultat, därför sattes GC:n på 

konditionering över helgen. Därefter kunde snygga toppar hittas vid låga koncentrationer, men 
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vid de högre koncentrationerna blev topparna fula och osymmetriska. Härav kunde slutsats dras 

att septumet behöver bytas ut mer frekvent, och kolonnen behöver konditioneras oftare. 

Test 23: Högre starttemperatur i MMI och kolonn 

Gav inga positiva resultat, utan samtliga analyser visade på mycket sämre resultat. 

Test 24: Repeterbarhet försök 2 

Då repeterbarhetstestet gjordes strax före underhållet av GC:n görs nya analyser. De låga 

koncentrationerna visade på bra repeterbarhet, men vid de höga koncentrationerna varierade 

topparean mycket. 

Test 25: Blandade försök på framdiskuterade finjusteringar 

25.1: Test av en något längre tid innan inleten höjer till maxtemperaturen. Analysen görs med 20 

ppm. 

25.2: Långsammare temperaturprogram i MMI:n. Analysen görs med 20 ppm. 

25.3: Kombinerat längre tid innan inleten höjer till maxtemperaturen med längre tid innan 

purgeflödet startade. Körningen görs med 1, 3, 10 och 20 ppm. 

25.4: Test av en något längre tid innan inleten höjer till maxtemperaturen och längre tid innan 

purgeflödet startade. Analysen görs med 1, 3, 10 och 20 ppm. 

25.5: Test av en något längre tid innan inleten höjer till maxtemperaturen med ytterligare längre 

tid innan purgeflödet startade. Analysen görs med 1, 3, 10 och 20 ppm. 

25.6: Test av en ytterligare något längre tid innan inleten höjer till maxtemperaturen och längre 

tid innan purgeflödet startade. Analysen görs med 1, 3, 10 och 20 ppm. 

Inget av ovanstående försök gav några positiva resultat i längden. Inställningen från försök 25.3 

visade först på lovande resultat, men dessa fortsatte inte vid ytterligare analyser, utan resultaten 

återgick till att inte visa TEG, och MEG blev återigen väldigt osymmetrisk och ful. Därför byttes 

kolonnen ut mot en helt ny HP-5 med samma dimensioner för jämförelseanalyser. 

Ny HP-5-kolonn 30 m*0,32 mm*0,25 µm 

Test 26: Test av gamla parametrar för jämförelse mellan nya och gamla kolonnen, samt 

kolonnen med tjockare stationärfas 

Inte heller byte av kolonnen gav några speciellt positiva resultat på någon av de parametrar som 

testades, det vill säga parametrar 12.7 och parametrar 25.3. Därför byts även linern ut mot en ny, 

och septumet byts också. 
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Test 27: Test av gamla parametrar efter byte av liner 

Även här testas parametrar 12.7 och parametrar 25.3 för att hitta tillbaka till då alla tre toppar 

syntes tydligt vid även lägre koncentrationer. Bytet av liner gav några bra resultat, därför görs ett 

repeterbarhetstest för att se om resultaten håller sig. 

 Test 28: Repeterbarhet med nya kolonnen 

Vid låga koncentrationer blev repeterbarheten dålig, vid högre försvann MEG-toppen helt, och 

DEG-toppen blev ful och släpande. Då Akzo Nobel vid vissa analyser mättar sina nya kolonner 

under konditioneringen, med prover av enbart analyter görs ett test med detta. 

Test 29: Mättning av kolonnen 

Ren MEG injicerades in på kolonnen, varefter den fick konditioneras ett tag. Sedan gjordes några 

analyser för att se om det gav bättre resultat, men ingen skillnad kunde ses. Därför beslutades det 

att byta till kolonn med tjockare stationärfas, för att se om det skulle gå att tvinga fram topparna 

vid låga koncentrationer på den. 

HP-5-kolonn 30 m*0,53 mm*0,88 µm 

Test 30: Första test efter byte av kolonn 

Kolonnen konditionerades i 4 timmar innan första försöken. 

Första testet genomfördes med de parametrar som använts med bäst resultat tidigare, det vill säga 

parametrar 12.7. Dessa gav väldigt varierande resultat, där MEG-toppen var försvunnen. Då 

flödeshastigheten blev väldigt stor, på grund av bibehållet tryck från den smalare kolonnen, 

bestämdes det att sänka trycket till nästa test. 

Test 31: Test med lägre tryck i kolonnen 

Trycket sänktes till hälften av tidigare, och det gav bra respons. Därför gjordes fler försök med 

ännu lägre tryck, och bäst resultat hittades vid 2 psi. Då formen på topparna, och faktumet att det 

fanns en viss ”carry-over” bestämdes det att försöka med ett tryckprogram för att få snyggare 

toppar. 

Test 32: Test med olika tryckprogram i kolonnen 

Ett tryckprogram startandes på 2 psi, som strax innan analyterna eluerade ökade till 10 psi gav 

väldigt bra resultat. MEG och DEG gick att detektera med fina, symmetriska toppar ända ner till 

1 ppm. Ett test ställdes upp för att se var gränsen gick för att kunna detektera alla tre toppar. Då 

en viss osäkerhet på repeterbarheten fanns, ställdes ett test upp för repeterbarhet. 
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Test 33: Detektionsgräns för samtliga toppar 

Utgående från de parametrar som gav bra resultat i test 32, ställdes ett test upp för att se var 

detektionsgränserna gick för de olika analyterna. Samtliga analyter kunde detekteras vid 1 ppm, 

och bör kunna kvantifieras vid 4 ppm. När koncentrationen ökar börjar MEG få en osymmetrisk 

topp, detta sker runt 7 ppm. Ett test ställdes upp med repeterbarhet mot IS för att se om 

toppareorna börjar skifta i och med detta. 

Test 34: Repeterbarhet 

Det kunde konstateras att areorna inte är repeterbara utan att ställa dessa mot en IS. Detta var 

dock inte speciellt överraskande, med tanke på injektionsmetoden.  

Test 35: Repeterbarhet mot intern standard 

Testet ställdes upp med 10 ppm av analyterna, och 10 ppm IS. Resultaten ställdes upp i X-

diagram som finns nedan. 
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Det slutliga resultatet av alla dessa försök är metoden som finns bifogad som bilaga 2, och den 

ursprungliga metoden finns bifogad som bilaga 1. På den tid som fanns tillgänglig och med de 

verktyg som fanns till hands är detta den bästa metod som kunde tas fram. Diagrammen visar 

resultaten från test 35, där areorna för analyterna har ställts mot areorna för IS. Fler analyser 

behöver göras för att kunna konstatera med säkerhet att resultaten är repeterbara, men utgående 

från de analyser som gjorts verkar det lovande. Bilaga 6 visar kromatogram på 1 ppm och 100 

ppm MEG, DEG, TEG-mix med den slutliga metoden. Figur 14. X-diagram för MEG/IS-areor 
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Figur 14. X-diagram för MEG/IS-areor 
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DEG 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. X-diagram för DEG/IS-areor 
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TEG 

Medel 0,19  

STD 0,03  

+2S 0,25  

-2S 0,13  

+3S 0,29  

-3S 0,09  

Mätosäkerhet 

i % 

16,88 

 

 

Figur 16. X-diagram för TEG/IS-areor 
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5. Diskussion och slutsats 

Redan från början konstaterade vi att 11 veckors arbete med stor sannolikhet inte skulle räcka till 

för att utveckla en fullständig metod, utan att det med stor sannolikhet skulle krävas minst det 

dubbla. Därför var vi smått försiktiga vid uppställningen av tidsplanen, och kunde redan första 

veckan konstatera att den inte skulle hålla. Då MMI:n var verktyget som hade störst påverkan 

lades mycket mer energi än först tänkt ner på den. Samtidigt behövdes inte alls så mycket tid 

läggas ner på temperaturprogram och liknande i kolonnen, då topparna även vid ganska tuffa 

förhållanden var bra separerade. När vi diskuterade igenom resultaten av dessa veckorna kunde 

vi dock konstatera att jag kommit förhållandevis långt med tanke på tiden som krävdes för att 

lära in det nya instrumentet. Själva utvecklingen av metoden har gått väldigt knackigt där varje 

positivt resultat har följts upp av flertalet negativa resultat, varpå jag gång på gång har varit 

tvungen att börja om från början. Dock har jag efter varje test lärt mig mer och mer om MMI:n, 

och vilka parametrar som är viktigast och påverkar resultatet mest, vilket har gjort att jag kunnat 

specificera försöken till dessa. Hur går man då vidare efter detta? Nedan finns ett antal punkter 

på saker som jag anser kan optimera resultaten ytterligare. 

5.1 Förkolonn, hur kan det påverka analyserna? 
Då önskemål finns om att kunna göra analyser på saltvatten anser jag att ett sätt att komma runt 

problemet med att kolonnen lär snabbt fyllas med skräp är en förkolonn, även kallat 

skyddskolonn. Det finns speciellt anpassade förkolonner anpassade för analyser av sura eller 

basiska vattenprover, eller vattenprover med salter, en av dessa som kan vara intressant att kolla 

upp är HydroGuard från Restek. Risken finns att en förkolonn försämrar känsligheten på 

metoden, men beroende på hur ofta en kolonn behöver bytas kan det i längden vara värt det. 

5.2 Ytterligare tjockare stationärfas, kan det ge ännu bättre toppar? 
Som vi kunde konstatera sista veckan gav en tjockare stationärfas mycket bättre resultat än 

väntat. Frågan blir därför om en ännu tjockare stationärfas kan ge ännu bättre toppar? Den 

tjockare stationärfasen förbättrade känsligheten, vilket gjorde att både MEG, DEG och TEG 

kunde detekteras på 1 ppm. Dock var den fortfarande ganska ostabil, och ibland syntes 1 ppm-

topparna, ibland inte. Den tjockare stationärfasen gav också mer symmetriska toppar vid högre 

koncentrationer. 

5.3 Tjänar man något på att dela upp metoden? 
En annan parameter som bör tas med i funderingarna kring fortsatta försök är huruvida en analys 

med spannet 1 ppm till 100 ppm är för stor? Skulle resultaten förbättras om metoden delades upp, 

där den ena är specifikt inriktad mot spåranalyser och väldigt låga halter, och en är anpassad för 

högre koncentrationer? Och är det då möjligt att komma ner till att kunna kvantifiera på ppb-

området? En del av problemet jag ställts inför har just varit att behöva kompromissa, så inte 
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kvantifieringen vid de högre koncentrationerna påverkas när jag anpassat metoden för att bli mer 

känslig. 

5.4 Större spruta, och därmed större injektionsvolym? 
En sak som kom upp under sista veckan var att kanske utöka injektionsvolymen ytterligare, och 

vad det skulle få för effekter? Känsligheten skulle kunna förbättras, på grund av att mer av 

analyterna injiceras. Dock ökar ju risken för överladdning drastiskt, och linern rymmer inte hur 

stor volym som helst. Jag anser att det första som bör göras för att leta efter ökad känslighet är en 

kolonn med tjockare stationärfas, och att en större spruta är underordnat. 

5.5 Hur får vi bättre repeterbarhet? 
Självklart behöver analyterna ställas mot en intern standard vid sådana här analysmetoder. Även 

repeterbarheten kan möjligtvis förbättras med en tjockare stationärfas, men här bör man i första 

hand inrikta sig på MMI:n. Med så stora volymer som injiceras, går mycket till spillo i inleten. 

Ett sätt hade varit, om känsligheten förbättras med en tjockare film, att försöka injicera mindre 

och då minska risken för överladdning. Då hade avångningen av lösningsmedlet kunnat ske 

försiktigare, vilket hade kunnat ge stabilare analyser. 

 



40 
 

Referenser  

1. Akzo Nobel etylenaminer; 2004. . Tillgänglig: 

http://www.ethyleneamines.com/Startpage/Our+company/.  

2. Noord L, Pirhonen K. Ackrediterade metoden för MEG, DEG, TEG-analyser. 2008.  

3. Harris DC. Quantitative chemical analysis. 7 uppl. ; 2007.  

4. Bild injektor. Tillgänglig: 

http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/chemistry/analyticalchemistry/methodsinstrument

ation/chromatography/Gaschromatography/splitinj.gif.  

5. Information om liners från Agilent; 2011. . Tillgänglig: http://www.chem.agilent.com/en-

US/Products/columns-supplies/instrumentparts/gc-gc-ms/pages/gp42728.aspx.  

6. Liner volym och deaktivering från Agilent; 2011. . Tillgänglig: 

http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-

supplies/generalchromatography/gasmanagement/gasmanagement/pages/gp18257.aspx.  

7. Teknisk beskrivning av etylenglykol från Kemikalieinspektionen: Kemikalieinspektionen; 

2003. . Tillgänglig: http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/1%2C2-etandiol.htm.  

8. Miall LM, Sharp DWA. Lexikon i Kemi. 4 uppl. Liber förlag; 1976.  

9. Hydrolys av etenoxid till etylenglykol. 2002.  

10. Bild på EO/EG-processen; 2004. . Tillgänglig: 

http://www.ethyleneamines.com/Startpage/Glycols/Processes/.  

11. Information om etylenglykol i polyester; 2011. . Tillgänglig: 

http://www.dow.com/ethyleneglycol/app/resins.htm.  

12. Bild på användningsområden av EG; 2004. . Tillgänglig: 

http://www.ethyleneamines.com/Startpage/Glycols/Application+areas.htm.  

13. Etylenglykols toxicitet: Giftinformationscentralen; 2010. . Tillgänglig: 

http://www.giftinformation.se/AlphaList.asp?ArticleID=11237&CategoryID=6289&pDisplayTy

pe=0.  

14. Teknisk information om dietylenglykol från Huntsman. 2007.  

15. Information om dietylenglykol i naturgas; 2011. . Tillgänglig: 

http://www.dow.com/ethyleneglycol/app/gas.htm.  

http://www.ethyleneamines.com/Startpage/Our+company/
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/chemistry/analyticalchemistry/methodsinstrumentation/chromatography/Gaschromatography/splitinj.gif
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/chemistry/analyticalchemistry/methodsinstrumentation/chromatography/Gaschromatography/splitinj.gif
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/instrumentparts/gc-gc-ms/pages/gp42728.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/instrumentparts/gc-gc-ms/pages/gp42728.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/generalchromatography/gasmanagement/gasmanagement/pages/gp18257.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/generalchromatography/gasmanagement/gasmanagement/pages/gp18257.aspx
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/1%2C2-etandiol.htm
http://www.ethyleneamines.com/Startpage/Glycols/Processes/
http://www.dow.com/ethyleneglycol/app/resins.htm
http://www.ethyleneamines.com/Startpage/Glycols/Application+areas.htm
http://www.giftinformation.se/AlphaList.asp?ArticleID=11237&CategoryID=6289&pDisplayType=0
http://www.giftinformation.se/AlphaList.asp?ArticleID=11237&CategoryID=6289&pDisplayType=0
http://www.dow.com/ethyleneglycol/app/gas.htm


41 
 

16. Systematiskt namn för trietylenglykol; 2009. . Tillgänglig: http://www.ineosoxide.com/53-

Triethylene_Glycol.htm%202011-04-05.  

17. MMI från Agilent; 2009. . Tillgänglig: http://www.chem.agilent.com/en-

US/Search/Library/_layouts/Agilent/PublicationSummary.aspx?whid=58749&liid=4286.  

18. Information om HP-5 från Agilent; 2011. . Tillgänglig: http://www.chem.agilent.com/en-

US/Products/columns-supplies/gc-gc-mscolumns/jwhp-5/pages/default.aspx.  

19. Bild och information HP-5 kolonnfilm; 2010. . Tillgänglig: 

http://www.crawfordscientific.com/Agilent_J_W_HP-5.htm.  

20. Bild och information på Stabilwax filmstruktur; 2011. . Tillgänglig: 

http://www.restek.com/catalog/view/1414.  

21. Stabilwax kromatogram av glykoler. Tillgänglig: 

http://www.restek.com/chromatogram/view/GC_EV00476.  

22. Glasullsliner från Agilent; 2000. . Tillgänglig: http://www.chem.agilent.com/en-

US/Search/Library/_layouts/Agilent/PublicationSummary.aspx?whid=13855&liid=21.  

23. Bild liner med glasull. Tillgänglig: http://www.iss-

store.co.uk/catalog/bmz_cache/4/4a98eaa8e1ba939eeea0c798b1b8f07a.image.100x72.gif.  

24. Bild och information Dimpled Liner från Agilent; 2011. . Tillgänglig: 

http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/instrumentparts/gc-gc-

ms/dimpledliners/Pages/default.aspx.  

25. Bild FID. Tillgänglig: http://www.chem.unl.edu/uic/images/fid.gif.  

26. Merck säkerhetsdatablad Bly(II)acetat. Merck; 2007.  

27. Säkerhetsdatablad blyacetat från Fisher Science; 2003. . Tillgänglig: 

http://www.fishersci.se/safenet/pdf/04636643.pdf.  

28. Säkerhetsdatablad Perjodsyra från VWR. 2004.  

29. Information om svavelsyra från NE; 2011. . Tillgänglig: http://www.ne.se/svavelsyra.  

 

  

http://www.ineosoxide.com/53-Triethylene_Glycol.htm%202011-04-05
http://www.ineosoxide.com/53-Triethylene_Glycol.htm%202011-04-05
http://www.chem.agilent.com/en-US/Search/Library/_layouts/Agilent/PublicationSummary.aspx?whid=58749&liid=4286
http://www.chem.agilent.com/en-US/Search/Library/_layouts/Agilent/PublicationSummary.aspx?whid=58749&liid=4286
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/gc-gc-mscolumns/jwhp-5/pages/default.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/gc-gc-mscolumns/jwhp-5/pages/default.aspx
http://www.crawfordscientific.com/Agilent_J_W_HP-5.htm
http://www.restek.com/catalog/view/1414
http://www.restek.com/chromatogram/view/GC_EV00476
http://www.chem.agilent.com/en-US/Search/Library/_layouts/Agilent/PublicationSummary.aspx?whid=13855&liid=21
http://www.chem.agilent.com/en-US/Search/Library/_layouts/Agilent/PublicationSummary.aspx?whid=13855&liid=21
http://www.iss-store.co.uk/catalog/bmz_cache/4/4a98eaa8e1ba939eeea0c798b1b8f07a.image.100x72.gif
http://www.iss-store.co.uk/catalog/bmz_cache/4/4a98eaa8e1ba939eeea0c798b1b8f07a.image.100x72.gif
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/instrumentparts/gc-gc-ms/dimpledliners/Pages/default.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/columns-supplies/instrumentparts/gc-gc-ms/dimpledliners/Pages/default.aspx
http://www.chem.unl.edu/uic/images/fid.gif
http://www.fishersci.se/safenet/pdf/04636643.pdf
http://www.ne.se/svavelsyra


42 
 

Bilaga 1. Ursprungliga instrumentparametrar 
 

Operator: Emil Gustavsson 

Date: 2011-03-21 

Change Info: Method saved. User comment: "Ursprungsmetod MMI" 

 

  

Agilent 7890A 

 

Oven 

Equilibration Time   1 min 

Oven Program    On 

    50 °C for 1.46 min 

    then 25 °C/min to 150 °C for 0 min 

    then 50 °C/min to 325 °C for 5 min 

Run Time     13.96 min 

 

Front Injector 

Syringe Size    50 μL 

Injection Volume   25 μL 

Solvent A Washes (PreInj)   1 

Solvent A Washes (PostInj)  1 

Solvent A Volume   40 μL 

Solvent B Washes (PreInj)   1 

Solvent B Washes (PostInj)  1 
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Solvent B Volume   40 μL 

Sample Washes   5 

Sample Wash Volume  40 μL 

Sample Pumps                                  5 

Dwell Time (PreInj)                           0 min 

Dwell Time (PostInj)                          0 min 

Solvent Wash Draw Speed               1500 μL/min 

Solvent Wash Dispense Speed  30000 μL/min 

Sample Wash Draw Speed       1500 μL/min 

Sample Wash Dispense Speed 30000 μL/min 

Injection Dispense Speed    30000 μL/min 

Viscosity Delay   0 sec 

Sample Depth                                  Disabled 

Injection Type                                Standard 

L1 Airgap                                     1 μL 

 

Front MM Inlet He 

Mode                                          PTV Solvent Vent 

Heater                                        On    90 °C 

Pressure                                      On    10 psi 

Total Flow                                    On    65.121 mL/min 

Septum Purge Flow                             On    3 mL/min 

Temperature Program                         On 

    90 °C for 1.46 min 

    then 600 °C/min to 325 °C for 5 min 
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Run Time                                      13.96 min 

 

Gas Saver                                     On    20 mL/min After 2 min 

Purge Flow to Split Vent                    60 mL/min at 3.96 min 

Vent Flow                                     100 mL/min 

Vent Pressure                                 5 psi Until 1.46 min 

Cryo                                          Off 

 

Column #1 

HP-5  5% Phenyl Methyl Siloxan: Agilent 19091J-413 

HP-5  5% Phenyl Methyl Siloxan 

325 °C: 30 m x 320 μm x 0.25 μm 

In: Front MM Inlet He 

Out: Front Detector FID 

 

(Initial)                                     50 °C 

Pressure                                      10 psi 

Flow                                          2.1209 mL/min 

Average Velocity                              34.906 cm/sec 

Holdup Time                                   1.4324 min 

Pressure Program                              On 

    10 psi for 0 min 

Run Time                                      13.96 min 
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Front Detector FID  

Heater                                       On    300 °C 

H2 Flow                                       On    30 mL/min 

Air Flow                                      On    400 mL/min 

Makeup Flow                                   On    25 mL/min 

Const Col + Makeup                           Off 

Flame                                         On 

Electrometer                                  On 
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Bilaga 2. Framarbetade instrumentparametrar 
 

Method: C:\CHEM32\2\METHODS\P-33.M 

Operator: Emil Gustavsson 

Date: 2011-05-16 

Change Info: This method was created at 2001-05-16 13:26:13 

 

Agilent 7890A 

Oven 

Equilibration Time   1 min 

Oven Program    On 

    50 °C for 6.1 min 

    then 25 °C/min to 150 °C for 0 min 

    then 50 °C/min to 300 °C for 5 min 

Run Time    18.1 min 

 

Front Injector 

Syringe Size    50 μL 

Injection Volume   25 μL 

Solvent A Washes (PreInj)  1 

Solvent A Washes (PostInj)  1 

Solvent A Volume   40 μL 

Solvent B Washes (PreInj)  1 

Solvent B Washes (PostInj)  1 

Solvent B Volume   40 μL 
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Sample Washes   5 

Sample Wash Volume  40 μL 

Sample Pumps    5 

Dwell Time (PreInj)   0 min 

Dwell Time (PostInj)   0 min 

Solvent Wash Draw Speed  1500 μL/min 

Solvent Wash Dispense Speed 30000 μL/min 

Sample Wash Draw Speed  1500 μL/min 

Sample Wash Dispense Speed 30000 μL/min 

Injection Dispense Speed  30000 μL/min 

Viscosity Delay   0 sec 

Sample Depth    Disabled 

Injection Type    Standard 

L1 Airgap    1 μL 

 

Front MM Inlet He 

Mode     PTV Solvent Vent 

Heater     On    75 °C 

Pressure    On    2 psi 

Total Flow    On    105.53 mL/min 

Septum Purge Flow   On    3 mL/min 

Temperature Program   On 

    75 °C for 0.5 min 

    then 10 °C/min to 110 °C for 0.5 min 

    then 600 °C/min to 325 °C for 5 min 
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Run Time    18.1 min 

 

Gas Saver    On    20 mL/min After 2 min 

Purge Flow to Split Vent  100 mL/min at 6 min 

Vent Flow    100 mL/min 

Vent Pressure    5 psi Until 4.5 min 

Cryo     Off 

 

Column #1 

HP-5  5% Phenyl Methyl Siloxan: Agilent 19095J-023 

HP-5  5% Phenyl Methyl Siloxan 

300 °C: 30 m x 530 μm x 0.88 μm 

In: Front MM Inlet He 

Out: Front Detector FID 

 

(Initial)    50 °C 

Pressure    2 psi 

Flow     2.5258 mL/min 

Average Velocity   19.467 cm/sec 

Holdup Time    2.5685 min 

Pressure Program   On 

    2 psi for 8 min 

    then 3 psi/min to 10 psi for 0 min 

Run Time    18.1 min 

 



49 
 

Front Detector FID 

Heater     On    300 °C 

H2 Flow    On    30 mL/min 

Air Flow    On    400 mL/min 

Makeup Flow    On    25 mL/min 

Const Col + Makeup   Off 

Flame     On 

Electrometer    On 
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Bilaga 3. Tidsplan 

 

Ursprunglig tidsplan 

  

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

v.1 Intro Intro Intro/test Intro/test Intro/test 

v.2 MMI-inst. MMI-inst. Tempprogram 

HP-5 

Tempprogram 

HP-5 

Tempprogr

am HP-5 

v.3 Lösningsmede

l/Provupparbet

ning 

MMI-inst. MMI-inst. Tempprogram 

Stabilwax 

Tempprogr

am 

Stabilwax 

v.4 Tempprogram 

Stabilwax 

Lösningsmedel/ 

Provupparbetning 

MMI-inst. MMI-inst. Tempprogr

am DB-

WAX 

v.5 Tempprogram 

DB-WAX 

Tempprogram 

DB-WAX 

Lösningsmedel/

Provupparbetnin

g 

Utvärdering Test av 

annan 

kolonn? 

v.6 Test av annan 

kolonn? 

Test av annan 

kolonn? 

Test av annan 

kolonn? 

Test av annan 

kolonn? 

Lägg upp 

rätt 

parametrar 

v.7 Försök/ 

optimering 

Försök/ 

optimering 

Försök/optimeri

ng 

Försök/ 

optimering 

Försök/ 

optimering 

v.8 Försök/  

optimering 

Försök/optimering Försök/optimeri

ng 

Försök/optimer

ing 

Försök/opti

mering 

v.9 Uppföljning/ 

Fortsatta 

försök 

Uppföljning/ 

Fortsatta försök 

Uppföljning/ 

Fortsatta försök 

Uppföljning/ 

Fortsatta 

försök 

Uppföljnin

g/ Fortsatta 

försök 

v.10 Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 

v.11 Rapport/ 

framläggning 

Rapport/ 

framläggning 

Rapport/ 

framläggning 

Rapport/ 

framläggning 

Rapport/  

framläggni

ng 
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Slutlig tidsplan 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

v.1 Intro Intro Intro/test Intro/test Intro/test 

v.2 Tempprogra

m HP-5 

MMI-inst. MMI-inst. MMI-inst. MMI-inst. 

v.3 MMI-inst. MMI-inst. MMI-inst. MMI-inst. Byte till/ 

Tempprogram 

Stabilwax 

v.4 Tempprogra

m Stabilwax 

MMI-inst. MMI-inst. MMI-inst. Byte till/MMI-

inst. HP-5 

v.5 MMI-inst. MMI-inst. MMI-inst. MMI-inst. PÅSK! 

v.6 PÅSK! Försök/ 

optimering 

Försök/ 

optimering 

Försök/ 

optimering 

Försök/optimering 

v.7 Försök/ 

optimering 

Försök/ 

optimering 

Försök/ 

optimering 

Byte till ny 

HP-5 

Försök/optimering 

v.8 Försök/ 

optimering 

Byte till HP-

5 tjock film 

Försök/ 

optimering 

Försök/ 

optimering 

Försök/optimering 

v.9 Uppföljning/ 

Fortsatta 

försök 

Uppföljning/ 

Fortsatta 

försök 

Uppföljning/ 

Fortsatta 

försök 

Rapport Rapport 

v.10 Rapport Rapport Förberedelse 

framläggning 

Förberedelse 

framläggning 

Förberedelse 

framläggning 

v.11 Förberedelse 

framläggning 

Förberedelse 

framläggning 

Förberedelse 

framläggning 

Förberedelse 

framläggning 

Förberedelse 

framläggning 
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Bilaga 4. Carry-over 
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Kromatogrammen ovan visar hur carry-over mellan proven kan se ut, här från 100ppm MEG, 

DEG, TEG-mix till destillerat vatten. 
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Bilaga 5. Överladdning av kolonn 
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Kromatogrammet visar hur en stor del av kromatogrammen för de högre koncentrationerna såg 

ut i början. 
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Bilaga 6. Kromatogram från slutliga metoden 
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Kromatogrammen visar 1ppm och 100ppm MEG, DEG, TEG-mix med slutliga metoden. Toppen 

som syns vid 10,47 kommer inte från lösningen, utan förmodligen från någonstans i inleten, 

antingen septum eller liner. 


