
 

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger 
NOTAT 
 
 
Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium 
  
CC:  
  
Fra: Maj-Britt Fruekilde 
  
Dato: 29. november 2013 
  
QA: Ulla Lund 
  
Emne: Metodedatablad ”Bestemmelse af methan i vand” - Høringssvar  
 

Referencelaboratoriet har modtaget høringssvar fra de 5 danske laboratorier, som er 
akkrediteret til at udføre analyse til bestemmelse af methan i vand (4 skriftlige høringssvar 
samt et mundtligt svar).  

Kommentarer fra høring er behandlet i det vedhæftede bilag A. De modtagne høringssvar 
har givet anledning til at foretage en vurdering af fordele og ulemper ved forskellige 
prøvetagningsteknikker samt prøvehåndtering, denne vurdering beskrives i næste afsnit. 

Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering  
Ved prøvetagning er det vigtigt at vandprøven udtages på en sådan måde, at den tydeligt 
reflekterer den aktuelle koncentration i vandet. Vandprøven kan udtages ved at et 
headspaceglas fyldes til overløb, alternativt kan et prøveglas fyldes til et bestemt volumen, 
og straks tillukkes med teflon septum og låg. Fordelen ved at fylde prøveglasset til overløb er 
en minimering af afgasning af vandprøven, mens der ved at fylde glasset til et bestemt 
volumen, er en risiko for tab af methan fra vandprøven, inden septum påsættes. På den 
anden side, udtages vandprøven i headspaceglas som fyldes til overløb, vil der efterfølgende 
skulle dannes et headspace i prøveglasset, og ved denne håndtering, er der ligeledes en 
risiko for tab af methan.  

Headspace i prøveglasset kan dannes ved at injicere en inert gas (eller den omgivende luft) 
og dermed fortrænge en andel af vandprøven, ved denne procedure perforeres septrum i 
prøveglasset, og der er efterfølgende en risiko for tab af methan gennem det perforerede 
septum. Alternativt kan der dannes et headspace i prøveglasset ved at udtage et bestemt 
volumen vandprøve, og hurtigt påsætte et nyt septum og låg, ved denne proces er der 
tilsvarende en risiko for tab af methan fra vandprøven. Udtages vandprøven derimod i felten i 
et prøveglas med kendt headspace, vil der ved prøveforberedelsen i laboratoriet ikke være 
behov for at danne et headspace, og dermed undgåes det at perforere septum eller påsætte 
nyt septum, hermed minimeres tab af methan under den efterfølgende prøvehåndtering. Da 
de ovenfor nævnte procedurer i en eller anden grad inkluderer en risiko for tab af methan 
enten under prøvetagning eller prøveforberedelse, vurderes det af stor betydning at 
håndtering af vandprøver foretages så skånsomt og effektivt som muligt, således at 
vandprøven afspejler den aktuelle koncentration i vandet. De beskrevne teknikker til 
prøvetagning og prøveforberedelse vurderes alle at kunne anvendes, dette tilføjes i 
metodedatabladet. 

Referencelaboratoriet har givet sin vurdering til forslag til ændringer i metodedatablad, og det 
reviderede metodedatablad vedhæftes (Bilag B). I det reviderede metodedatablad er de 
ændringer, der er sket som følge af høringen, vist med korrekturtegn.
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Bilag A 
 

Høringsvar: vedrørende metodedatablad M062: ”bestemmelse af opløst methan i vand” 
 
Metodedatablad vedrørende ”Bestemmelse af opløst methan i vand”, nummer ændres til M063, idet et andet metodedatablad er udgivet i mellemtiden. 
 
Nr Vedrørende 

(afsnit) 
Høringssvar Referencelaboratoriets vurdering Referencelaboratoriets forslag til 

ændring 
5.01 Generel Mundtlig kommentar telefonisk: Laboratoriet har 

ingen kommentarer til metodedatabladet, det svarer 
fint overens med hvad laboratoriet allerede gør. 

  

4.01 Generel Laboratoriet har haft dokumentet til høring, og har 
ingen kommentarer til metodedatabladet. 

  

2.01 Prøvetagning ”Vandprøver udtages i felten ved at vandet løber 
roligt ned af prøveglassets inderside, for at undgå 
omrøring/gennemluftning af prøven.” 
Alternativt kan vandprøverne udtages med 
neddykket slange, hvor omrøring og gennemluftning 
undgås. 

Enig Følgende tilføjet til metodedatablad: 
”Alternativt kan vandprøven udtages 
gennem en slange, placeret i bunden af 
prøveglasset.” 

2.02 Prøvetagning ”Glasset fyldes helt op (ingen headspace eller 
bobler) og lukkes med teflon septum og låg /1,2,3/. 
Udtag 2-3 ens prøveglas.” 
Alternativt fyldes glasset delvist (til fast volumen), så 
der allerede er en headspace fase. Laboratoriet 
lukker efterfølgende glasset med septum på 
udtagningsstedet. 

Referencelaboratoriet har i notat til 
metodedatablad indsat et afsnit, hvor 
fordele og ulemper ved forskellig 
prøvetagningsteknik og prøvehåndtering 
vurderes. På baggrund af denne 
vurdering er mulighed for at udtage et 
delvis fyldt prøveglas muliggjort. 

Følgende tilføjes: ”Alternativ kan glasset 
fyldes delvist til et fast volumen, 
hvorefter glasset straks lukkes med 
teflon septum og låg.” 
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1.01 Målemetode 
(prøvehåndtering) 

Vedr. afmåling af prøvemængden gør laboratoriet 
følgende: 
Afpipettering af 10,0 ml prøve i headspaceglas, med 
umiddelbar efterfølgende lukning af glas med crimp 
cap. 
Dette gøres for at undgå perforering af septa, inden 
prøven sættes på autosampleren. 
Prøverne kan stå på autosampleren i måske op til 
flere time, inden de sættes til ligevægt ved 70 °C i 
11 min. 
Det er laboratoriets vurdering, at denne måde er 
lige så god, som en volumenbestemmelse ved 
injektion af inert gas(fortrængning af vand) i selve 
prøveglasset, inden påsætning på autosampler. 
Afmåler de 10,0 ml med autopipette, således at 
processen er stabil og person-uafhængig, og 
foregår uden unødig ”håndtering” af prøven. 
 
Foreslår at ”Metodeprincippet” beskrives lidt mere 
åbent, også af hensyn til fremtidige forbedringer, 
når der foretages metodeoptimeringer hos 
laboratorierne. 
Det kunne være: 
  
Metodeprincip:  
En inert gas eller luft injiceres i et prøveglas 
indeholdende vandprøven, 
hvorved der dannes et headspace i prøveglasset 
/2,3/ (alternativ kan et nøjagtigt prøvevolumen 
afmåles i headspaceglas, med umiddelbar lukning 
herefter. /4/).  
Der bør tilstræbes mindst håndtering af prøven, 
inden hensætning til ligevægtsindstilling 

 
Enig i at unødig håndtering af prøven skal 
undgåes! 
Se også høringssvar 2.02 

Følgende er tilføjet i metodedatablad: ” 
Alternativ procedure ved 
prøveforberedelse kan være at udtage 
et nøjagtig prøvevolumen, hvorefter 
headspaceglasset straks lukkes med 
teflon septum og låg Det bør tilstræbes, 
at vandprøven håndteres mindst muligt, 
for at minimere tab af methan.” 
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2.03 Målemetode ”En inert gas injiceres i et prøveglas indeholdende 
vandprøven, hvorved der dannes et headspace i 
prøveglasset /2,3/ (alternativ kan headspace bestå 
af den omgivende luft /4/). Efter ligevægtsindstilling 
analyseres headspacen for methan gas ved GC-FID 
analyse. Koncentrationen af methan i vandprøven 
kan bestemmes vha. Henry’s lov. Koncentrationen 
af methan i væsken er proportional med 
partialtrykket af methan i headspace over væsken 
/2,3/.” 
Laboratoriet injicerer ikke nogen inert gas til deres 
prøveglas, da laboratoriet ikke fylder glasset helt op 
ved prøvetagning, er der allerede headspace i 
prøveglasset. 

Referencelaboratoriet vurderer at det er 
ok, at danne headspace (med den 
omgivende luft) under prøvetagning 
(prøveglas fyldes til et bestemt volumen 
ved prøvetagning), når håndtering er 
effektiv og skånsom!  

Ingen tilføjelser i metodedatablad, idet 
prøvetagningen er tilføjet under pkt 
2.02. Og headspace i form af den 
omgivende luft, er allerede en mulighed 
i metodedatabladet. 

3.01 Målemetode 
(Kalibrering) 

Det anbefales, at fremstille en kalibreringskurve 
indeholdende 3-4 standarder /2,4/. Den laveste 
standard bør være på niveau med 
detektionsgrænsen. Laboratoriet kalibrerer kun ud 
fra dobbelt bestemmelse høj standard, men 
lobaratoriet har modsat dobbelt bestemmelse af 
kontrol standarder i 3 nivoer. Laboratoriet har ved 
valideringen vist, at kalibreringen er lineær gennem 
0,0. Derfor har laboratoriet valgt at kalibrere på en 
gasstandard og køre uafhængige kontroller på 3 
forskellige niveauer 

Referencelaboratoriet anbefaler 
anvendelse af 3-4 kalibreringsstandarder, 
men kalibrering med færre punkter er 
også et alternativ, særlig når der 
anvendes kontrolprøver på forskellige 
koncentrationsniveauer, som 
repræsenterer det kalibreringsområde, 
der anvendes! 

Tilføjet en kommentar i 
metodedatablad, om at antallet af 
kalibreringsstandarder kan reduceres til 
fordel for anvendelse af kontrolprøver 
på flere kontrolniveauer! 

3.02 Målemetode 
(Blindprøver) 

Blindprøver, som har fulgt prøveserien gennem hele 
proceduren, herunder været opbevaret i samme 
tidsrum som prøveserien, skal analyseres før og 
efter alle prøveserier. 
Laboratoriet har blind i starten af prøve serie, denne 
blind er IKKE opbevaret i samme tidsrum som 
prøverne. 

Referencelaboratoriet anbefaler at: 
Blindprøver bør påføres samme 
behandling/håndtering som de rigtige 
prøver! 
 

Ingen ændring 
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3.03 Måleområde 
(kvalitetskontrol) 

Kontrolprøver håndteres og analyseres fuldstændigt 
som almindelige prøver (det vil sige, at analysen 
udføres på kontrol-vandprøver som er bragt i 
ligevægt med headspace). 
Laboratoriet analyserer kun på rene gasfaser, kan 
evt fremover tilsætte noget vand- har dog intet 
formål! 
Laboratoriet har under valideringen vist, at 
genfindingen er tilfredsstillende også på kontrol-
vandprøver. 

Referencelaboratoriet anbefaler som 
udgangspunkt, at kontrolprøver bør 
forekomme på samme betingelser som de 
rigtige prøver, derfor ændres 
metodedatabladet ikke.  
 

Ingen ændring 

1.03 Målemetode Det bør tilstræbes at anvende en GC-kolonne, der 
kan give den fornødne separation af methan fra 
andre 
komponenter, der kan forekomme i omgivelserne. 
 

Enig Følgende tilføjes under målemetode og 
interferencer: ” Det bør tilstræbes at 
anvende en GC-kolonne, der giver den 
fornødne seperation af methan fra 
andre komponenter, der kan 
forekomme i omgivelserne.” 

3.06 Måleområde 
(kvantificering) 

Da prøverne før analysen termostateres med 
tætsluttende låg, vil total-trykket i vial efter 
termostatering afhænge af bl. a. volumen af 
headspace og den temperaturstigning vial udsættes 
for under opvarmning, og da vial må antages at 
indeholde mættet vanddamp efter termostateringen, 
vil vanddamptrykket ligeledes indgå i totaltrykket. 
Totaltrykket skal kendes for at udregne 
partialtrykket for analytten. 
Endelig bør man tage højde for, at Henrys 
"kontstant" varierer med temperaturen. 

De anvendte formler tager hensyn til 
volumen af hhv. vandprøve og 
headspace. I metodedatabladet er der 
henvist til litteratur for Henry's konstant 
(som er en temperatur afhængig 
konstant), reference 1 og 2. 
 

Ingen ændring 

1.02 Prøvebeholder Opbevaring af glas med bunden i vejret kan ikke 
umiddelbart lade sig gøre på autosampler. 
Autosampler er i dag et must, for at kunne 
konkurrere markedsmæssigt. 

Kommentaren omkring at opbevare 
prøveglas med bunden i vejret, er 
medtaget mere i tilfælde af, at prøverne 
bliver opbevaret i en periode inden 
analyse. Prøveglas kan selvfølgelig ikke 
stå med bunden i vejret på 
autosampleren! 

Ingen ændring 



 6 

L:\40-PP_Reflab_CRM\RefLab\213425-33 Methan\Høring\Behandling af høringssvar methan i 
vand samlet.docx 

 

 

3.04 Prøvebeholder ..... således at headspace i prøveglas ikke har 
direkte kontakt med septum.  
Der må IKKE være headspace i prøveglasset, evt 
headspace skal kommenteres i rapporten. 

Referencelaboratoriet tillader mulighed for 
at udtage vandprøver i felten med et 
kendt headspace (ved denne type 
prøvetagning er headspace ok), 
fordele/ulemper ved forskellige 
prøvetagningsteknikker er diskuteret i 
notat vedrørende metodedatablad. 
Ved prøvetagning, hvor der efterfølgende 
dannes et headspace i prøveglasset i 
laboratoriet ved at fortrænge noget af 
vandprøven, skal prøvebeholderen være 
helt fyldt (uden headspace ved 
prøvetagning). 

Ingen ændring 

2.04 Konservering ”Prøven konserveres ved prøvetagning med syre til 
pH <2 (ved tilsætning af 1:1 HCl /1,2/ eller 1:1 
H2SO4 /2,3/) eller ved tilsætning af 1% 
trinatriumphosphat /1/.” 
Vi anvender 100µL 25% NaOH til 60mL vand, som 
konservering af vores prøver og standarder.   
 

I metodedatablad står: ”At andre 
konserveringsmetoder end de nævnte kan 
anvendes, såfremt de er valideret i forhold 
til stabilisering af indhold af methan og i 
forhold til den anvendte analysemetode”. 
Dermed er denne konservering dækket 
ind. 

Ingen tilføjelse 

3.05 Opbevaring Konserveret prøve opbevares på køl (1 til 5oC) indtil 
analyse, holdbar op til 14 dage /1,2,3/. 
Ikke konserveret prøve opbevares på køl (1 til 5oC) 
og analyseres hurtigst muligt. 
Laboratoriet opbevarer prøverne i op til 14 dage 
uden konservering 
Hvis man konserverer skal blindprøverne også 
konserveres! 

Referencelaboratoriet anbefaler 
konservering eller udførsel af analyse 
hurtigst muligt for ikke konserverede 
prøver. Laboratoriet bør dokumentere at 
kontrolprøver (spikede vandprøver), kan 
opbevares op til 14 dage uden 
konservering! 

Pt ingen ændring 
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Bilag B 
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