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Baggrund 

Referencelaboratoriet undersøgte i 2012 holdbarheden af miljøfremmede stoffer i spilde-
vand. Resultatet af undersøgelsen blev publiceret i rapporten ”Opbevaring af vandige prøver, 
Miljøfremmede stoffer”, 2012 /1/. Som opfølgning på rapporten blev der i 2013 udarbejdet 
metodedatabladet M060 med titlen ”Miljøfremmede organiske stoffer i vand” /2/. Baggrunden 
for dette metodedatablad er beskrevet nærmere i notatet ”Baggrund for bestemmelser i 
metodedatablad M060, Metodedatablad for miljøfremmede organiske stoffer i vand”, Notat 
2013 /2/. I metodedatabladet foreskrives konservering ved syretilsætning af prøver til analyse 
af en række miljøfremmede organiske stoffer herunder VOC’er i vand. 

I et høringssvar fra høring af bekendtgørelse nr. 231 af 05/03/2014, ”Bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger” hvori brug af metodedatablad M060 foreskrives, foreslås, at 
rentvandsprøver til analyse for VOC’er undtages for kravet om konservering, da krav til 
konservering af flygtige forbindelser er problematisk. Naturstyrelsens referencelaboratorium 
kan tilslutte sig, at der er risiko for tab af flygtige forbindelser ved tilsætning af 
konserveringsmiddel, og at det er sandsynligt, at den mangel på stabilitet af visse flygtige 
forbindelser, der er set i Referencelaboratoriets undersøgelser, primært skyldes biologisk 
omsætning i spildevand.  

Der er imidlertid ikke dokumentation for, at prøver af rent vand, f.eks. drikkevand eller 
grundvand, er stabile uden konservering, og DS/EN ISO 5667-3 foreskriver konservering. 
Tilslutning til høringssvarets forslag forudsætter således, at der tilvejebringes dokumentation 
for, at rentvandsprøver er stabile i et passende tidsrum uden konservering. 
Referencelaboratoriet er derfor, på foranledning af Naturstyrelsen, blevet bedt om at 
undersøge forholdende, således at kravene til konservering i metodedatablad M060 kan 
præciseres. 

Baggrunden for dette notat er derfor at undersøge, om der kan tilvejebringes tilstrækkelig 
information om stabiliteten af flygtige forbindelser i vand, således at konserveringskravene 
kan præciseres/lempes. 

Holdbarhed af VOC’er i ukonserverede vandprøver 

I referencelaboratoriets rapport /1/ hvor bl.a. holdbarheden af VOC’er i spildevand er 
undersøgt, konkluderes at benzen, toluen, ethylbenzen, o-xylen, m+p-xylen og naphthalen i 
spildevand er stabile i mindst 10 dage ved opbevaring på køl i ukonserverede prøver. Det 
samme gælder for 1,1,1-trichlorethan, trichlorethen og tetrachlorethen, mens resultatet af 
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holdbarhedsforsøget for chloroform på ukonserveret prøve opbevaret på køl er usikkert og 
for tetrachlormethans vedkommende ses et kraftigt fald allerede efter én dags opbevaring. 

Rose & Sandstrom /4/ beskriver et holdbarhedsforsøg, hvor de har testet holdbarheden af 
MtBE og aromater i overfladevand ved opbevaring ved 4 °C ved neutral pH. Forsøget viser 
at både MtBE og aromater er holdbare mere end 46 dage ved neutral pH.  

West med flere har i rapporterne /5/ og /6/ beskrevet et omfattende holdbarhedsforsøg for 
VOC’er i overfladevand hvor prøver er spiket med 40 forskellige VOC’er på forskellige 
niveauer og opbevaret ved 4 °C i mellem 1 og 90 dage. Forsøget omfatter både 
konserverede og ukonserverede prøver, dog er de ukonserverede prøver kun analyseret 
efter en opbevaringstid på 36 dage. I rapporten konkluderes at holdbarheden af 
komponenterne i de ukonserverede prøver efter 36 dage indenfor et 95 % konfidensinterval 
ligger på samme niveau som i konserverede prøver, dog bortset fra 1,1,2,2-tetrachlorethan 
og trichlorethen, hvilket tilskrives at 1,1,2,2-tetrachlorethan omdannes til trichlorethen ved en 
dehydrohalogenering. 

Maskarinec med flere /7/ og /8/ beskriver et forsøg der undersøger holdbarheden af 17 
VOC’er, herunder BTEX og klorerede opløsningsmidler, i to niveauer i henholdsvis destilleret 
vand, grundvand og overfladevand opbevaret ukonserveret ved 4 °C i op til ét år. Forsøget 
viser generelt en meget lang holdbarhed, op til et år, for VOC’er. Dog viser især ethylbenzen 
og styren stabilitetsproblemer og derfor konkluderes, at holdbarheden for VOC’er i 
ukonserverede prøver mindst er omkring 10 dage. 1,1,2,2-tetrachlorethan viser også 
problemer i dette forsøg, men kun i destilleret vand og i grundvand og overfladevand 
opbevaret ved stuetemperatur. Dette forklares ved, at den dehydrohalogenering, der er skyld 
i nedbrydningen, kun foregår i kloridfrit vand eller ved øget temperatur. 

Skematisk oversigt over holdbarhed i ukonserverede prøver 

 
Komponenter Prøvetype Konservering Holdbarhed 

Ref 1 BTEXN 

Klorerede kulbrinter 

Spildevand Ingen Mindst 10 dage 
Tetrachlormethan dog < 1 
dag 
Chloroform usikker. 

Ref 4 MtBE & BTEX Overfladevand Ingen Mindst 46 dage. 

Ref 5 & 6  40 VOC’er, herunder 
chloroform og 
tetrachlormethan 

Omfatter ikke MtBE 

Overfladevand Ingen Mindst 28 dage 
Tetrachlorethen dog kun 10 
dage 
Problemer med 1,1,2,2-
tetrachlorethan/trichlorethen 

Ref 7 & 8  17 VOC’er, herunder 
chloroform og 
tetrachlormethan 

Destilleret vand 
Overfladevand 
Grundvand 

Ingen Mindst 10 dage 

 
Ingen af de nævnte publikationer beskriver, om det vand, der er anvendt til forsøgene er iltet.  

Holdbarhed af VOC’er i konserverede vandprøver 

Som det fremgår ovenfor er der generelt opnået en tilstrækkelig god holdbarhed i ukon-
serverede prøver. Der er dog enkelte steder hvor en konservering ændrer holdbarheden. 

I /1/ ses at nedbrydningen af tetrachlormethan forhindres af syrekonserveringen og også 
chloroform bliver mere stabil efter konservering.  
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I /4/ ses god holdbarhed på samme niveau som i ukonserverede prøver. Dog nedbrydes 
methylacetat. Konservering foretages med en 1:1 opløsning af saltsyre i vand til pH 2, men 
anbefales ikke pga. risiko for omdannelse af MtBE til tBA. 

I /5/ og /6/ ses at problemerne med omdannelse af 1,1,2,2-tetrachlorethan til trichlorethen 
også findes i konserverede prøver, men dog ikke i så høj grad som i ukonserverede prøver. 
Konservering foretages med natriumhydrogensulfat i en koncentration på 6 mg/ml. 

I /7/ og /8/ ses at stabilitetsproblemerne for styren og ethylbenzen i ukonserverede prøver 
elimineres ved syrekonservering. Konservering er foretaget med saltsyre, men da denne 
beskrives at have en række uheldige egenskaber (håndtering af ætsende syre i felten, 
vanskeligt at sikre tilstrækkelig lav pH og problemer forårsaget af syrens flygtighed), er tillige 
udført forsøg med dels askorbinsyre og dels natriumhydrogensulfat, som begge er ikke-
flygtige og ikke-ætsende i tør tilstand. Askorbinsyre havde dog vanskeligt ved at sænke 
prøvens pH tilstrækkeligt. Natriumhydrogensulfat viste sig at konservere prøverne lige så 
effektivt som saltsyre.  

Skematisk oversigt over holdbarhed i konserverede prøver 

 
Komponenter Prøvetype Konservering Holdbarhed 

Ref 1 BTEXN 

Klorerede kulbrinter 

Spildevand pH 1 – 2 med 4 
M svovlsyre 

Mindst 10 dage 

Ref 4 MtBE & BTEX Overfladevand pH 2,0 med  

HCl:H2O 1:1 

Mindst 46 dage dog 
nedbrydes methylacetat. 

Ref 5 & 6  40 VOC’er, herunder 
chloroform og 
tetrachlormethan 

Omfatter ikke MtBE 

Overfladevand pH 2 med 
NaHSO4,  
6 mg/ml 

Mindst 28 dage 
Tetrachlorethen dog kun 
10 dage 

Ref 7 & 8  17 VOC’er, herunder 
chloroform og 
tetrachlormethan 

Destilleret 
vand 
Overfladevand 
Grundvand 

pH 2 med 
saltsyre  

NaHSO4, 6 
mg/ml 

Mindst 35 dage med både 
saltsyre og NaHSO4 

Sammendrag 

Referencelaboratoriets rapport /1/ dokumenterer, at BTEXN og de traditionelle klorerede 
opløsningsmidler, bortset fra tetrachlormethan, er holdbare i ukonserveret spildevand ved 
opbevaring på køl i mindst 10 dage. Det må derfor formodes at de samme stoffer er holdbare 
i drikkevand, grundvand og overfladevand opbevaret under samme betingelser. 

West med flere /5/ & /6/ dokumenterer holdbarheden af 40 VOC’er, herunder tetrachlor-
methan, i ukonserveret overfladevand opbevaret ved 4 °C i 36 dage. I dette forsøg ses 
problemer med 1,1,2,2-tetrachlorethan som nedbrydes til trichlorethen. 

Maskarinec med flere /7/ & /8/ dokumenterer en holdbarhed på mindst 10 dage for 17 
VOC’er i grundvand og overfladevand i ukonserveret prøve. Tetrachlormethan viser i dette 
forsøg en holdbarhed på ét år i grundvand og på 84 dage i overfladevand. 1,1,2,2-
tetrachlorethan viser en holdbarhed på ned til 3 dage i destilleret vand, men på mere end 80 
dage i grundvand og overfladevand. 1,1,2,2-tetrachlorethan indgår ikke i den traditionelle 
analyse for klorerede kulbrinter og vil næppe blive analyseret i kloridfrit vand. Ved 
syrekonservering forlænges holdbarheden for nogle af VOC’erne. Natriumhydrogensulfat, 
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som foretrækkes fordi den er ikke-flygtig og ikke-ætsende i tør tilstand, dokumenteres at 
konservere med samme effektivitet som saltsyre. 

På baggrund af ovenstående undersøgelser kan det konkluderes, at VOC’er i drikkevand, 
grundvand og overfladevand vil være holdbare i mindst 7 dage i ukonserverede prøver ved 
opbevaring ved 4 °C, hvilket må formodes at være tilstrækkeligt til at prøven kan distribueres 
og analyseres uden at den konserveres.  

Prøver, der kræver konservering, kan konserveres med natriumhydrogensulfat i en 
koncentration på 6 mg/ml. Brug af natriumhydrogensulfat har den fordel, at det er ikke-flygtigt 
og ikke-ætsende i tør tilstand og derfor uden risiko kan tilsættes prøveemballagen inden 
prøvetagningen. 

Anbefalinger 

På baggrund af ovenstående anbefales følgende: 

1. Spildevandsprøver: Ingen ændring, prøver skal fortsat konserveres. 

2. Drikkevand, grundvand og overfladevand emballeret i glasflasker med teflonlåg kan op-
bevares mørkt ved 4 °C i op til 7 dage uden konservering inden analyse. Prøver der 
forventes opbevaret i mere end 7 dage konserveres.  

3. Natriumhydrogensulfat i en koncentration på 6 mg/ml tilføjes som brugbar syre i 
metodedatablad M060 /2/ på lige fod med saltsyre, salpetersyre og svovlsyre. 
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