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Metoder som baserar sig på adsorption
Vid adsorption insamlas provet aktivt (eller passivt) på ytan av en  
adsorbent varvid ämnet i fråga binds till den fasta ytan eller porer på 
denna.

Provtagning av gaser
Vid sidan om kontinuerlig provtagning av gaser behövs metoder för tillfällig 
provtagning. De här metoderna kan indelas i:  
1) Metoder som baserar sig  på adsorption
2) Metoder som baserar sig på absorption
3) Provtagning med påsar

Vid aktiv provtagning av gaser adsorberas gasen på ett fast ämne  
(adsorbtionsör) eller så absorberas den i en vätska. Aktiv provtagning 
sker med hjälp av en provtagningspump medan passiv provtagning  
baseras på diffusion. 

Tillfällig provtagning kan användas då de analyserade halterna är låga 
(under ppm) eller när lämpliga direkta metoder inte kan användas. Man 
måste ta så många prov (parallellprov) att man kan klargöra variationen i 
halterna. Endast på detta sätt kan man säkra en tillräcklig  
reproducerbarhet och tillförlitlighet i provtagningen.

Provtagningspump och –rör 
(adsorbent Tenax TA). 

Adsorptionsrör; adsorbentten är packad i metall- eller glasrör.

Det finns ett flertal adorbetenter kommersiellt tillgängliga (Tenax TA,  
Carbopack, CMS, osv.). Adsorbenten väljs alltid enligt tillämpning, det 
samma gäller provtagningshastighet och –volym. Vid aktiv provtagning är 
provtagningshastigheten 20-200 ml/min och provvolymen 4-10 liter. Vid 
passiv provtagning är röret öppet och försett med en diffusionskork,  
strömningen genom denna är 1 ml/min. Efter provtagning försluts röret 
omsorgsfullt. Rörens användbarhet begränsas av risken för övermättnad 
(eng. overfilling) samt kontaminationsrisken. Vid provtagning med rör  
analyseras röret i laboratorium, antingen genom extrahering med  
lösningsmedel eller genom frisättning genom termodesorbtion i ett  
gasflöde (GC-MS analys).

Adsorbtionsrören analyseras 
med TD-GC-MS-apparatur.Det finns ett flertal adorbenter, val av adsorbent görs 

enligt tillämpning.
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Provtagning baserad på absorption; förening som skall bestämmas, standardmetod, lämplig 
absorptionslösning samt analysmetod.,

Provtagning med påse

Vid provtagning med påse väljs påsmaterialet enligt tillämpning. Påsen 
spolas först med en inert gas (exempelvis kväve) och sedan med den gas 
som utgör själva provet före den egentliga provtagningen. Provmängden 
variera mellan 5 och 10 liter beroende på påstyp.

Efter provtagningen kan gasprovet föras in direkt i en GC. Vid behov kan 
det också koncentreras genom termodesorbtion. 

Tillförlitligheten vid provtagning med påsar störs bland annat av att  
provkomponenter kan adsorberas på påsens väggar och/eller diffusion av 
komponenter genom porer i påsen. Också den fukt som gasen innehåller 
kan störa såväl provtagning som analys. 

Metoder som baseras på absorption
Vid provtagning baserad på absorption kan den förening som bestäms 
antingen lösa sig i absorptionslösningen eller reagera med denna. Ett 
flertal analysmetoder kan sedan användas för analys av vätskefasen.  
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Provtagning av gas med biofilter

Insamling av ammoniak som bildas vid 
kompostering (utspädd svavelsyralösning 
används som absorptionslösning) 

Provtagningspåse och provtagningsventil
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