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Förord
Föreliggande analysarbete har utförts vid SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut i
Borås avd för Kemi och Materialteknik med Lars Cedheim som projektledare. Som
tekniska konsulter har Anne Kristine Fagerli (Stiftelsen Miljømerking i Norge), Ismo
Halonen (SFS Miljömärkning (Finland)), Susanne Möller (Miljømærkesekretariatet
(Danmark)) och Mats Tapper (SIS Miljömärkning (Sverige)) fungerat. Ett stort tack riktar
sig till personalen vid avdelningen och då i synnerhet Maria Rådemar och Annette
Hjorthage som genomfört de praktiska provningarna. Projektet (1476-00) har varit
möjligt att genomföra tack vare medel från nordtest organisationen för provning i Norden
och SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.
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Sammanfattning
Resultatet av undersökningen har sammanställts till en metod att bestämma halten PCA
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons och närbesläktade svavel och kväveföreningar med
tre eller fler kondenserade ringar, som kan innehålla korta alkyl- eller cykloalkyl- grupper
som substituenter) och inte bara PAH (Polynuclear Aromatic Hydrocarbons) i extrakt från
slitbanan baserad på IP 391 (Institute of Petroleum , London metod 391). Med PCA Den
framtagna metoden bygger på tidigare redan i andra sammanhang accepterade metoder.
Metoden har tillämpats både på oljor och på extrakt från däck. Spridning i resultaten är
bättre än ±0,4 % för oljor där halten PCA är mindre än 14 %. För däck är motsvarande
spridning ±0,5 %. Resultaten indikerar att det är möjligt att från PCA-data uppskatta
halten aromatiska kol i oljan, vilket uppges av tillverkaren. Omvänt gäller att från halten
aromatiska kol bestämt med t ex IR kan en uppskattning av PCA-halten göras. Den
framtagna metoden kan ligga till grund för miljöklassning av däck avseende halten PCA i
extraktet från däcken.

Summary
The results of the investigations have been combined to give a method for determination
of the total amount of PCA (polycyclic aromatic hydrocarbons and related sulphur and
nitrogen compounds, containing three or more fused aromatics rings, which might have
short or cycloalkyl groups as substituents) and not only PAH (Polynuclear Aromatic
Hydrocarbons) in the extract from the tread, based on IP 391 (Institute of Petroleum ,
London, Method 391).
The combined method consists of elements from previously accepted methods, and is
suitable for both oils and for extracts from tyres. The standard deviation is better than
±0,4 % for oils with a PCA content less than 14 %, and ±0,5 % for tyres. The results
indicate that the aromatic carbons content (produced by the oil companies) can be
estimated from the measurements of PCA content: conversely, PCA content can be
estimated from the aromatic carbons content, as determined by, say, infrared
spectroscopy. This provides a means of classifying the environmental impact of tyres in
terms of their PCA content.
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1

Bakgrund

Gummiblandningen från slitbanan i däck innehåller ett stort antal ämnen förutom den
rena gummipolymeren (naturgummi eller syntetgummi t ex styrenbutadiengummi). I
blandningen finns alltid mineralolja, som innehåller varierande halt polycykliska
aromatiska föreningar (PCA). Idag uppskattas att ca 6 olika typer av oljor används (se
bilaga 2). Andra ingående ämnen är kimrök, svavel, acceleratorer, vulkmedel,
antioxidanter eller antiozonanter, organiska förstärkningsmedel och hartser samt ofta
tillsatser som crumb (krats från slitbanan på gummidäck) och silikater.
Ett primärt intresse för en miljömedveten konsument är att det färdiga däcket skall
innehålla så lite skadliga ämnen som möjligt. Ett exempel är att däcket ska innehålla så
låg halt som är praktiskt möjligt av polycykliska aromatiska ämnen (PCA) utan att
äventyra däckets funktion. För att kontrollera halten PCA i däck kan bl a halten i det
färdiga däcket bestämmas.
I Nordisk Miljömärkning av Personbilsdäck Kriteriedokument av den 15 juni 1999
gällande till 14 juni 2002 Version 1.0: finns tre kriterier på PAH och/eller PCA i paragraf
”5.1.1 Krav på PCA- och PAH-föreningar.”
Kriterium 1: ”Den totala halten av polycykliska aromatiska föreningar (PCA-föreningar) i
processoljan som används vid tillverkning av slitbanegummi får inte överstiga 3,0 vikt- %
enligt analysmetod IP 346.”
Kriterium 2: ”Mängden av polyaromatiska kolväten (individuella PAH-föreningar) i den
extraherbara oljan från slitbanegummi får inte överstiga 100 ppm. De PAH-föreningar,
som skall analyseras, är Benzo(a)anthracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene,
Benzo[k]fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Dibenz[a,h]anthracene, Benzo[ghi]perylene och
Indeno[1,2,3-cd]pyrene”
Kriterium 3: ”Mängden av PCA-föreningar i den extraherbara oljan från slitbanegummit
skall redovisas enligt analysmetod IP 391.”
För att genomföra analyserna i enlighet med dessa kriterier krävs tre olika metoder. I
kriterium 1 används IP 346 (Institute of Petroleum , London metod 346), vilken är en
extraktiv metod. Med metoden bestäms den del av oljan, som är lättare löslig i
dimetylsulfoxid (DMSO) än i cyklohexan. Resultatet presenteras i viktsprocent. I
kriterium 2 kan t ex US EPA 8270 (United States Environmental Protection Agency
metod 8270) användas, vilken är en gaskromatografisk analys. I metoden bestäms bl a
halten av ovan nämnda polycykliska aromatiska kolväten. I kriterium 3 används IP 391
för den kvantitativa analysen av olika typer av kolväten. Metoden är en
vätskekromatografisk metod (HPLC) där substanserna i oljan delas upp i alifatiska
kolväten, monocykliska-, dicykliska- och polycykliska aromatiska (PCA) föreningar.
För kriterier 1 och 2 finns tilldelade värden medan kriteriet för att bestämma den totala
halten PCA med IP 391 inte har någon gräns bl a beroende på att underlag för sådan
bestämning saknades vid tiden då kriteriedokumentet skrevs. Denna undersökning avser
att ta fram en metod för bestämning av halten PCA i den extraherbara oljan från slitbanor
i däck baserad på analysmetod IP 391.
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2

Mål

Målet med projektet är att ta fram en metod för bestämning av halten PCA-föreningar
som finns i den extraherbara oljan från slitbanegummit. Undersökningen avser
upparbetning av extraktet och oljan samt bestämning av halten PCA. Halten bestäms
genom tillämpning av analysmetod IP 391. Ett underlag tas fram för att förbättra
metodens tillförlitlighet genom att använda kombinationen av RI- och UV-detektor.
Konkret finns ett tredelat syfte med projektet, som innebär att
-

3

ta fram en metod som kan användas på extrakt från gummi
jämföra resultaten från metoden med andra mätningar på olja
utvärdera vad en ytterligare komplettering med UV-detektor i metoden ger för
resultat.

Genomförande med kommentarer

Det är synnerligen viktigt bl a från ekonomiska skäl att de använda metoderna för
kvantitativ analys av PCA i extrakt från slitbanan i däck utgörs av standardmetoder för att
resultaten inte skall kunna ifrågasättas och för att de skall kunna kontrolleras. För den
slutliga kvantitativa bestämningen finns två metoder. Båda metoderna borde i princip
kunna användas på extrakt från däck. De har beteckningarna IP 346 och IP 391. I enlighet
med bestämmelserna i kriteriedokumentet skall kvantifieringen utföras med IP 391.

3.1

Sammanfattning av genomförande

I projektet ingår följande steg
1
2
3
4
5
6

En metod baserad på ISO-1407, ISO 4645 och IP 391 tas fram.
Kontakt tas med producenter/konsumenter av oljorna för att få fram ett underlag vilka
oljor som används inom s k ”miljövänliga” däck och inom s k vanliga däck.
Kontakt tas med tillverkare av miljödäck för att erbjuda att deras produkter kan ingå i
undersökningen. (uppskattat ca 15 däck).
Kontroll av de olika stegen i metoden dvs upparbetningarna och HPLC-analyserna.
HPLC-analyserna genomförs i enlighet med IP - 391 både med RI- och med UVdetektor med utvärdering
Resultaten sammanställs och ett förslag till metod presenteras för de olika
standardiseringsenheterna i Norden

3.2

Metodutveckling för kvantitativ analys av PCA

I korthet genomförs metoden att analysera PCA i extrakt från gummi i följande steg.
Gummimaterialet sönderdelas i små bitar. Bitarna extraheras och lösningsmedlet i
extraktet, vilket innehåller oljan från gummit, indunstas. Oljan inklusive eventuell PCA
skiljs från övriga från däcket extraherade ämnen. På oljan bestäms den totala halten PCAföreningar.
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3.2.1

Extraktion

Innan någon kvantitativ metod kan användas på gummidäck måste upparbetning av
däcket göras. Tillvägagångssättet vid sönderdelning av däcket i små bitar och extraktion
av bitarna finns beskrivet i ISO 1407 (Rubber – Determination of solvent extract). Bra
lösningsmedel för att extrahera olja ur däck är metylenklorid, kloroform etc. Metoden i
standarden kan användas både på vulkaniserat och ej vulkaniserat gummi. I detta fall görs
extraktionen endast på vulkaniserat gummi. Extraktet innehåller förutom olja även rester
av vulkmedel antioxidanter etc. Genom indunstning i vakuum i svag värme (max 30 C)
erhålles ett extrakt fritt från lösningsmedel.

3.2.2

Upparbetning

Extraktet från 3.2.1 skall delas upp i olja och i övrigt material då de övriga materialet stör
utförandet av den fortsatta analysen. Separationen genomförs i enlighet med ISO 4645
(Rubber and rubber products – Guide to the identification of antidegradants – Thin layer
chromatographic methods) kapitel 7.4-7.5. Med den där beskrivna kromatografiska
metoden skiljs oljan i extraktet från övriga extraherade beståndsdelar. Extraktet löses i
metylenklorid och lösningen appliceras på en kolonn av kiselgel (SPE-kolonn) till vilken
därefter sätts heptan. I heptan/metylenkloridfasen har olja inklusive PCA separerats från
övriga tillsatsmedel. Heptan/metylenkloridlösningen indunstas i vakuum i svag värme
(max 30 C) och återstoden används till den kvantitativa analysen.

3.2.3

Kvantitativ analys av PCA

För den kvantitativa analysen kan i princip två olika standardmetoder användas. Dessa
har beteckningarna IP 346 och IP 391. Även om förutsättningarna i kriteriedokumentet
anger att IP 391 skall användas finns skäl att också undersöka IP 346.
Vid tillämpning av IP 346 späds olja ut med cyklohexan och bildad lösning extraheras
med dimetylsulfoxid (DMSO). De mer polära polycykliska aromaterna (PCA) löser sig i
DMSO medan de alifatiska kolvätena i oljan förblir lösta i cyklohexanet. Faserna
separeras och genom att sätta vatten till DMSO-fasen kan PCA-föreningarna åter
extraheras till ny cyklohexan. Efter indunstning av den nya cyklohexanfasen bestäms
halten (viktsprocent) med DMSO extraherbara substanser.
Fördelen med IP 346 är att den är enkel. Metodens popularitet beror på att resultatet
används för att klassa oljor i enlighet med EU´s bestämningar som märkningspliktiga (>3
% extraherbart) och ej märkningspliktiga (<3 %). Nackdelen med metoden är av två slag.
1. En lösningen bestående av PCA (misstänkt kanceframkallande etc.) i DMSO är
synnerligen otrevlig. DMSO-lösningen passerar genom huden och för in de lösta
föreningarna in i kroppen. Ovarsamhet kan därför få katastrofala konsekvenser
för den laborativa personalen.
2. Metoden kan endast användas på oanvända oljor. Dessa oljor får dessutom inte
innehålla additiver eller asfalt. Det är tveksamt om metodens tillämpningsområde
tillåter att metoden användas på olja från gummidäck, som har renats på ovan
angivet sätt.
Vid tillämpning av metod IP 391, vilket är en metod baserad på vätskekromatografisk
teknik (HPLC) där en brytningsindex (RI) detektor används, löses den upparbetade oljan i
heptan. Oljan delas i kolonnen upp i band bestående av alifatiska kolväten,
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monocykliska-, dicykliska- och polycykliska aromatiska (PCA) föreningar. För att öka
känsligheten vänds flödet genom kolonnen efter det att de dicykliska föreningarna har
eluerats ut. De i kolonnen genom kromatograferingen uppdelade PCA-föreningarna
samlas då ihop till en topp. Denna utgör summan av alla PCA-föreningar. Vid de
kvantitativa bestämningarna används fenantren, som modellsubstans för PCAföreningarna. Mängden PCA i oljan uttrycks i fenantrenenheter.
Fördelen med IP 391 är att den kan användas på alla ställen där IP 346 tillämpas men
även på extrakt (ISO 1407) som har renats i enlighet med ISO 4645 dvs på extrakt från
däck. Nackdelen är att metoden har relativ dålig känslighet på grund av RI-detektorn. Den
i HPLC vanliga detektorn baserad på UV-spektrometri kan inte användas för att öka
känsligheten då de större polycykliska kondenserade aromatiska föreningarna
diskrimineras. Halten av den med sju ringar kondenserade aromaten koronen har en
känslighet i UV-detektorn som är ca 200 gånger större än den för fenantren (3
kondenserade aromatiska ringar).

3.2.4

Val av kvantifieringsmetod

I princip skulle IP 346 kunna användas på den ovan renade oljan. Mot detta kan läggas
både tekniska synpunkter och att metoden är farlig. Ytterligare en nackdel är att mängden
gummi skulle behöva öka från de ca 1 g som används i IP 391 till ca 20 g i IP 346. Detta
medför självklart ökade svårigheter vid rening etc. Kvantifieringen utförs i enlighet med
IP 391.

3.3

Val av oljor

Framställningssättet för oljorna som används till gummidäck finns redovisade i bilaga 2.
Som framgår av bilagan kan de inom gummiindustrin använda oljorna delas upp i olika
typer beroende på upparbetningssätt. Idag uppskattas att ca 15 olika typer av oljor
används. I ett projektet ”EU Brite –Euram Thematic Network on Rubber Compounding
for Improvements in Health, Safety, and the Environment, Task Group 3 Polyaromatic
hydrocarbons (PAH)” ingår de i bilaga 4 uppräknade fabrikaten som exempel på olika
typer av oljor. I denna undersökning har även oljorna uppräknade i bilaga 5 ingått trots att
data från tillverkaren saknas. Då dessa oljor har använts (eller fortfarande används) inom
gummiindustrin finns ett visst intresse att bestämma halten PCA även hos dessa oljor.
Ett kritiskt moment i analysen är om oljan, som används i gummit, kommer att passera
SPE-kolonnen helt eller om en betydande del fastnar. Det är känt att oljor kan åldras och
bilda en gel. Kontroll av mängden olja som passerar SPE-kolonnen kommer att
genomföras.

3.4

Val av gummimaterial

För att ta kontakt med producenter/konsumenter har övriga deltagare i gruppen bidragit
med listor på tillverkare och regummerare av slitbanor i däck. Marknaden har således
undersökts med avseende på tillverkare och regummerare av slitbanor till däck. I
huvudsak har intresset varit att få s k miljödäck. Önskemålen har varit att dels få
gummimaterial och dels få reda på vilken typ av olja som använts i materialen. Full
sekretess har utlovats de deltagande producenterna/konsumenterna samt att de skall få
resultatet av de egna produkterna.
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Kontakt har tagits med 7 st företag från Norge, 6 st företag i Danmark, 4 st i Finland och
6 st i Sverige. Totalt kontaktades 23 st företag och erbjöds gratis analyser av mellan 3 till
5 st slitbanor.

3.5

Användning av UV detektor

Genom att använda en UV-detektor vid HPLC-analysen skulle känsligheten ökas med
nästan 100 gånger. UV-detektorn kan inte användas som generell detektor för bestämning
av PCA då responsen för olika aromatiska system varierar för kraftigt. Då ett stort antal
olika PCA-föreningar ingår i de använda oljorna medför detta att osäkerheten i
bestämningarna blir för stor om UV-detektorn enbart skulle användas.
Anledningen att använda UV-detektorn som komplement är att eliminera att andra ämnen
stör och ger felaktigt höga värden. Generellt gäller att PCA-föreningar har stark
absorbans i UV-området. Det är tänkbart att metyl estrar eller mer generellt alkyl estrar av
fettsyror passerar de olika stegen i upparbetningen och att RI-detektorn bestämmer dem
som PCA-föreningar. Dessa typer av föreningar har svag UV-absorbans i förhållandet till
PCA-föreningar. Detta förhållande kan användas för att eliminera denna typ av extrakt
och förklara att metoden inte är tillämplig i detta fall.

3.6

Praktiskt utförande av analysen

Från varje prov både från olja och från gummi har tagits två delprov. Gummiproven har
finfördelats och extraherats samt att extraktet indunstats innan återstoden lösts i
metylenklorid. Oljorna löstes direkt i metylenklorid. Lösningarna av metylenklorid har
sedan upparbetats på fast fas extraktionskolonner (SPE) med kiselgel. Som eluent har
använts heptan. Efter indunstning av lösningsmedlet (heptan och metylenklorid) har två
delprov tagits ut från indunstningsåterstoden och analyserats med HPLC i enlighet med
IP 391. På varje lösning har genomförts 2 bestämningar. Allt som allt ingår 8 värden i
varje medelvärde. De redovisade halterna av PCA är uttryckta i % fenantrenenheter då
fenantren används som representant för PCA-föreningar i enlighet med IP 391.

4

Resultat och kommentarer

Ingen av de kontaktade företagen i Danmark och Norge accepterade erbjudandet om
gratis analys av slitbanan. I Finland accepterade 1 st företag. I Sverige skickade 4 st
företag in material. Totalt har analysen genomförts på 24 st gummiprover varav 3 st av
företagen skickade in fler än 1 prov på samma gummi. Detta gjorde det möjligt att få en
viss uppfattning om metodens spridning. Antalet material i undersökningen kommer från
färre leverantörer än som är var tänkt från början, vilket är en svaghet i undersökningen,
bl.a. har skillnader i regional hänseende inte kunnat utvärderas. För att kontrollera den
redovisade metoden är materialet ändå tillräckligt stort både vad gäller oljor och
gummidäck.
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4.1

Analysmetod

Den använda metoden finns redovisad i bilaga 1. Metoden är skriven på svenska och
måste för att bli allmänt accepterad bli ordentligt validerad, vilket inte genomförts här.

4.2

Resultat och kommentarer till analyserna av
oljorna

Resultaten av de genomförda upparbetningarna av oljorna redovisas i bilaga 3. Med
upparbetningen enligt SPE-metoden är utbytet återfunnet material mellan 94,9 % till
99,9 %. Detta måste anses tillfredsställande. Resultatet av analyserna av oljorna redovisas
tillsammans med övriga utvalda fakta i bilaga 4. I bilaga 5 redovisas resultaten av oljor
som har använts, men där data från tillverkaren saknas. Spridning i resultaten är bättre än
±0,4 % för oljor där halten PCA är mindre än 14 %.
Av bilaga 4 framgår att aromathalten i oljeindustrin har bestämts med åtminstone 3 olika
metoder. Halten aromatiska kol i dessa mätningar varierar mellan 3 % till 45 %. För
PCA-halten bestämd enligt metod IP 391 är motsvarande värden 0,5 % till >30 %.
Sambandet mellan aromathalten, vilket har redovisats av tillverkaren av oljan, och halten
PCA enligt IP-391 redovisas grafiskt i figur 1. Som framgår finns ett samband mellan
halten aromatiska kol uppgivet av tillverkaren av oljan och den halt PCA bestämt med IP
391. Detta samband kan användas för att ur IP 391 data beräkna fram halten aromatiska
kol och omvänt ur aromathalten räkna fram halten PCA. Sambandet kan även användas
som en tumregel för uppskatta halten PCA utifrån de uppgivna aromathalterna.
Skillnaden mellan aromathalten beräknat från IP 391 data till den av tillverkaren av oljan
uppgivna data är max 4 %. Omvänt är avvikelsen max 3 % för de beräknade halterna av
PCA från aromathalten.

A R O M A T H A L T o c h IP 3 9 1 - d a t a

fenantrenenheter

IP-391 data (%)
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A r o m a t h a lt e n lig t t illv e r k a r e

Figur 1: Sambandet mellan aromathalten uppgivet av tillverkaren och data på halten PCA
bestämda med metoden.
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4.3

Resultat och kommentarer av analys av extrakt
från däck

Resultatet av undersökningen av extrakt från däck sammanfattas i bilaga 6. För att ej röja
sekretessen redovisas endast vissa av de lämnade detaljerna. Ett krav i denna
undersökning är att endast däck som tillverkaren anser miljövänligt har ingått i
undersökningen. Totalt har analyserats 24 st slitbanor. På varje slitbana har i medeltal 4
analyser genomförts med dubbelprov. Från den uppmätta spridningen bestämdes den
genomsnittliga standardavvikelse till ±0,5 %. Den högsta halten PCA i ett av däcken är
mindre än 17 %. Även detta värde visar att oljan i däcket inte är baserad på högaromatisk
olja och rent teoretiskt kan anses vara miljövänligt däck.
I tabell 1 finns halten PCA i däcken och i oljorna grupperade i haltområden. Endast ett av
däcken finns i haltområdet 8 till 12 %. I detta område finns 3 av oljorna. Detta indikerar
att halten mellan 10 till 15 % skulle vara lämplig som gräns för miljödäck. Oljor, som
klarar denna gräns, tillhör klasserna HPD, HND och MES. Även vissa TDAE-oljor skulle
kunna ingå.
Tabell 1: Sammanfattning av funnen mängd PCA och antal däck i specifika områden
Haltområde
Antal
Antal oljor Kommentarer
däck
0 – 4,9
2
6
Måste anses tillfredsställande halt i detta läge
5 – 7,9
14
6
Måste anses tillfredsställande halt i detta läge
8 – 11,9
1
3
Ett däck är på gränsen till ovanstående grupp
12 7
6

4.4

Resultat och kommentarer till UV-mätningarna

Resultatet av undersökningen av halten PCA i de olika oljorna bestämda både med RIoch med UV- detektorn redovisas i tabell 2. Vidare har kvoten mellan halten med RI och
halten med UV beräknats. Denna kvot varierar mellan 1,4 till ca 200. För oljor av HPDtyp (Hydrogenated Paraffin Destillate), vilka dels inte förutsätts innehålla några halter
PCA enligt IP 391 och dessutom har svagt UV-absorbans, är kvoten hög. Övriga oljor har
en kvot mellan 1 till 5.
Om halten PCA analyserat med RI detektorn är mellan en till fem gånger större än den
halt PCA analyserat med UV-detektorn då utgör den funna PCA-halten ett mått på halten
PCA från RI-detektorn i extraktet/oljan. Om halten PCA bestämd med RI-detektorn är
mindre än 1,5 % är den funna halten ett mått på halten PCA. I övriga fall är metoden inte
tillämplig.
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Tabell 2: Halter erhållna med RI-detektor och med UV-detektor för några oljor.
Typ av
Halt PCA (%)
Beteckning
olja
bestämt med
UVRI-detektor detektor Kvot RI/UV
DAE Mobilsol 30
41,7
29,2
1,4
Nysolvex 30
31,1
21,7
1,4
Enerflex 585
33,3
12,5
2,7
TRAE Mobilsol 40
30,3
11,9
2,6
TDAE Enerthene 1849-1T
9,2
3,4
2,7
Enerthene 1849-1 (96)
10,6
4,3
2,5
Enerthene 1849-F
20,8
7,2
2,9
Tyrex 20
13,4
5,1
2,6
MES Från Gummitillverkare
5,6
1,5
3,6
ELO 5287
5,1
1,8
2,9
Wioltan RIIM 220 AP
7,1
2,4
3,0
Porex 15
8,3
3,2
2,6
Catenex SNR
6,6
1,8
3,7
MR8/727
5,3
1,1
4,6
HND Nytex 840
5,4
1,6
3,5
HPD
Enerpar 1927
0,7
0,0
20,9
Primol 352
0,1
0,0
231,6
Flexway RP 110
0,9
0,1
10,1

4.5

Spridning av resultaten

Resultaten har sammanställts och presenterats för representanter från de olika
standardiseringsenheterna i Norden vid ett möte vid SP Borås den 21/8 2000. Vid mötet
diskuterades resultaten av analyserna och det förslag till metod som presenteras här. En
viss diskussion av analysresultaten förekom. Farhågor fanns att de föreslagna oljorna av
typen ex olja av typen MES inte kunde räcka till. Denna typ av olja har emellertid
rekommenderats av bl a BLIC.

5

Slutsats

Resultatet av undersökningen har sammanställts till en metod att bestämma halten PCA i
extrakt från slitbanan. Metoden har tillämpats både på slitbanor och i de inom
gummiindustrin använda oljorna. Den sammanslagna metoden bygger på tidigare redan i
andra sammanhang accepterade metoder. Dessa metoder beskriver neddelning av
slitbana, extraktion av neddelat material, rening av extrakt och en metod att kvantitativt
bestämma halten PCA. Kontroll finns som visar när metoden är tillämplig (jämförelse
med UV-detektor). Spridning i resultaten är bättre än ±0,4 % för oljor där halten PCA är
mindre än 14 %. För däck är motsvarande spridning ±0,5. Resultatet har överlämnats till
standardiseringsorganisationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Möjligheten finns nu att miljöklassa det färdiga däcket med avseende på halten PCA. Den
genomförda undersökningen indikerar att det är möjligt att från PCA-data uppskatta
halten aromater i oljan. Omvänt gäller att från halten aromatiska kol kan en uppskattning
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av PCA-halten göras. Undersökningen ger ett underlag till den av Nordiska Ministerrådet
i november 1989 beslutade införandet av en frivilliga och positiva miljömärkning i
Norden dvs. uppnå målet med miljömärkning att vägleda konsumenterna så att de kan
välja de produkter som är minst miljöbelastande.
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Petroleumprodukter - Bestämning av PCA i vulkaniserat
gummi
Hälsoinformation
Denna metod innebär arbete med organiska lösningsmedel, polycykliska
aromatiska kolväten (PCA) och kemikalier. Dessa är hälsofarliga och ger upphov
till allergi, cancer och förgiftning. Någon varning för enskilda ämnen ges inte i
metoden.
Arbetsgivaren ansvar är att ”förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning
som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet”.
Arbetstagaren ”skall följa givna föreskrifter samt använda skyddsanordningar och
iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och
olycksfall”.
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Orientering

Denna metod är en utvidgning och sammanställning av metoder framtagen av
”Institute of Petroleum” (IP), ”Svensk Standardisering” (SS) och The International
Organization for Standardization (ISO). Standarderna som används är IP 391/90,
ISO-1407 och ISO 4645. Provberedning och extraktion utförs i enlighet med ISO1407. Det extraherade materialet behandlas i enlighet med metod föreslagen i ISO 4645.

Totala halten av polycykliska kondenserade aromatiska kolväten (PCA) bestäms i
enligt med standarden IP 391/90 vätskekromatografisk metod (HPLC).
Utvidgningen innebär bl a att metoderna IP 391/90 eller SS 15 51 16 har utvidgats
från att gälla för dieselolja till att gälla även för olja extraherat från
gummimaterial.
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1

Omfattning

Metoden är avsedd för bestämning av totala halten polycykliska kondenserade
aromatiska kolväten PCA i extrakt från gummi.
I extrakt från gummi kan även finnas rester av andra substanser t ex vulkmedel,
antioxidanter etc. vilka har använts för att tillverka produkten. Dessa ämnen
interfererar och påverkar den totala halten PCA och måste elimineras.
Metodens användningsområde är volymsfraktioner (1 - 10) % av polycykliska
aromatiska kondenserade föreningar. Högre aromathalter bestäms genom större
utspädning av provet än vad som anges i metoden.

2

Referens

IP 391/90 Aromatic hydrocarbon types in diesel fuels and petroleum distillates by
high performance liquid chromatography with refractive detection.
SS 15 51 16 Bestämning av totala halten aromatiska kolväten i dieselolja med
vätskekromatografisk metod med brytningsindexdetektor.
ISO 1407:1992(E) Rubber – Determination of solvent extract
ISO 4645-1984 (E) Rubber and rubber products – Guide to the identification of
antidegradants – Thin layer chromatographic methods

3

Definitioner

PCA tricyckliska och högre cykliska aromatiska kondenserade kolväteföreningar
vars retentionstid på en specificerad polär kolonn till vätskekromatografi är större
än huvuddelen av normala dicykliska aromater. PCA kan till skillnad från PAH
(innehåller endast kol i ringsystemet) innehålla förutom kol även syre, svavel och
kväve i ringsystemet.
RI-detektor en detektor baserad på mätning av brytningsindex
UV-detektor en detektor för mätning av absorberat ljus i UV-våglängdsområdet.
Alla PCA-föreningar absorberar starkt i UV-området.
HPLC en kromatografisk metod baserad på fördelning av substanser mellan en
fast fas och en mobil fas, vilket resulterar i att olika ämnen elueras ur kolonnen
vid olika tidpunkter.
Anmärkning - HPLC är en förkortning av High Performance Liquid
Chromatography.
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4

Princip

Provet klipps i bitar. Bitarna kyls med flytande kväve, samt mals till pulver.
Pulvret extraheras i Soxhlet med metylenklorid som extraktionsmedel. Efter
indunstning till torrhet löses extraktet i metylenklorid och appliceras (1 ml
lösning) på en SPE-kolonn av silikagel. PCA-fraktionen elueras från kolonnen
med heptan. Eluatet indunstas till torrhet vägs och en känd mängd löses i heptan
med tillsatt azulen samt analyseras med HPLC-teknik med heptan som eluent.
Som referens används fenantren löst i heptan. Som detektor används både en UVoch en RI-detektor. När en inre standard (azulen) passerat kolonnen vänds flödet
och de på kolonnen kromatograferade PCA-föreningar samlas ihop till en topp.
Som referens för PCA-föreningar används fenantren.
Resultatet av kromatograferingen blir att aromatiska föreningar separeras från
paraffiner i huvudsak i distinkta band enligt sin ringstruktur. Så elueras paraffiner
ut före de monocykliska aromaterna. Därefter följer de dicykliska aromatiska
kondenserade föreningar och högre cykliska aromatiska kondenserade kolväten
(PCA). Den inre standarden azulen, som är en av de mest polära dicykliska
aromatiska kondenserade föreningarna, eluerar ut efter de dicykliska aromatiska
kondenserade föreningarna men före de enkla PAH-föreningarna fenantren och
antracen.
Halten PCA bestäms med RI-detektorn genom jämförelse med den yta som
erhålls från fenantren i standardlösningarna. UV-detektorn används för att
detektera azulen (absorbans vid 330 nm) och verifiera att mätningen utförs på
PCA-föreningar genom att beräkna kvoten mellan halterna PCA bestämda med
RI-detektorn och UV-detektorn.
Om kvoten är mindre än 5 utgör den funna PCA-halten i provet bestämt med RIdetektorn ett mått på PCA-halten i den tillsatta oljan. Om kvoten är större än 5,
men halten PCA i provet är mindre än 2 utgör den funna PCA-halten i provet ett
mått på halten PCA i provet. För andra fall är metoden ej tillämplig.

5

Utrustning

5.1

Vätskekromatograf

Vätskekromatograf kapabel att pumpa (0,5 - 1,5) mL/minut heptan med en

precision bättre än 0,5 %.
Anmärkning 1 - Typiskt tryckfall över en kolonn är (70-130) atm.
Anmärkning 2 - För att uppnå bästa resultat bör flödet vara pulsfritt då pulsning
genererar brus i detektorn.
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5.2

Injiceringssystem

Injiceringssystem beskaffat så att prov om (5-20) µL kan injiceras med en
repeterbarhet bättre än 2 %. Önskvärd injicerad volym är 20 µL. Om annan volym
används måste spädningen av standarden och prov anpassas så att 4 µg PCA av
det extraherade provet kan analyseras vid analysen.
Anmärkning - Med en autoinjektor underlättas injicering samtidigt som
precisionen förbättras
5.3

Kolonner

Kolonnsystem bestående av en förkolonn t ex 50 mm x 4,6 mm, och en analytisk
kolonn 250 mm x 4,6 mm. Packningsmaterialet har en partikeldiameter av 5 µm
respektive 3 µm och är belagd med en aminfas.
Anmärkning. Spherisorb 3SNH 250 mm x 4,6 mm har visat sig fungera
tillfredsställande.
5.4

Detektorer

Brytningsindexdetektor (RI) som kan arbeta över ett indexområde av 1,3 till 1,6.
Ultraviolett detektor (UV) som kan arbeta vid 330 nm och vid 256 nm och val av
våglängden kan bestämmas från dator.
5.5

Ventilsystem

Ventiler för reglering så att flödesriktningen genom kolonnsystemet kan väljas.
Önskvärt är att det kan ske från dator
5.6

Dator

Dator, som är avsedd för bearbetning, beräkning av data samt utskrift av resultat.
Insamlingen av data sker med en hastighet av minst ett värde per sekund.
5.7

Extraktionsutrustning

Utrustning för fast-fas extraktion (SPE) med tillhörande vakuumanläggning
Anmärkning: Water Sep-Pak Vacuum Manifold har visat sig fungera
tillfredsställande
5.8

SPE-kolonner

SPE-kolonner av typen aktiverad kiselgel (1 g med 6 ml) som passar till 5.7.
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Anmärkning: Kiselgelkolonner för SPE ex Isolute SI och Bakerbond spe* Silica
fungerar tillfredställande.
5.9

Kvarn med sikt

En kvarn för mala gummi utrustad med sikt med maskvidden 0,5 mm

6

Kemikalier

6.1

Normalheptan, ASTM-kvalitet (volymfraktion 99,87 %)

6.2

Fenantren. Min 99 % (densitet 1,18 g/ml).

6.3

Azulen. Min 99 %

6.4

Cyclohexan Min.(99 %)

6.5

o-Xylen pa-kvalitet

7

Lösningar

7.1

Azulen i heptan

Lös 50 mg azulen (6.3) i 500 ml n-heptan (6.1).
7.2

Kalibreringslösningar

Tillverka följande kalibreringslösningar av fenantren (6.2) löst i azulenlösningen
(7.1) och med cycklohexan (6.4).
Lösning
A
B
C
D
7.3

Cyclohexan
1 mg/g
1 mg/g
1 mg/g
1 mg/g

Fenantren
1,5 mg/g
0,5 mg/g
0,25 mg/g
0,05 mg/g

Konditioneringslösning

Tillverka 50 ml lösning med azulen (7.1) och som innehåller 2 % cyclohexan, 2 %
o-xylen och 0,2 % fenantren.

8

Start av vätskekromatografen

Koppla ihop vätskekromatografpumpen, kolonnerna, ventilsystemet och
detektorerna (UV-detektorn före RI). Anslut detektorerna och ventilsystemets
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reglering till datorn. Startande skall ske i enlighet med utrustningens
bruksanvisning genom att använda heptan (6.1) som eluent med ett flöde av 1,0
ml/minut. UV-dektorn skall mäta vid 254 nm.
När utrustningen är konditionerad, vilket indikeras av en stabil baslinje både på
RI-detektorn och på UV-detektorn injiceras kalibreringslösning (7.3). Resultatet
av kromatogrammet skall uppvisa god separation mellan cyklohexan och o-xylen
samt baslinjeseparation mellan övriga ingående komponenter. Retentionstiden för
två på varandra genomförda körningar för azulen och fenantren får ej skilja mer
än 5 sekunder. Retentionstiden för azulen får ej vara större än 15 minuter.
Injicera standard C. Justera känsligheten på RI-detektorn så att en beräknad
topparea av 5 % av fenantren kan bestämmas.

9

Vändningstid och Kalibrering

9.1

Bestämning av vändningstiden

Beräkna ur kromatogrammet i 8.2 tidpunkten för vändning av flödet genom
kolonnen. Differensen i retentionstid (tdiff) mellan azulen och fenantren beräknas.
Denna tid bör vara större än 1 minut och 45 sekunder. Vändningen sker efter
retentionstid för azulen + (tdiff/2). I ett område med azulen i centrum och med
storleken (tdiff/2) på varje sida sätts UV-detektorn till 330 nm. I områdena utanför
detta område sätt UV-detektorn till 256 nm. Injicera standarderna A-D och använd
den nu bestämda vändningspunkten.
9.2

Kalibrering

Drag en baslinje under PAH-toppen och integrera ytan under fenantrentoppen
(PAH).
Avsätt i ett diagram ytan under fenantrentoppen mot respektive koncentration
(w/w). En dator skall användas för att bestämma en linjär kalibreringskurva.

10

Procedur

10.1

Provförberedelse

Skär gummiprovet i stavar ca 0,4 cm långa och 0,3 cm x 0,1 cm. Kyl stavarna
med flytande kväve samt mal dem i en kvarn med en sikt med maskvidden 0,5
mm.
10.2

Extraktion

Väg in minst 3 g av det malda gummiprovet från 10.1 i extraktionshylsor till
Soxhlet. Applicera hylsorna i Soxhlet-utrustningen och extrahera med lämplig
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mängd metylenklorid i enlighet med standarden ISO 1407. Indunsta förlaget till
torrhet.
10.3

Upparbetning

Lös ca 100 mg av extrakt från 10.2 i 1 ml metylenklorid. Applicera
metylenkloriden på torr SPE-kolonn (5.8) och eluera med heptan 25 ml. Indunsta
de kombinerade lösningarna av heptan och metylenkloriden till torrhet samt väg
ut eluatet.
Anmärkning: Eventuella fasta i metylenklorid olösliga föroreningar lämnas utan
åtgärd då de endast påverkar halten PCA i provet marginellt.
10.4

Provberedning.

Lös återstoden av det indunstade provet från 10.3 i heptan med azulen (7.1) till en
koncentration av ca 5 mg/g heptan.
10.5

HPLC-analys.

När de kromatografiska betingelserna är stabila och likvärdiga med de som anges
under kalibreringen (9) injiceras en känd volym (5-20) µl av provet i 10.3
samtidigt som datainsamlingen börjar. Flödet genom kolonnen sker i enlighet med
tidigare erhållna betingelser.
Anmärkning 1. Det är viktigt att alla betingelser för instrumentet är samma som
de som rådde under kalibreringen. Om drift misstänkes krävs en ny kalibrering.
Anmärkning 2. Om utslaget för PCA-kolväten i kromatogrammet bedömes vara
större än det största utslaget för kalibreringslösningen måste provet spädas med
ytterligare heptanlösning 7.1.

11

Beräkning och utvärdering

Beräkna toppytan för PCA-toppen från både RI- och från UV-kromatogrammet.
Bestäm med kalibreringskurvorna enligt 9.2 halten PCA i provlösningen både från
RI- och från UV-detektorn. Beräkna kvoten mellan halten PCA från RI- och UVdetektorn.
Om kvoten är mindre än 5 utgör den funna PCA-halten i provet bestämt med RIdetektorn ett mått på PCA-halten i den tillsatta oljan. Om kvoten är större än 5,
men halten PCA i provet är mindre än 2 utgör den funna PCA-halten i provet ett
mått på halten PCA i provet. För andra fall är metoden ej tillämplig.

12

Precision

Repeter- och reproducerbarhetsdata saknas
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Rapport

Rapporten skall innehålla följande uppgifter:
1
2
3
4
5

Provets beteckning
Hänvisning till denna metod
Varje avvikelse från denna metods föreskrivna förfarande
Eventuell annan förbehandling, som kan ha påverkat provets
sammansättning
Provningsresultat och om metoden är tillämplig
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Bild 1: Flödesschema för framställning av olika typer av basoljor inom
gummiindustrin
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Halt kolväten återfunnen efter SPE- upparbetning
Namn

Typ av
olja

Mobilsol 30
Mobilsol 40
Enerthene 1849-1 T
Enerthene 1849-1 (96)
Tyrex 20
Wioltan RIIM 220 AP
ELO 5287
Prorex 15
MR 8/727
Catenex SNR
MR 8/727
Nytex 840
Enerpar 1927
Enerthene 1849-F
Primol 352
Flexway110
Nysolvex 30
Enerflex 585
Flexon 845
Hydraoil 19 C7535
Processoil 1000

DAE
TRAE
TDAE
TDAE
TDAE
MES
MES
MES
MES
MES
MES
HND
HPD
?

Återfunnen
halt (%)
efter SPE
96,9
96,2
95,9
95,2
97,7
99,1
99,4
97,2
99,6
99,6
99,9
99,9
99,6
99,8
99,9
99,9
94,9
97,4
99,1
98,5
97,6
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Alternativa produkter – tekniska data
Typ
DAE
TRAE
TDAE
Handelsnamn Mobilsol Mobilsol Enerthene Tyrex
Beteckning
30
40
1=1849-1
20
2=1849-1
3=1849-F
Tillverkare
Mobil
Mobil
BP
Mobil
Kol-type
IR
DIN
DIN
ASTM
method 1
Aromatic %
45
30
24
27
Naphtenic %
20
23
31
26
Paraffinic %
35
47
45
47
PAH enligt IP
>3
4
2,5
1,8
346 (%)
PCA enligt IP
>30
20,1
1=9,4
13,9
391 (%)
2=10,6 2
33=21 2
Spridning
5
2
1=0,4
0,3
enligtIP 391
2=0,3
% (standard3=4
avvikelse)
Ber arom. %
45
33
1=20
24
Ber PCA %
30
18
2=14
16

1
2
3
Typ
Handelsnamn
Beteckning
Tillverkare
Kol-type
method 1)
Aromatic %
Naphtenic %
Paraffinic %
PAH enligt IP
346 (%)
PCA enligt IP
391 (%)
Spridning
enligt IP 391
% (standardavvikelse)
Ber arom. %
Ber PCA %

4
4
6

DIN = DIN 51378, ASTM = ASTM 2140
Provet kom till SP 1996.
Placering trolig efter kontakt med tillverkare
HND5
Prorex Wioltan Nytex
15
RIIM
840
220 AP
BP
Mobil Dahleke Nynas
ASTM ASTM
DIN
IR

MES
ELO
MR
5287 8/727

Nypar
40

Enerpar
1927

Shell
IR

Esso
IR

Nynas
IR

BP
DIN

12
31
57
2,2

12
28
60
1,5

16
25
59
0,8

15
29
56
1,6

13
31
56
<3

16
33
51
<3

8
30
62
<3

3
30
67
0,5

5,64

5,5

5,1

5,3

8,3

7,1

5,4

0,5

0,7

0,2

0,2

0,2

0,7

0,3

0,2

0,5

0,4

0,2

13
5

13
5

13
8

17
7

15
5

13
8

7
1

7
0

X

Catenex
SNR

HPD

Oljan har erhållits från gummitillverkare och skall enligt uppgift vara av
typen MES
HND står för ”Hydrerad Nafteniskt Destillat” jfr HPD som står för
”Hydrerad Paraffiniskt Destillat”
Aromathalt bestämda ur HPLC-data från IP 391
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Oljor där uppgifter har varit svåra att få fram
Namn
Nysolvex 30
Enerflex 585
Process 1000
Hydraoil 19
Flexon 845
Primol 352
Flexway RP

Halt (%)
Standardavvikelsen Beräknad
enligt IP 391
(%) från 4
Aromathalt %
bestämningar
31
2
47
34
4
51
12,8
0,7
23
4,5
0,3
12
0,7
0,1
7
0,2
0,1
6
0,9
0,2
7
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Sammanfattning av halten PCA i oljan extraherad från däck
Däck
Antal Medelhalt Spridning Övriga uppgifter
nr
analyser
(%)
(%)
1
4
14,5
0,3
Halten PCA i oljan högre än för den typ av
olja som uppgivits av tillverkaren
2
8
13,3
0,6
Halten PCA i oljan högre än för den typ av
olja som uppgivits av tillverkaren
sommardäck
3
4
16,5
1,1
4
4
11,8
0,4
5
4
5,7
0,3
Den funna halten PCA i oljan motsvarar den
som är typisk för denna typ av olja
6
4
5,1
0,2
Sommardäck se däck nr 5
7
4
4,2
0,2
Vinterdäck se däck nr 5
8
12
6,7
0,6
Se däck nr 5
9
8
5,6
0,2
Den funna halten PCA i oljan är lägre än den
funna halten PCA i den uppgivna oljan
10
4
6,2
0,2
11
4
6,9
0,2
Se däck nr 5
12
4
5,7
0,2
Se däck nr 5
13
4
12,6
1,0
14
4
4,6
0,3
15
4
10,0
0,1
16
4
6,0
0,2
Se däck nr 5s
17
4
5,3
0,3
18
8
7,4
0,5
Se däck nr 9
19
4
14,4
0,3
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Nordtest, founded in 1973, is an institution under the Nordic Council of
Ministers and acts as a joint Nordic body in the field of conformity
assessment. The emphasis is on the development of Nordic test methods
and on Nordic co-operation concerning conformity assessment. The main
task is to take part in the development of international pre-normative
activity. Nordtest is yearly funding projects in its field of activity.

Nordtest endeavours to
• promote viable industrial development and industrial competitiveness, remove technical barriers to trade and promote the concept
“Approved Once Accepted Everywhere” in the conformity assessment area
• work for health, safety, environment in methods and standards
• promote Nordic interests in an international context and Nordic participation in European co-operation
• finance joint research in conformity assessment and the development and implementation of test methods
• promote the use of the results of its work in the development of
techniques and products, for technology transfer, in setting up standards and rules and in the implementation of these
• co-ordinate and promote Nordic co-operation in conformity assessment
• contribute to the Nordic knowledge market in the field of conformity assessment and to further development of competence among
people working in the field
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