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Abstract 

Q-Med is a medical device company that manufactures medical devices, for instance a product that 

is a gel containing hyaluronic acid. The gel is placed in a syringe component containing a stopper 

made of rubber that is in contact with the gel. 

 

Today, increasingly more polymeric materials for various applications are used, for example 

medical devices and pharmaceutical packaging in the pharmaceutical industry. The products of Q-

Med are considered as medical devices in many markets. Medical devices and pharmaceutical 

packaging often contains materials composed of polymers, for instance rubber and plastics. For 

these materials there are different requirements so that they do not contaminate the product that they 

are in contact with. Contamination may lead to negative consequences, such as toxic reactions and a 

reduced effectiveness of the drug/product. 

Since it is polymeric materials that are used there might be some potential impurities in the 

material, these pollutants are called leachables and extractables. Organic and inorganic compounds 

are examples of what can leach out of the rubber. 

 

In this report the rubber (bromobutyl rubber) that is in contact with a gel prototype (Prototype A 

and Prototype A-L) is studied to see if the rubber leaches out some compounds of the perspective 

leachables/extractbales.  To know if the rubber leaches out some contaminates the rubber was 

exposed to various conditions. For instance; different pH, temperature, solvent, placebo solution 

and contact with the product. In order to analyze which pollutants leached out of the rubber, Solid 

Phase Micro Extraction (SPME) and GC-MS where used as analytical methods. Three SPME-fibers 

with different polarity and selectivity where used for the collection of extractable compounds.  

 

The results show that the rubber leaches out different compounds. Many of these have a low 

probability compared to the spectra of masses in the used reference library. This makes it difficult 

to determine if there is special compound that leaches out or if it is a similar compound that leaches 

out. When compared, more compounds were found in the gas phase than the liquid phase. This is 

partly because there are more compounds that are willing to get up in the gas phase, because of the 

compounds affinity to the sample, for example different polarity. The two main compounds, which 

are found in the most headspace analyses, are 1-Bromo-3- (2-bromoethyl) heptane and butylated 

hydroxytoulene. 

 

The conclusion is that some compounds, for instance 1-Bromo-3- (2-bromoethyl) heptane and 

butylated hydroxytoulene leaches out in the gas phase. For other compounds it’s hard to determine 

if they come from the rubber or from another source from it’s surrounding. This is because the 

SPME-method is a sensitive method that can absorb a number of compounds from its surroundings. 

It is therefore considered that more studies must be done in this area but with another method that 

give more reliable results. 
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Sammanfattning 

Q-Med är ett medicintekniskt företag som tillverkar medicintekniska produkter, exempelvis 

produkter som är baserade på gel som innehåller bland annat hyaluronsyra. Gelen är placerad i en 

spruta som innehåller en gummikolv som är i kontakt med gelen. 

 

Idag används allt mer polymera material för olika tillämpningar, bland annat som medicintekniska 

produkter och läkemedelsförpackningar i läkemedelsbranschen. Q-Meds produkter betraktas som 

medicintekniska produkter på många marknader. Medicintekniska produkter och 

läkemedelsförpackningar innehåller ofta material som består av polymerer, exempelvis gummi och 

plast. På dessa material ställs olika krav så att dessa inte kontaminerar den produkt de är i kontakt 

med, då detta kan leda till olika negativa konsekvenser, exempelvis toxiska reaktioner i kroppen 

eller sänkt effektivitet hos läkemedlet/produkten. 

I och med att polymera material används kan det förekomma olika föroreningar i dessa material, 

exempelvis tillsatsämnen och reaktionsprodukter. Om dessa substanser läcker ut brukar dessa kallas 

för ”leachables” och ”extractables” – det finns inga motsvarande namn på svenska. Organiska och 

oorganiska föreningar är exempel på vad som kan lakas ut ur gummit.  

 

Den här rapporten beskriver en studie av gummi (bromobutylgummi) som är i kontakt med en 

gelprototyp (Prototyp A och Prototyp A-L) för att se vilka föreningar som kan lakas ut från gummit 

ur perspektivet leachables/extractables. För att ta reda på vilka föreningar som lakas ut från gummit 

utsattes denna för olika betingelser, som olika pH, temperatur, lösningsmedel, placebolösning och 

kontakt med produkt. För att kunna analysera vilka föreningar som lakades ut ur gummit i både 

gasfas och vätskefas användes Solid Phase Micro Extraction (SPME) och GC-MS som 

analysmetoder. Tre SPME fibrer med olika egenskaper, exempelvis olika polaritet och selektivitet 

användes för insamling av extraherbara ämnen. 

 

Resultaten visar att olika föreningar lakas ut ur gummit. Vid försök att identifiera dessa med ett 

referensbibliotek för masspektra gav många av dessa föreningar en relativt låg sannolikhet (< 50 %) 

jämfört med de föreslagna föreningarna. Detta gör det svårt att avgöra om det är en särskild 

förening som lakas ut eller om det är något liknande ämne som lakas ut. I gasfasen hittades fler 

föreningar jämfört med vätskefasen. Detta beror bland annat på att det finns fler ämnen som är 

villiga att gå upp i gasfas på grund av deras affinitet gentemot provet, det vill säga hur villig en 

förening är att reagera gentemot en annan förening. Två föreningar som dyker upp i de flesta 

headspace analyserna är 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane och butylated hydroxytoulene (BHT). 

 

Slutsatsen är att några enstaka föreningar lakas ut från gummit, så som BHT och 1-Bromo-3-(2-

bromoethyl)heptane. Vad det gäller de andra föreningarna som lakas ut är det är svårt att avgöra om 

dessa föreningar verkligen kommer från gummit eller från någon annan källa, exempelvis fiberns 

omgivning. Detta beror på att SPME-metoden är en känslig metod som kan fånga upp en rad ämnen 

från sin omgivning. Därför anses det att fler studier måste göras på detta område, fast med en metod 

som ger mer pålitliga resultat. 
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1 Inledning 

Q-Med, a Galderma division, är ett medicintekniskt företag som tillverkar bland annat 

hyaluronsyrageler fyllda i sprutor som används för ett flertal olika kliniska ändamål. Sprutorna som 

används innehåller gummiproppar av medicinsk kvalitet och ska vara säkra för medicinsk 

användning. 

 

Idag används allt mer polymera material för olika tillämpningar, bland annat som medicintekniska 

produkter och läkemedelsförpackningar i läkemedelsbranschen. Q-Meds produkter betraktas som 

medicintekniska produkter på många marknader. Medicintekniska produkter och 

läkemedelsförpackningar innehåller ofta material som består av polymerer, exempelvis gummi och 

plast. På dessa material ställs olika krav så att dessa inte kontaminerar den produkt de är i kontakt 

med, då detta kan leda till olika negativa konsekvenser, exempelvis kan toxiska reaktioner 

förekomma eller sänkt effektivitet hos läkemedlet/produkten (Qiu och Norwood 2007) (Zhang, o.a. 

2004). Det är upp till varje företag att analysera de material som används för att bedöma att inga 

konsekvenser uppstår. (Zhang, o.a. 2004)  

 

I och med att polymera material används kan det förekomma olika föroreningar i dessa material, 

exempelvis tillsatsämnen och reaktionsprodukter. Om dessa substanser läcker ut brukar dessa kallas 

för ”leachables” och ”extractables” – det finns inga motsvarande namn på svenska (Noorwood, et 

al. 2009). Med det första menas de material som läcker ut under normala förhållanden och den 

senare vad som kan läcka ut ur materialen under mer extrema betingelser (Moffatt n.d.). De ämnen 

som kan läcka ut ur materialen vid olika förhållanden kan vara både oorganiska och organiska 

ämnen, så som: mjukgörare, organiska monomerer/oligomerer, formsläppsmedel, olika pigment, 

antioxidanter och andra tillsatser (Qiu och Norwood 2007). Olika krav ställs på dessa material. 

Dessa krav är bland annat sammanställda i olika farmakopéer, exempelvis USP (USA) och Ph. Eur. 

(Europa).  

 

I det här examensarbetet kommer bromobutylgummi som används som gummiproppar i sprutor att 

studeras för att se om det läcker ut några ämnen från gummit, ur perspektivet leachables och 

extractables. Olika parametrar kommer att studeras för extraktion av ämnen från bromobutylgummi, 

de parametrar som kommer att studeras är: pH, temperatur, lösningsmedel, tid, placebolösning och 

kontakt med produkt. Analyserna kommer ske både i gasfas och vätskefas. Analyser av de olika 

extraktionerna kommer att göras med Solid Phase Micro Extraction (SPME) och GC-MS. 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera gummikolvar som ingår i förpackningar för några av 

företagets produkter. Detta görs ur extractables/leachables perspektiv och görs med hjälp av GC-

MS och Solid Phase Micro Extraction (SPME). 
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1.2 Mål 

Målet är att ta fram analysmetoder för extraktion av gummi som sedan eventuellt kan användas vid 

andra tillämpningar med eventuella kompletterande optimeringar men även se om det använda 

gummit lakar ut några föreningar. 

1.2.1 Examensarbetets förväntade resultat 

Vid examensarbetets slut förväntas det att arbetet gett information om gummikolvarna med 

avseende på ämnen som kan läcka ut ur materialet, ur perspektiven leachables/extractables. 

1.3 Avgränsningar 

 

Examensarbetet är begränsat till 10-11 veckor. Därmed kommer endast ett fåtal parametrar att 

behandlas för undersökning av gummit: 

 Tid 

 Temperatur 

 Lösningsmedel 

 Tre SPME-fibrer 

 pH 

 Kontakt med produkt 

 Placebolösning 

1.3.1 Lösningsmetoder 

Experimenten som utförts är baserade på en litteraturstudie som har gjorts i början av 

examensarbetet. Analyserna kommer att ske med hjälp av tre SPME-fibrer med olika beläggningar 

(CAR/PDMS, PDMS/DVB och PA) och GC-MS. 

2 Teori 

Den teoretiska delen av rapporten beskriver teorin om det gummi som används, hur SPME och 

GC-MS fungerar, produkten som används och tidigare studier som har gjorts. 

2.1 Tidigare studier 

Många läkemedelsbolag använder sig idag av polymera material för olika applikationer, exempelvis 

gummiproppar för sprutor. Det är känt sedan tidigare att polymera material, så som gummi kan 

läcka ut ämnen som kan påverka produkten eller konsumenten. Som nämndes i inledningen så är 

det upp till varje företag som tillverkar läkemedel/medicintekniska produkter att undersöka vad som 

läcker ut ur förpackningar ur perspektivet leachables/extractables. Detta har medfört att olika 

studier har gjorts på detta område, där olika metoder och analysförhållanden har undersökts. I 

tidigare studier har olika gummisorter, exempelvis bromobutylgummi som kommer utredas i den 

här studien, studerats. Inga tidigare studier har kunnat hittas där kombinationen SPME/GC-MS har 

används för den här typen av tillämpning. Däremot har liknade studier kunnat observeras som går 
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att tillämpa i den här studien dock med vissa ändringar. Dessa studier har då använt sig av 

SPME/GC-MS för att samla in gasfaser för att analysera bland annat kolväten. 

2.1.1 Analysmetoder 

I tidigare studier med den här typen av tillämpningar, det vill säga analys av gummi ur perspektivet 

leachables/extractables, har ett flertal metoder använts. GC-MS, headspace GC-MS, LC-MS, 

LC/MS/UV, HPLC-DAD, LC-NMR och GC-FID är några exempel. Metoderna varierar från studie 

till studie, detta för att olika gummisorter har utretts. (Qiu och Norwood 2007) (Jenke, Story och 

Lalani 2006) (Noorwood, et al. 2009) 

2.1.2 Analysförhållande 

I de tidigare studierna har olika förhållanden testats för att se vad som kan läcka ut ur gummi ur 

perspektivet leachables/extractables. De förhållanden olika gummisorter, bland annat 

bromobutylgummi, utsätts för har varit: olika pH, temperaturer, lösningsmedel men även tid för 

insamling av extraherbara ämnen. Dessa parametrar har varierat från studie till studie beroende på 

vilken typ av gummi som används och vad som är själva målet med analysen. 

2.1.3 pH 

I vissa studier har det utretts hur olika pH-värden påverkar en viss typ av gummi för att se om något 

läcker ut. I andra studier har det undersökts vad som händer om gummit utsätts för andra ämnen, 

exempelvis lösningsmedel, för att se hur pH i lösningen påverkas. I det senare fallet visade det sig 

att ingen större pH-skillnad i lösningen erhölls. Vanliga pH-värden som gummit utsattes för i de 

tidigare studierna låg i intervallet 2-11. (Solomun, o.a. 2008) (Jenke, Story och Lalani 2006) 

2.1.4 Temperaturer 

Studier visar att temperaturen kan ha en inverkan på gummit och att genom att variera temperaturen 

så kan olika ämnen laka ur. Detta kan bero på hur resistent ett gummi är för yttre påverkan. De 

temperaturer som utreddes i tidigare studier låg i intervallet 25-100˚C. (Solomun, o.a. 2008) 

(Nohilé, Dolez och Vu-Khanh 2008) (Jenke, Story och Lalani 2006) (Hoyt och Balik 1996) (Haby, 

o.a. 2009) 

2.1.5 Lösningsmedel 

Variationen av lösningsmedel har varit i stort beroende på vilken studie som har gjorts. Vissa 

studier har helt inriktat sig på hur olika lösningsmedel kan påverka gummits egenskaper. Andra 

studier har inriktat in sig på mer vanligt förekommande lösningsmedel inom läkemedelsbranschen. 

Det som kan påverka vad som kan läcka ut ur gummi när den utsätts för olika lösningsmedel beror 

bland annat på gummits diffusionsegenskaper. Tidigare studier har gjorts på hur etanol, vatten och 

hexan kan påverka gummisorter, bland annat bromobutylgummi. (Aminabhavi, Munnolli och 

Ortego 1995) (Nohilé, Dolez och Vu-Khanh 2008) (Jenke, Story och Lalani 2006) 

2.1.6 Tiden 

Tidigare studier har mätt hur tiden kan påverka gummit. Det som har testats har dock varierat, det 

har kunnat vara allt från att gummit utsätts för olika lösningsmedel, pH, temperatur och kontakt 
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med läkemedlet under en viss tid. Tiden har varierat från timmar till flera månader. Andra faktorer 

som har studerats i tidigare studier är hur länge ett prov ska extraheras/desorberas. Hur länge ett 

prov skall extraheras/desorberas beror på vilka ämnen som skall analyseras men även själva målet 

med analysen. (Solomun, o.a. 2008) (Nohilé, Dolez och Vu-Khanh 2008) (Jenke, Story och Lalani 

2006) (Haby, o.a. 2009) 

2.1.7 Placebolösning 

För att efterlikna en viss produkt så används en placebolösning som det som skall testas placeras i. 

Placebolösningen innehåller samma ämnen som ens produkt förutom den aktiva 

substansen/strukturen. Ett av målen med en placebolösning är att se om den aktiva 

substansen/strukturen har någon inverkan på det som skall analyseras. (Haby, o.a. 2009).  

2.1.8 Resultat och Slutsats 

Resultaten från de studier som studerade vad som kan läcka ut ur gummi ur perspektivet 

leachables/extractables visade att de ämnen som kan läcka ut kan vara både organiska och 

oorganiska ämnen. Slutsatserna var att i de flesta fall hade de utlakande ämnena så pass låga halter 

att de inte ansågs påverka varken produkt eller konsument. 
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2.2 Butyl-/Bromobutylgummi 

Butylgummi, även känt som isobutylen-isoprengummi (IIR), är ett 

syntetiskt gummi som är en copolymer av isopren och isobutylen, det 

vill säga en blandning av dessa två. Blandningen brukar bestå av cirka 

98 % isobutylen och cirka 2 % isopren. I figur 1 visas hur strukturen för 

isobutylen och isopren ser ut. Vid normalt tryck och temperatur är isopren 

en flyktig vätska medan isobutylen är en gas. För att tillverka butylgummi 

från isobutylen-isoprengummi så kyls isobutylen ner till cirka -100˚C och späds därefter med 

metylklorid. Sedan tillsätts låga koncentrationer (1-3%) av isopren i närvaro av en katalysator, 

AlCl3, som får reaktionen att ske och att molekylerna sampolymeriseras. (Dick 2001) 

(Encyclopædia Britannica n.d.) 

 

Genom att låta halogener reagera med butylgummi så erhålls halogenerat butylgummi, exempelvis 

brombutyl- eller klorobutylgummi. Varför just detta gummi används är på grund av att det har en 

låg kemisk omättnadsgrad i sin polymerstruktur, detta medför att olika önskvärda egenskaper 

erhålls. Butyl- och bromobutyl gummi har en låg permeabilitet mot olika gaser (syre och luft), 

vilket är önskvärt, till skillnad från andra gummisorter, som har en högre permeabilitet. Andra goda 

egenskaper som gummit har är att den är resistent mot ozon och åldring samt att den är inert, 

flexibel, kemikalieresistent, värmetålig och väderbeständig (oberoende av yttre miljö).  

 

Halogenerade molekyler som brom är oftast väldigt reaktiva gentemot andra molekyler. På grund av 

deras reaktivitet erhålls några fördelar jämfört med vanligt butylgummi, exempelvis att 

bromobutylgummi vulkar snabbare och att den går att blanda med andra polymerer. Nackdelar med 

bromobutylgummi är att den inte är stabil mot mineraloljor och att den har en låg elasticitet till 

skillnad från vanligt butylgummi. (Dick 2001) (Friberg 1986) 

 

Både butyl- och bromobutylgummi är behandlad med svavel i en process som kallas för 

vulkanisering. Vulkanisering är en process där klibbig och formbar rågummi omvandlas till ett 

formstabilt och elastiskt gummi med en hög draghållfasthet. I vulkningsprocessen tillsätts svavel 

som bildar tvärbindningar mellan gummimolekylerna, vilket ger gummit sin formbara och elastiska 

förmåga. (Dick 2001) 

Gummit har kunnat tillämpas i flera applikationer, exempelvis som gummiproppar inom 

läkemedelsbranschen och som foder i slanglösa däck inom däckindustrin. (Dick 2001) 

2.2.1 Gummit som analyseras 

Det gummi som behandlas i den här studien är ett gummi som är tillverkat av Leverantör B. 

Gummit som används har bromobutylgummi som basmaterial. Denna används för att den klarar av 

olika betingelser och men även för att den minskar risken att några föreningar lakas ut, detta för att 

gummit inte ska påverka produktens aktiva substans eller konsumenten. De egenskaper 

bromobutylgummit har är att den klarar av stora pH intervall, är resistent mot olika kemikalier men 

även har en låg permibilitet mot exempelvis syre och vattenånga. Kolven är ytbehandlat med en 

fluropolymerfilm som skall minska eventuella sorptioner (adsorption eller absorption) av 

produkten. Gummi som är behandlat med denna film skall få ett effektivt skydd mot både organiska 

Figur 1. Struktur på isobutylen 

och isopren (Encyclopædia 

Britannica n.d.) 
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och oorganiska leachables/extractables, detta för att produkten ej skall bli kontaminerad av gummit. 

I figur 2 visas hur gummit som används ser ut. 

 

 
Figur 2. Gummikolven som används 

2.3 Prototyp A och Prototyp A-L 

Prototyp A är en hyaluronsyrabaserad gel som injiceras i huden för att bland annat släta ut rynkor, 

detta då den återskapar volym och struktur i huden. Hyaluronsyra bildas och förekommer naturligt i 

kroppen, där den också bryts ner. Q-Med har utvecklat en gel som är baserad på stabiliserad 

hyaluronsyra. NASHA-teknologin som den kallas är den teknik som används för att stabilisera 

hyaluronsyran, så att denna inte bryts ner lika fort i kroppen. Resultat blir att det erhålls en stabil 

och långvarig produkt som samtidigt inte är skadlig för kroppen. En annan produkt som används är 

Prototyp A-L som innehåller lidokain. Lidokain är en smärtstillande substans som används som 

tillsats i gelen. Denna används för att konsumenten ej ska känna obehag eller smärta vid injicering 

av produkten. (Q-med n.d.) 

2.4 Solid Phase Micro Extraction (SPME) 

SPME är en enkel och snabb metod för att samla in olika extraktioner från vätske- eller gasfaser. 

Metoden är både känslig och transportbar och kräver heller inga lösningsmedel, vilket gör att 

metoden är ekonomisk gynnsam men även miljövänlig. I figur 3 vissas hur en SPME enhet ser ut, 

enkelt beskrivet så består enheten av en fiber av kvartsglas med en särskild polymer beläggning. 

Det finns ett flertal olika typer av sådana beläggningar och utifrån vad som skall analyseras väljs 

rätt typ av fiberbeläggning ut. Fibern som används finns i en nål som är bundet till en kolv i rostfritt 

stål som den sedan är inbyggd i en justerbar hållare.  

 

 
Figur 3. Bilden illustrerar hur en modern SPME enhet ser ut idag. (Lord, et al. n.d.) 
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Principen för SPME är att fiberbeläggningen kommer att börja adsorbera ämnen (analyter) när den 

kommer i kontakt med provet som ska analyseras. SPME-metoden bygger på en jämviktsreaktion 

där fiberbeläggningen ställer in sig i jämvikt med provmatrisen. En färdig extraktion erhålls när 

fibern står i jämvikt med provet, när fibern väl har nått jämvikt slutar ämnen adsorberas på fibern. 

Jämvikten kan beskrivas enligt följande formel: 

 

  
            

         
 

 

där n är mängden extrakt som adsorberats på beläggningen på fibern. Kfs är en fördelningskonstant 

mellan fiberbeläggning och provmatris. C0 är startkoncentrationen på en given analyt i provet. Vs är 

provvolymen och Vf är fiberbeläggningsvolymen. 

 

Som nämndes ovan är fibern täckt med en beläggning, beroende på vilken beläggning som väljs har 

dessa olika egenskaper. Valet av beläggning kan variera beroende på vilka ämnen som skall 

analyseras, då det är denna som bestämmer selektiviteten gentemot analyten/analyterna och 

provmatrisen. Volymen på beläggningen har en avgörande roll för fiberns selektivitet då beroende 

på tjockleken avgörs bland annat fiberns kapacitet. En tjockare beläggning på en fiber ger en längre 

extraktionstid. Tjocka fiberbeläggningar är användbara när provet innehåller volatila ämnen medan 

tunna fiberbeläggningar är mer användbart när provet innehåller semivolatila ämnen. (Pawliszyn 

1997) (King, Readman and Zhou 2003) 

2.4.1 Extraktionsmetoder 

I princip finns det tre typer av extraktionsmetoder. I den ena metoden, direkt extraktion, placeras 

fibern i direkt kontakt med provet och analyterna transporteras direkt från provmatrisen till 

extraktionsfasen. Vid vätskeextraktion kan det vara bra att använda direkt extraktion. Den andra 

metoden är headspace konfiguration. Denna metod bygger på att SPME-fibern placeras i headspace 

fasen (gasfasen över en vätska eller fast ämne) och kan därmed samla in flyktiga ämnen 

(volatila/semivolatila ämnen). Headspace konfiguration är en bra metod då fibern ej kommer i 

kontakt med provmatrisen och på så sätt ej tar skada av de ämnen som kan finnas i matrisen. En 

annan fördel är att matrisen kan utsättas för olika betingelser utan att själva fibern skadas, 

exempelvis vid pH förändringar. I figur 4 visas hur direkt extraktion och headspace konfiguration 

kan se ut. Tredje metoden bygger på att fibern är täckt med ett membran (utöver 

fiberbeläggningen). Denna metod används när ett orent prov skall analyseras, membranet skyddar 

då fibern mot den yttre miljön. Metoden fungerar även när provmatrisen ej innehåller tillräckligt 

med flyktiga ämnen. (Pawliszyn 1997) 
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Figur 4. I (a) visas direkt extraktion och i (b) visas headspace konfiguration  

2.5 GC-MS 

GC-MS är en analysmetod som kombinerar gaskromatografi med masspektroskopi för identifiering 

av olika ämnen (oftast organiska) i ett prov. Separationen av ämnen i ett prov i en gaskromatograf 

sker med avseende på ämnenas fysikaliska egenskaper, så som polaritet och kokpunkt. Beroende på 

vilken tid (retentionstid) det tar för ämnen att eluera ut ur kolonn erhålls information om vilket 

ämne det kan vara. Masspektrometern anger sammansättningen hos provet efter att provet har 

separerats i gaskromatrografen. Från varje organisk förening som analyseras erhålls ett masspektra 

från masspektrometern, något som är unikt för varje förening. För att identifiera vilken den erhållna 

föreningen är, jämförs dennas masspektra med referensmasspektra i en databas, så kallat 

referensbibliotek. En procentuell sannolikhet erhålls för den identifierande föreningen som anger 

hur stor sannolikhet det är för att en viss förening överenskommer med referensmasspektrat. 

Därefter går det att avgöra vilken organisk förening det är som finns i provet eller iallafall få en 

aning om vilken förening det kan vara. (Swerea n.d.) 

 

Tekniken bakom GC-MS bygger på en separationsmetod och en detektionsmetod. Efter injicering 

av ett prov överförs provet i gasfas och transporteras genom en kolonn med hjälp av en bärgas. 

Bärgasen kan antingen vara helium, kvävgas eller vätgas. Kolonnen som föreningarna transporteras 

genom är ett väldigt tunt rör (i studien 250 m) som är belagd på insidan med en film som kan ha 

olika polaritet. Även längden på kolonnen och tjockleken på filmen kan variera. Filmen i kolonnen i 

en gaskromatograf är den stationära fasen medan bärgasen är den mobila fasen. Beroende på hur 

polärt ett ämne är, påverkar detta elueringstiden ut från kolonnen, det vill säga beroende på hur 

villig en förening är att samverka med den stationära fasen. Även temperaturen är en avgörande 

faktor i gaskromatografens arbetssätt. Genom att öka temperaturen i gaskromatografen så ökar 

föreningarnas transportförmåga och därmed eluerar de ut snabbare från kolonnen. (Swerea n.d.) 

I masspektrometern så joniseras föreningarna genom att elektroner ”beskjuts” på dessa. 

Elektronerna accelereras i ett magnetfält. Därefter sker en separation av föreningarna med avseende 

på deras m/z (massförhållande). Beroende på vilken joniseringskälla som används (EI eller CI) och 

styrkan på magnetfältet erhålls olika storlekar på fragmenten av föreningarna. Slutligen sker en 

detektion av fragmenten. Efter att föreningarna blivit joniserade, fragmenterade och detekterade 

erhålls ett masspektra som är speciell för varje förening. (Swerea n.d.) (Nationalencyklopedin 2013) 

(Kicman, Parkin and Iles 2007) 
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3  Material och metoder 

Genom att använda SPME-fiber går det att samla in de ämnen som lakas ut ur gummit när den 

utsätts för olika betingelser. För att kunna avgöra vad dessa extraherbara ämnen är analyseras dessa 

i en GC-MS. 

3.1 SPME 

Tre SPME-fibrer från Supelco med olika fiberbeläggningar användes för att samla in extraherbara 

ämnen från gummi. De fibrer som användes var: 75 µm Carboxen™/Polydimethylsiloxane, 65 µm 

Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene och 85 µm Polyacrylate. Varje beläggning har olika 

egenskaper som är viktiga att ta hänsyn till, exempelvis beroende på vilka ämnen det är som skall 

analyseras. 75 µm Carboxen™/Polydimethylsiloxane är bra att använda när gasfaser skall 

analyseras och för ämnen som har en låg molekylvikt mellan 30-225. 65 µm Polydimethylsiloxane/ 

Divinylbenzene är bra att använda när det skall analyseras polära flyktiga (”volatila”) ämnen, så 

som alkoholer, aminer och nitroaromatiska föreningar som har en molekylvikt mellan 50-300. 85 

µm Polyacrylate är bra att använda när det skall analyseras polära semivolatila ämnen (Sigma-

Aldrich n.d.). 

 

I bilaga Tillgängliga SPME-fibrer beskrivs bland annat hur de olika fibrerna skall användas och vid 

vilka temperaturer. Då de använda SPME-fibrerna aldrig har använts fick dessa konditioneras (sätta 

dem i lämpligt tillstånd för att den skall fungera på rätt sätt för vidare användning.). 

Konditioneringstemperaturen och tiden varierar beroende på vilket fiber som används. I bilaga 

Tillgängliga SPME-fibrer visas de olika temperaturerna och tiderna för konditionering. 

 

För att studera eventuella ämnen som kan lakas ut ur gummit ur perspektivet leachables/extractables 

placerades gummit i en 20 ml headspacevial som bestod av glas och ett PTFE/silikon baserat 

membran. I figur 5 visas en bild på vialen. Därefter utsattes denna för olika betingelser. För att 

studera gasfasen sänktes fibern ner i vialen genom membranet och placerades cirka två centimeter 

över gummit. För att studera vätskefasen så fylldes vialen med vätska, cirka 10 ml, för att täcka 

fibern. Sedan placerades gummit i vätskan, för att insamling av extraherbara ämnen i vätskefasen 

med SPME. 

I figur 5 nedan visas hur en SPME-fiber placeras i en headspacevial och för insamling av 

extraherbara ämnen i gasfasen. Efter extraktion desorberades SMPE-fibern i injektorn i GC-MS. 

Huvudsaklingen var extraktionstiden på fem minuter och desorberingstiden var på två minuter, 

injektortemperaturen var 250°C i samtliga försök. När fibern inte användes så placerades denna i 

headspacevial (denna vial användes under alla försök). 
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Figur 5. Bilden visar när ett SPME-fiber är placerat i en headspacevial 

3.2 GC-MS 

Den GC-MS som användes var tillverkad av Agilent Tecnologies. GC modellen var: 7890A GC 

system och MS modellen var: 5975C inert XL EI/CI MSD med Triple-Axis Detector. Genom att 

programmera in vilka inställningar som önskas vid analys i mjukvaran Chemstation, så överfördes 

dessa inställningar till hårdvaran (GC-MS).  

 

I detta examensarbete användes en GC med en kolonn som var relativt opolär, 30 meter lång, 250 

µm i diameter och som var täckt med en 0.25 µm tjock film som består av en phenyl arylene 

polymer. Temperaturerna i ugnen var mellan 40-200°C och total uppehållstid i ugnen var 26 

minuter. Injektortemperaturen var 250°C under samtliga försök. Helium användes som bärgas. 

 

Joniseringskällan för den använda MS:en var EI, electron impact ionization. De m/z intervall den 

analyserade mellan var 35-800. I bilaga Inställningar för GC-MS finns fullständig information vad 

det gäller inställningarna för apparaturen.  

4 Experiment 

Två typer av hyaluronsyrageler testades för att se hur dessa interagerar med gummit, Prototyp A 

och Prototyp A-L. I de försök som analyserade gasfasen för eventuella extraherbara ämnen 

användes Prototyp A och vid insamling av extraherbara ämnen i vätskefasen användes Prototyp A-

L. 

 

Alla prover samlas in med hjälp av ett SPME-fiber och därefter analyseras med hjälp av GC-MS. 

Produkten som används under gasfasanalyserna är Prototyp A (batch xxx) och produkten som 

användes under vätskefasanalyserna var Prototyp A-L (batch yyy). 

Provtagningen skedde genom att gummiproppar placerades i en headspace vial (HS-vial) och 

därefter utsattes denna för olika betingelser. Efter att cirka 20-30 minuter har gått samlades de 

extraherbara ämnena in med ett SPME-fiber. I de flesta fallen provtas gasfasen, medan i några 



  

 11 

enstaka experiment provtas vätskefasen. På så sätt går det att se vad som läcker ut ur gummit från 

perspektivet leachables och extractables både i gas- och vätskefas. 

Mellan varje analys utfördes ett blankprov på SPME-fibrerna i en tom HS-vial, detta gjordes för att 

ha en referens för provanalysen. Referensen är oftast en HS-burk med gel, placebolösning eller helt 

tom. 

 

Från början var det tänkt att alla tre fibrer skulle analyseras i samma utförande, exempelvis skulle 

alla tre fibrer användas för analyser i en pH-buffert 5. Detta skulle göras för att få en viss 

optimering av analysprocessen, dock så var detta inte möjligt. Det fanns endast två SPME behållare 

och det hade behövts ytterligare en behållare för att kunna provta med alla tre fibrer parallellt. Detta 

ledde till att endast två fibrer användes. 

 

Vad det gäller extraktionstiden så låg denna på mellan 5-30 minuter. Två försök utfördes under 

detta moment, ett försök på 5 minuter och ett på 30 minuter. De två extraktionernas kromatogram 

jämfördes med hjälp av MS. Skulle det visa sig att ingen större skillnad finns mellan 5 och 30 

minuter så kommer extraktionstiden läggas på 5 minuter. Skulle det däremot vara skillnad på 

kromatogramen så kommer ytterligare ett försök att göras för att hitta ett tidsoptimum.  

Desorptionstiden kommer att läggas på 2 minuter för samtliga försök. 

 

Nedan visas en översikt över experimentuppställningen för HS-analyserna. För vätskefasanalyser 

görs endast punkt 6 och 7. 

 

1. Gummi i en headspacevial, utan någon yttre påverkan, rumstemperatur. 

2. Gummi i en headspacevial, genom att utsätta den vid olika temperaturer. 

3. Gummi i en headspacevial, i kontakt med produkten, alternativt olika 

koncentrationer/mängd av produkten. 

4. Gummi i en headspacevial, i olika lösningsmedel. 

5. Gummi i en headspacevial, vid olika pH. 

6. Gummi i en headspacevial, i en placebolösning 

7. Gummi i en headspacevial, i placebolösningen och gel 

 

I bilaga Laborationsschema för HS-analyser och Laborationsschema för vätskefasanalyser, visas 

ett fullständigt experimentschema över de olika försöksuppställningarna. 

4.1 Data över de olika parametrarna och experimenten 

4.1.1 SPME-fiber 

Följande SPME-fibrer användes vid de olika experimenten: 

 Carboxen™/Polydimethylsiloxane,CAR/PDMS. 

 Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene, PDMS/DVB. 

 Polyacrylate, PA. 

 

I bilaga Tillgängliga SPME-fiber finns mer information om de använda SPME-fibrerna.  
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4.1.2 pH 

De SPME fiber som användes klarar av ett pH-intervall mellan 2-11. Men det är rimligt att hålla sig 

inom pH-intervallet 7±2, det vill säga pH 5,7 och 9. För att bibehålla det önskade pH-värdet 

kommer en fosfat-buffert att användas. Denna buffert efterliknar den placebolösning som annars 

används vid andra experiment som görs på Q-Med. Först tillbereddes en fosfat-buffert som innehöll 

fosfat (H3PO4), natriumklorid (NaCl) och natriumhydroxid (NaOH) för att justera pH samt 

avjoniserat vatten. Denna buffert hade pH-värdet 7. För att göra de resterande buffertarna tillsattes 

saltsyra (HCl) för att få en buffert som hade pH-värdet 5. För att få en buffert med pH-värdet 9 

tillsattes NaOH. Cirka halva gummit täcktes med vätskan. 

4.1.3 Temperatur 

De SPME-fibrer som kommer att användas klarar av väldigt höga temperaturer, ≥200˚C. Tidigare 

studier har gjorts på liknande experiment, dessa har hållit sig till intervallet 25-100˚C. Även detta 

känns irrelevant för den här typen av applikation, därför kommer experimenten utföras vid 

temperaturerna 30, 50 och 70˚C. Gummit var i kontakt med produkten vid försöket, cirka 0,1 ml 

produkt var applicerad på gummit. För att erhålla de önskade temperaturerna, användes ett 

vattenbad. En HS-vial innehållandes gummi och produkt placerades i vattenbadet. Därefter matades 

det in vilken temperatur som önskades. Extraktionen gjordes efter att önskad temperatur hade 

uppnåtts. 

4.1.4 Lösningsmedel 

Då olika SPME-fiber är olika känsliga för olika lösningsmedel så kommer endast ett fåtal 

lösningsmedel att undersökas. Även valet av dessa lösningsmedel känns relevanta till den här 

applikationen. De lösningsmedel som testades var etanol (99,5%), vatten (kranvatten) och hexan 

(n-hexan). Hexan är ett bra lösningsmedel som används ur perspektivet ”i värsta fall”. Cirka halva 

gummit täcktes med vätskorna. Hexan kan vara ett ganska tufft lösningsmedel att använda, så därför 

användes två gamla SPME-fiber, CAR/PDMS och PDMS/DVB vid hexanexperimenten. Detta 

gjordes för att inte skada de nya fibrerna som har använts i de tidigare försöken. 

4.1.5 Kontakt med produkten 

Här var gummit i kontakt med Prototyp A dock endast den sida som är kontakt med produkten när 

gummit är placerat i sprutkomponenten. Cirka 0,1 ml produkt var applicerad på gummit. 

4.1.6 Placebolösning 

Genom att använda sig av en saltlösning (buffert) går det att efterlikna produkten (gelen). 

Skillnaden mellan placebolösningen och gelen är själva strukturen, där gelén är uppbyggt av ett 

särskilt nätverk som håller ihop den och ger den sina egenskaper. Självklart innehåller den färdiga 

produkten (gelen) fler ämnen jämfört med placebolösningen, exempelvis hyaluronsyra. För att 

tillverka denna placebolösning gjordes en liknande lösning som gjordes i pH försöken, det vill säga 

en fosfat-buffert med pH-värdet 7. Cirka halva gummit täcktes med vätskan. 
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4.1.7 Extraktion av gummi i vätskefas 

I de tidigare försöken har endast gasfasen analyserats. I och med att olika ämnen interagerar med 

olika föreningar så kan jämvikten vara förskjuten åt olika håll. Detta för att olika föreningar kan 

vara mer benägda att vara i vätskefas jämfört med gasfas. Detta leder till att många ämnen som ej 

hittas i gasfasen istället kan hittas i vätskefasen. Därmed kommer SPME-fibern att sänkas ner i en 

vätskefas för att undersöka ämnen som kan ha läckt ut från gummit. Den vätska som undersöktes 

var placerad i en headspace vial innehållande totalt 10 ml placebolösning och 1 ml Prototyp A-L. 

10 ml placebolösning tillsattes först, därefter tillsattes cirka 1 ml Prototyp A-L. I och med gelens 

egenskaper så kommer denna svälla med en faktor 2-3. Efter att låtit gelen sedimentera i två dagar 

så bildades det ett skikt mellan gelen och placebolösningen. Fasen över gelen är det som 

analyserades då gelen kan ställa till med problem för exempelvis fibern och GC. Därefter sänktes 

SPME-fibern ned i vialen och samlade in eventuella extraherbara ämnen. 

I en annan HS-vial tillsattes endast 10 ml placebolösning. Detta för att ha något som referens för att 

se om produkten påverkar gummit, det vill säga finns det någon skillnad i påverkan på gummit då 

den utsätts för placebolösning eller produkt. Efter att blankanalyser utförts tillsattes en gummipropp 

ner i vardera lösningen som sedan analyserades efter 20-30 minuter. I bilaga Laborationsschema för 

vätskefasanalyser finns ett schema över hur försöken utfördes. 

4.1.8 Övriga försök 

Andra försök gjordes för att bekräfta olika teorier och slutsatser. Då det är intressant att se om de 

olika parametrarna från tidigare försök hade någon påverkan på gummit om dessa utfördes på ett 

annorlunda sätt. Ett av försöken var att jämföra de två produkterna som användes, Prototyp A och 

Prototyp A-L. Försöket utfördes på så sätt att en HS-analys utfördes på Prototyp A-L. I tidigare 

försök har endast Prototyp A används vid HS-analyser. Det andra försöket som gjordes var vanlig 

vätskefasanalys, se 4.1.7. Enda skillnaden var att extraktionstiden var på 30 minuter istället för 5 

minuter. Syftet med experimentet var att undersöka om extraktionstiden hade någon påverkan vid 

insamling av extraherbara ämnen i vätskefas. Tredje experimentet gick ut på att stressa gummit när 

den befann sig i vätskefas. Försöket utfördes enligt 4.1.7 med skillnaden att headspace vialen 

placerades i ett vattenbad med temperaturen 50˚C under natten (cirka 19 timmar). Det fjärde 

experimentet som utfördes var att analysera det plast som gummikolvarna har varit förvarade i. 

Detta gjordes genom en HS-analys, det vill säga samla in eventuella extraherbara ämnen som finns i 

gasfasen. Plastbiten som analyserades har ej varit i kontakt med gummit. Syftet med experimentet 

var att se om plasten har haft någon inverkan på gummit och de tidigare analyserna. I det femte 

experimentet undersöktes gel som har varit med kontakt med gummi i en spruta under en längre tid. 

Detta gjordes genom HS-analys för att sedan jämföra resultatet med en tidigare analys där gel ej har 

varit i kontakt med gummi. Syftet med det här försöket var att se om gummit hade någon påverkan 

på gelen under en längre tid. 

I bilaga Laborationsschema för övriga försök visas ett laborationsschema för de utförda 

experimenten.  
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5 Resultat 

I resultatdelen presenteras de föreningar som tros lakas ut ur gummi vid olika betingelser. De 

ämnen som har valts ut är de ämnen som avviker från de blankanalyser som har gjorts innan varje 

försök. Dock så finns det ämnen som är intressanta att observera fast att dessa finns i 

blankanalyserna så kommer dessa presenteras ändå. Många av de ämnen som visas i resultaten tros 

inte komma från gummit utan från någon extern källa. Värt att observera är att vissa ämnen som har 

avvikit från blankanalyserna ej står med i vissa tabeller då dessa ej känns relevanta att presentera. 

De ämnen som slutgiltigt tros komma från gummit presenteras i slutsatserna. 12-Hydroxy-16,17-

dimethylpregn-4-ene-1,20-dione tycks endast fångas upp av PA fibern. Detta kommer inte 

behandlas förrän i diskussionsdelen. Tabellerna visar namnet på föreningarna, retentionstiden och 

sannolikheten. Retentionstiden är den tid det tar för att föreningarna att eluera ut från kolonnen. 

Sannolikheten anges i procent och motsvarar hur stor chans att det är just den föreningen jämfört 

med en förening som finns i det använda referensbiblioteket. En låg sannolikhet ligger under 50 % 

medan en bra sannolikhet ligger runt 80 %. 

5.1 HS-analyser 

Här presenteras de resultat från de utförda HS-analyserna där gummit utsattes för olika betingelser. 

Moment 1: Rumstemperatur, utan yttre påverkan 

I det här momentet var gummit ej utsatt för någon yttre påverkan. I tabellerna nedan visas ett flertal 

föreningar som har absorberats på de olika fibrerna. Som tabellerna visar tycks två av tre fibrer 

fånga upp liknande ämnen. Gemensamt för alla fiber är att 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 

fångas upp på alla tre fibrerna. Andra intressanta ämnen som fångas upp är svavelföreningar och 

butylerad hydroxytoulen (BHT). 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Hexan 70.0 2.361 

Cyclopentane, methyl- 67.5 2.626 

Cyklohexan 51.7 3.036 

3-Chlorohexane 54.5 6.566 (6.542) 

Octane, 2-bromo- 10.9 10.256 

Sulfurous acid, cyclohexylmethyl hexyl ester 8.16 11.882 

Disulfide, bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl) 33 12.392 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 22.4 18.794 

Tabell 1. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 
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Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Hexan 72.3 2.358 

Cyclopentane, methyl- 67.5 2.632 

Cyklohexan 54.1 3.034 

1-Pentene, 2,4,4-trimethyl- 67.5 3.839 

3-Chlorohexan 52.4 6.541 

Octane, 2-bromo- 19.9 10.251 

2-Octanone 39.7 11.085 

Sulfurous acid, butyl cyclohexylmethyl ester 7.54 11.878 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 26.0 och 27.8 18.792 och 18.982 

Butylated Hydroxytoluene 72.8 19.026 

Tabell 2. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

13.2 14.449 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 13.2 18.796 

Tabell 3. Ämnen som fångades upp av PA fibern 

Moment 2: Rumstemperatur, kontakt med Prototyp A 

Här var gummit i kontakt med gelen i rumstemperatur. Det som tycks fångas upp av alla fiber är 1-

Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane. Andra intressanta ämnen som fångas upp är BHT och en 

svavelförening. 

Fiber: CAR/PDMS  

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 25.6 18.984 

Tabell 4. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

2-Octanone 49.6 11.087 

Disulfide, bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl) 22.8 12.388 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 23.6 18.984 

Butylated Hydroxytoluene 66.7 19.028 

Tabell 5. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Pregn-4-ene-1,20-dione, 12-hydroxy-16,17-

dimethyl- 

30.9 18.796 (18.783) 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 34.5 18.796 

Tabell 6. Ämnen som fångades upp av PA fibern 



  

 16 

Moment 3: 30°C, kontakt med Prototyp A 

I det momentet var gummit i kontakt med Prototyp A i 30°C. Alla tre fibrer fångar upp 1-Bromo-3-

(2-bromoethyl)heptane och två av tre fibrer fångar upp BHT. Därutöver verkar det finnas en 

svavelförening som fångas upp av en av fibrerna. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 28.5 och 19.4 18.794 och 18.984 

Butylated Hydroxytoluene 70.8 19.026 

Tabell 7. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Cyklohexan 41.0 3.018 

Disulfide, bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl) 28.3 12.385 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 35.1 och 18.6 18.793 och 18.982 

Butylated Hydroxytoluene 71.5 19.025 

Tabell 8. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 16.8 18.798 

Tabell 9. Ämnen som fångades upp av PA fibern 

Moment 4: 50°C, kontakt med Prototyp A 

Liknande experiment som i moment 3, fast 50°C istället för 30°C. Jämfört med 30°C tycks fibrerna 

fånga upp fler ämnen vid 50°C. Det vill säga fler ämnen tycks laka ut ur gummit. Gemensamt för 

alla tre fibrer är att alla absorberar 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane och två av tre fibrer fångar 

upp BHT. Andra intressanta ämnen som tycks absorberas på vissa fibrer är bland annat 2-Octanone, 

3-Chlorohexan och någon svavelförening. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

12.8 14.454 

2,4,4,6,6,8,8-Heptamethyl-1-nonene 63.5 17.505 

2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis(1,1-

dimethylethyl)- 

64.5 18.533 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 32.5 och 17.2 18.795 och 18.985 

Butylated Hydroxytoluene 73.3 19.025 

Tabell 10. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 
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Fiber: PDMS/DVB  

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Hexanal 61.7 6.377 

3-Chlorohexan 61.5 6.538 

2-Octanone 66.4 11.087 

Cyclohexanone, 3,3,5-trimethyl- 76.3 12.135 

Disulfide, bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl) 42.5 12.387 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

14.5 14.456 

2,4,4,6,6,8,8-Heptamethyl-1-nonene 54.2 17.504 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 30.8 och 18.5  18.794 och 18.984 

Butylated Hydroxytoluene 73.3 19.025 

Tabell 11. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 23.0 18.798 

Tabell 12. Ämnen som fångades upp av PA fibern 

Moment 5: 70°C, kontakt med Prototyp A 

Liknande experiment som moment tre och fyra, fast 70°C. De föreningar som hittades i 50°C kunde 

också observeras i 70°C. De föreningar som redovisas i tabell 13 är de föreningar som tillkommer i 

70°C. Gemensamt för alla tre fibrer är att 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane fångas upp. En annan 

förening som fortfarande dyker upp är BHT.  

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Sulfurous acid, butyl cyclohexylmethyl ester 13.0 10.497 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 31.9 18.798 

Tabell 13. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Cyklohexan 64.4 och 66.2 2.985 och 3.021 

Pentanal 76.0 3.553 

3-Chlorohexan 51.4 6.535 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 31.0 och 19.0 18.794 och 18.984 

Butylated Hydroxytoluene 75.8 19.026 

Tabell 14. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 23.4 18.799 

Pregn-4-ene-1,20-dione, 12-hydroxy-16,17-

dimethyl- 

20.9 19.988 

Tabell 15. Ämnen som fångades upp av PA fibern 
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Moment 6: Gummit i pH-buffert 7 

I det här momentet har gummit placerats i en pH-buffert med värdet 7. Gemensamt för alla tre fibrer 

är att 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane fångas upp. Två av tre fibrer fångar upp BHT. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 29.8 och 25.3 18.794 och 18.983 

Tabell 16. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Octadecanoic acid, ethenyl ester 43.0 13.015 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 28.1 och 17.6 18.792 och 18.982 

Butylated Hydroxytoluene 68.0 19.025 

Tabell 17. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

16.2 14.449 

Pregn-5-ene-3,11-dione, 17,20:20,21-

bis[methylenebis(oxy)]-, cyclic 3-(1,2-ethanediyl 

acetal) 

38.2 17.207 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 30.1 18.783-18.792(efter 

subtraktion) 

Butylated Hydroxytoluene 64.0 19.031 

Tabell 18. Ämnen som fångades upp av PA fibern 

Moment 7: Gummit i pH-buffert 5 

Liknande experiment som moment 6, fast med en pH-buffert 5. Ganska lika resultat från moment 6. 

Det vill säga alla tre fibrer fångar upp 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane och två av tre fibrer 

fångar upp BHT. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 29.5 och 19.0 18.795 och 18.984 

Tabell 19. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 28.3 18.971 

Butylated Hydroxytoluene 69.5 19.026 

Tabell 20. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 
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Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

17.4 14.447 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 24.6 18.797 

Butylated Hydroxytoluene 63.8 19.030 

Tabell 21. Ämnen som fångades upp av PA fibern 

Moment 8: Gummit i pH-buffert 9 

Liknande experiment som moment 6 och 7, fast med en pH-buffert 9. Även här är det liknande 

resultat som moment 6. Det vill säga tre fibrer absorberar 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane och 

två av tre fiber fångar upp BHT. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 30.7 och 29.2 18.793 och 18.983 

Tabell 22. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Octane, 2-bromo- 18.4 10.249 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 34.0(12.2) och 20.9 18.783(18.793) och 

18.983 

Butylated Hydroxytoluene 64.3 19.026 

Tabell 23. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

20.3 14.447 

Pregn-4-ene-1,20-dione, 12-hydroxy-16,17-

dimethyl- 

21.4 och 32.5 18.796 och 18.985 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 34.5 18.783-18.800 (efter 

substraktion)  

Butylated Hydroxytoluene 64.1 19.031 

Tabell 24. Ämnen som fångades upp av PA fibern 
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Moment 9: Gummit i placebolösning 

I det här experimentet har var gummit placerat i en placebolösning. Som resultaten visar verkar det 

som att 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane lakas ut i gasfasen och att alla tre fibers tycks fånga upp 

denna förening. Två fibrer fångar även upp 2-bromo-octane, dock är det en väldigt låg sannolikhet. 

Två av tre fibrer fångar upp BHT. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Octane, 2-bromo- 7.67 10.254 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 32.1 och 24.4 18.794 och 18.983 

Tabell 25. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Cyclopentane, methyl- 51.1 2.626 

3-Chlorohexane 35.1 6.540 

Octane, 2-bromo- 17.2 10.252 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 15.3 och 22.4 18.795 och 18.985 

Butylated Hydroxytoluene 65.4 19.028 

Tabell 26. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

19.4 14.449 

Pregn-4-ene-1,20-dione, 12-hydroxy-16,17-

dimethyl- 

22.3 17.797 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 27.2 18.783-18.792 (efter 

substraktion) 

Butylated Hydroxytoluene 70.6 19.031 

Tabell 27. Ämnen som fångades upp av PA fibern 
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Moment 10: Gummit i lösningsmedel, vatten 

I detta experiment var gummit placerat i vatten. Olika ämnen tycks lakas ut i gasfas från gummit. 

Alla tre fibrer tycks fånga upp 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane och två av tre fibrer verkar fånga 

upp BHT. Två fibrer fångar även upp 2-bromo-octane, dock är det en väldigt låg sannolikhet. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Octane, 2-bromo- 6.63 10.252 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 32.1 och 17.2 18.794 och 18.983 

Tabell 28. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Octane, 2-bromo- 8.26 10.248 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 31.5 och 20.4 18.793 och 18.892 

Butylated Hydroxytoluene 71.4 19.026 

Tabell 29. Ämnen som fångades upp av PDMS/DVB fibern 

Fiber: PA  

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

14.6 14.446 

Pregn-4-ene-1,20-dione, 12-hydroxy-16,17-

dimethyl- 

13.9 18.795 

1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 23.3 och 27.2 18.792-18.800(efter 

substraktion) och 18.985 

Butylated Hydroxytoluene 69.4 19.029 

Tabell 30. Ämnen som fångades upp av PA fibern 

Moment 11: Gummit i lösningsmedel, etanol 

Här var gummit placerat i etanol. Enligt resultaten verkade inget laka ut ur gummit i gasfas. 

Fiber: CAR/PDMS 

 Inga ämnen kunde observeras i gasfasen, helt identiskt med blankanalysen 

Fiber: PDMS/DVB  

 Inga ämnen kunde observeras i gasfasen, helt identiskt med blankanalysen 

Fiber: PA  

 Inga ämnen kunde observeras i gasfasen, helt identiskt med blankanalysen 
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Moment 12: Gummit i lösningsmedel, hexan 

Här var gummit placerat i hexan. Inget verkade laka ut ur gummit i gasfas. 

Fiber: CAR/PDMS (gammal fiber)  

 Inga ämnen hade läckt ut i gasfas, helt identiskt med blankanalysen 

Fiber: PDMS/DVB (gammal fiber) 

 Inga ämnen hade läckt ut i gasfas, helt identiskt med blankanalysen 

5.2 Vätskefasextraktion 

Här presenteras de resultat som utfördes för att analysera eventuella extraherbara ämnen i 

vätskefasen där gummit var placerat. Mellan varje försök utfördes blankanalyser. De föreningar 

som har valts ut är de som avviker från sina blankanalyser. 

Moment 1. Fiber: CAR/PDMS, Placebolösning 

Två ämnen absorberades på fibern. Dock är frågan om dessa kommer från gummit eller inte, då 

dessa ej var repeterbara i andra försök. 

 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Nonanoic acid 54.1 15.732 

2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1) 55.5 22.560 

Tabell 31. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Moment 2. Fiber: PDMS/DVB, Placebolösning 

 Inga ämnen som direkt avviker från blankanalysen 

Moment 3. Fiber: CAR/PDMS, Placebolösning + Gel 

 Inga ämnen som direkt avviker från blankanalysen. De ämnen som har avvikit har haft en 

relativt låg sannolikhet (< 50 %). 

Moment 4. Fiber: PDMS/DVB, Placebolösning + Gel 

 Inga ämnen som direkt avviker från blankanalysen. De ämnen som har avvikit har haft en 

relativt låg sannolikhet (< 50 %). 

  



  

 23 

5.3 Övriga försök 

Här presenteras resultaten från de försök som gjordes för att bekräfta olika teorier och slutsatser. 

Försöken består av både HS-analyser och vätskefasanalyser. Mellan varje försök kördes 

blankanalyser. De föreningar som väljs ut är de som avviker från dessa blankanalyser och vissa 

tidigare försök, detta för att kunna jämföra ett tidigare försök med den här typen av försök för se om 

där finns någon skillnad. 

Experiment 1: HS-analys på Prototyp A-L 

I det här experimentet utfördes HS-analys på Prototyp A-L. Endast två ämnen avvek totalt från 

blankanalyserna. 

Fiber: CAR/PDMS 

Inga ämnen som direkt avviker från moment 2, d.v.s. samma förhållande, enda skillnaden är 

produkten. En liten skillnad som kunde observeras var att 2-octanone fanns i Experiment 1 men ej 

Försök 4. Sannolikheten var dock bara 15 %.  

Fiber: PDMS/DVB 

Inga ämnen som direkt avviker från moment 2, d.v.s. samma förhållanden, enda skillnaden är 

produkten. En liten skillnad som kunde observeras var att 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl 

ester fanns i Experiment 1 men ej Försök 4, med 60 % sannolikhet. 

Experiment 2: Vätskefasanalys, längre extraktionstid 

I det här experimentet utfördes vätskefasextraktion på gel i placebolösning med 30 minuters 

extraktionstid. Ett flertal ämnen kunde observeras så som benzaldehyd och Pyrrole-2,5-dione, 2,5-

dihydro-1-(2,3-dimethylphenyl). 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Carbamic acid, monoammonium salt* 57.5 1.534 

Oxime-, methoxy-phenyl- 85.4 9.480 

Butanoic acid, 4-hydroxy-* 56.5 9.693 

Formamide, N,N-diethyl-* 91.6 10.180 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl-* 

16.0 14.452 

Acetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-* 44.0 18.619 

Pregn-4-ene-1,20-dione, 12-hydroxy-16,17-

dimethyl- 

30.3 18.988 

Pyrrole-2,5-dione, 2,5-dihydro-1-(2,3-

dimethylphenyl)-* 

76.5 19.866 

Acetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-

(ethylamino)-* 

95.0 23.120 

Tabell 32. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern. 

*Många av topparna är väldigt små. Oxime-, methoxy-phenyl-, kommer förmodligen inte från gummit, utan från lådan där 

SPME-fibrerna har varit förvarade i. 
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Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Benzaldehyde 66.9 10.533 

1-Hexanol, 2-ethyl- 54.3 11.856 

Tabell 33. Ämnen som fångades upp PDMS/DVB fibern. 

OBS! De observerade topparna hade en låg respons 

Experiment 3: HS-analys av plast 

I det här experimentet analyserades den plastpåse där gummikolvarna har varit förvarade. 

Resultaten visade att många ämnen tycks laka ut i gasfas och därmed kan ha en viss påverkan på 

gummit eller att gummit har en inverkan på plasten. I de experimenten verkar det som att fibrerna 

fångade upp olika föreningar beroende på hur bra olika fiber är på att absorbera olika ämnen. 

Exempelvis kunde N-(2,6-dimethylphenyl) acetamide, observeras med fibern CAR/PDMS och inte 

med PDMS/DVB fibern. Benzaldehyd fångades upp av PDMS/DVB fibern men inte av 

CAR/PDMS fibern. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Hydroxyurea 75.1 1.681 

Hexanal 23.2 2.244 

Cyclopentane, methyl- 44.2 2.623 

Cyklohexan 13.8 3.023 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

18.9 14.450 

Acetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)- 23.7 18.613 

Pregn-4-ene-1,20-dione, 12-hydroxy-16,17-

dimethyl- 

37.0 18.987 

Pyrrole-2,5-dione, 2,5-dihydro-1-(2,3-

dimethylphenyl)- 

57.4 19.866 

Tabell 34. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 
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Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

O-Methylisourea 68.2 1.854 

Hexan 15.6 2.342 

Cyclopentane, methyl- 52.6 2.618 

Cyclohexane 33.8 3.020 

Pentane, 2,2,4-trimethyl-4-nitro- 48.7 3.824 

Hexanal 60.9 6.378 

3-Chlorohexane 54.2 6.541 

5,9-Dodecadien-2-one, 6,10-dimethyl-, (E,E))- 50.5 7.983 

Oxime-, methoxy-phenyl- 18.7 9.150 

Octane, 2-bromo- 6.22 10.253 

Benzaldehyde 45.6 10.533 

Octanal 76.7 11.375 

Benzyl Alcohol 55.8 12.001 

2,4,4,6,6,8,8-Heptamethyl-1-nonene 11.9 12.389 

Nonanal 51.4 13.237 

Hexanoic acid, 2-ethyl- 83.0 13.388 

1H-Naphthalen-2-one, 3,4,5,6,7,8-hexahydro-

4a,8a-dimethyl- 

14.2 14.449 

Pregn-4-ene-1,20-dione, 12-hydroxy-16,17-

dimethyl- 

14.9 18.988 

Tabell 35. Ämnen som fångades upp PDMS/DVB fibern 

Experiment 4: Vätskefasanalys, Gummi, Gel och Placebo i 50°C 

Här var gummit placerat i gel och placebolösning under 50°C. Här tycks också att de olika fibrerna 

absorberar olika ämnen beroende på de olika ämnenas affinitet (det vill säga hur villig en förening 

är att reagera gentemot en annan förening). 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Carbamic acid, monoammonium salt 38.2 1.576 

Ethyne, fluoro- 35.4 1.652 

Ethanamine, N,N-dimethyl- 34.9 6.099 

Tabell 36. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

Tetraacetyl-d-xylonic nitrile 53.3 1.680 

Cyclohexan-1,4,5-triol-3-one-1-carboxylic acid 49.0 2.470 

Benzaldehyde 50.6 10.532 

Tabell 37. Ämnen som fångades upp PDMS/DVB fibern 
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Experiment 5: HS-analys på gel som har varit i kontakt med gummi under en längre tid 

I detta experiment gjordes en HS analys på gel som har varit i kontakt med gummi under en längre 

tid. Endast fibern CAR/PDMS verkade absorbera extraherbara ämnen som lakat ut i gasfas. 

Fiber: CAR/PDMS 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min] 

2-Octanone 64.1 11.097 

Acetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)- 36.5 18.614 

Pyrrole-2,5-dione, 2,5-dihydro-1-(2,3-

dimethylphenyl)- 

81.0 19.866 

Acetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-

(ethylamino)- 

50.3 23.041 

Tabell 38. Ämnen som fångades upp av CAR/PDMS fibern 

Fiber: PDMS/DVB 

 Inga större skillnader kunde hittas mellan försöket och blankanalysen.  
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6 Diskussion 

Som resultaten visar fångas det upp många ämnen av de olika fibrerna, dock är det inte säkert att 

alla dessa föreningar lakas ut ur gummi. Generellt sett har det varit ganska låga sannolikheter på 

flera ämnen. Detta gör det svårt att avgöra om det är just det ämnet som lakas ut från gummit eller 

inte, exempelvis 2-bromo-octane och 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane som nämns nedan. 

 

I och med att SPME är en väldigt känslig metod kan de olika föreningarna komma från andra källor 

än just gummit. SPME-fibrerna kan t.ex. ha fångat upp föreningar från luften och därmed gett 

mindre pålitliga resultat. 

6.1 HS-analyser 

Utifrån de HS-analyser som gjorts så verkar det som om det finns ämnen som lakas ut ur gummit 

enligt perspektivet leachables/extractables. Dock har många av dessa ämnen varit otydliga att 

identifiera från MS på grund av toppar med låg respons, låg sannolikhet i referensbiblioteket eller 

svårtolkade fragmenteringsmönster.  

Något som är säkert att det läcker ut är någon bromförening. Det är svårt att avgöra vilken, men de 

föreningar som har kommit ut i flest analyser är 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane och 2-bromo-

octane. Deras maximala sannolikhet är dock endast varit 35 % respektive 20 %. Detta är en för liten 

sannolikhet (< 50 %) för att kunna dra en slutsats vilken bromförening det är. Även masspektra som 

visas i figur 6 indikerar att det inte är 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane, då masspektrat endast 

visar ett fragmenteringsmönster för en bromatom, medan 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane 

innehåller två bromatomer. Däremot kan slutsatsen dras att någon bromförening läcker ut.  

 
Figur 6. Masspektra för 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptane. 

En annan molekyl som dykt upp i de flesta analyser är butylerad hydroxytoulen, BHT. Denna 

används ofta som antioxidant i exempelvis i plast och gummi. Sannolikheten för denna förening har 

legat mellan 60-80 % så det känns ganska troligt att den lakas ut ur gummit. I figur 7 visas 

masspektrat för BHT. 

5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0

0

5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

3 5 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

6 5 0 0 0 0

m / z - - >

A b u n d a n c e

S c a n  2 2 1 0  ( 1 8 . 9 8 0  m in ) :  2 0 1 3 0 4 0 8 _ F Ö R S Ö K  5 . D \ d a t a . m s

9 7

5 7

1 4 8

1 2 3

2 5 8
1 7 9

2 0 2 3 4 12 8 1 4 2 9 4 7 54 0 2 5 6 33 1 32 2 6

Massfragment 

för brom 



  

 28 

 

 
Figur 7. Masspektra för BHT 

I figurerna 8 och 9 visas två kromatogram, det ena är en blankanalys på endast gel och i det andra 

kromatogramet visar när gummit är i kontakt med gelen. Genom att jämföra dessa två kromatogram 

går det att iaktta en klar skillnad mellan dessa två analyser. I det andra finns två toppar, 1-Bromo-3-

(2-bromoethyl)heptane och BHT. 

Dessa två föreningar har dock endast kunnat hittas i HS-analyserna och inte i vätskefasextraktioner. 

Ett försök med hjälp av HS-analys gjordes genom att analysera Prototyp A-L som har varit kontakt 

med gummi under en längre tid i en spruta, men de två ovan nämnda ämnena kunde ej hittas i denna 

analys.  

 

 
Figur 8. Kromatogram för blankanalys på endast gel. (HS-analys) 
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Figur 9. Kromatogram för en analys där gel och gummi är i kontakt med varandra. I den förstorade rutan visas 1-Bromo-3-

(2-bromoethyl)heptane och BHT. (HS-analys) 

De tre olika fibrerna tycks fånga upp liknande ämnen men där finns skillnader. Exempelvis dyker 

12-hydroxy-16,17-dimethylpregn-4-ene-1,20-dione upp i nästan alla analyser med PA fibern. Dock 

tror jag inte att denna förening lakas ut från gummit utan snarare kommer från någon annan okänd 

källa. Även methoxy-phenyl oxime, dyker upp i några analyser, denna förening tros heller inte 

komma från gummit, då denna endast dyker upp de senare analyserna. Detta baseras på att vid 

hexanexperimenten byttes de nya fibrerna mot de gamla fibrerna. De nya fibrerna förvarades i en 

förvaringsbox. Efter denna förvaring hittades methoxy-phenyl oxime i senare analyser. Methoxy-

phenyl oxime antas komma från denna box och vid konditionering går det att få bort denna 

förening. En annan förening som dyker upp HS-analyserna är 3-Chlorohexan. Var denna kommer 

från är oklart. Den finns också i det försök som analyserade plastpåsen som gummikolvarna 

förvarats i. En teori kan vara att ämnet kommer från just plasten och att den läckt ut till gummit. 

Eller att den kommer från gummit och läckt ut till plasten. Förvaringen av gummit kan vara värt att 

ha i åtanke, då det verkar som att gummit blir påverkat av plasten. För som resultaten visar så lakas 

plasten ut en del ämnen, exempelvis hexan och cyklohexan, som dyker upp i ett flertal analyser av 

gummi. Dock får det ej glömmas bort att gummit kan ha påverkat plasten. Därmed borde gummit 

förvaras i något mer passade, exempelvis i en sluten glasbehållare. Detta för att få ett mer pålitligt 

resultat för vidare studier. 

 

Resultaten visar också att två svavelföreningar lakas ut i gasfas. Dock är sannolikheten att det är 

just dessa två föreningar ganska låg (< 50 %)jämfört med det använda referensbiblioteket. Det är 

rimligt att tänka sig att det lakas ut någon svavelförening men det är svårt att avgöra vilken på grund 

av den låga sannolikheten. 

6.2 Vätskefasanalys 

Vad de gäller de försök där vätskefasen undersöktes var det svårt att tolka resultaten. Orsakerna var 

dålig respons från olika toppar eller att det inte erhölls några toppar som avvek från 

blankanalyserna, vilket medförde att det var svårt att avgöra om någon förening läckte ut ur 

gummit. Dock kunde två föreningar som avvek från blankanalyser hittas med hjälp av fibern 

CAR/PDMS, men bara i försöket med gummi och placebolösning. När gelen tillsattes hittades inga 
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föreningar som direkt avvek. Så de två föreningarna kom förmodligen från någon annan källa då 

resultaten ej var upprepbara. Om däremot extraktionstiden ökades från 5 minuter till 30 minuter 

gick det att observera flera ämnen, men dessa toppar var väldigt små så det är svårt att avgöra om 

dessa föreningar kommer från gummit eller från någon annan extern källa, så som parfym. Värt att 

observera är att de ämnen som hittades när provet extraherades i 5 minuter ej kunde hittas när 

provet extraherades under 30 minuter, vilket tyder på att dessa förmodligen var en slump i analysen. 

Vissa ämnen som kunde observeras i vätskefasanalysen med en längre extraktionstid kunde också 

observeras i försöket där gel som varit i kontakt med gummi i en spruta under en längre tid, 

exempelvis 2,5-dihydro-1-(2,3-dimethylphenyl) pyrrole-2,5-dione, kunde observeras i båda dessa 

försök. En annan intressant aspekt är att de föreningar som hittades i HS-analyserna ej kunde 

observeras i vätskefasanalyserna. 

I figurerna 10 och 11 visas två kromatogram som visar att det inte finns någon större skillnad 

mellan blankanalysen (gel i placebolösning) och analysen där gummi är i kontakt med gel och 

placebolösning. 

 

 
Figur 10. Kromatogram för blankanalys på gel i placebolösning. (Vätskefasanalys) 

 
Figur 11. Kromatogram när gummit är i kontakt med gel och placebolösning. (Vätskefasanalys) 

Ytterligare studier på vätskefasen hade varit bra, då dessa experiment ej visade några pålitliga 
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verkar det som att fler föreningar lakas ut. Då är frågan om några föreningar från gasfasen kommer 
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från gummit eller de kommer från en annan källa, exempelvis parfym eller andra kemikalier från 

laboratoriet. 

Antingen läcker gummit inte ut några föreningar i vätskefas eller så var laborationsuppställningen ej 

tillräcklig. Det kan behövas göras fler studier på exempelvis längre extraktionstider eller fler 

gummikolvar i HS-vialen.  

6.3 Yttre faktorer 

Genom att utsätta gummit för olika betingelser kan man tänka sig att gummit kommer att laka ut 

olika ämnen. Detta visade sig inte att stämma i alla de fall som studerades. 

6.3.1 pH  

Gummit utsattes för pH 5,7 och 9 och därefter analyserades med hjälp av SPME i HS. Under dessa 

försök kunde inga särskilda ämnen som avvek speciellt mycket från blankanalyserna observeras. De 

ämnen som kunde observeras var BHT och två bromföreningar. I och med att HS-analyser utfördes 

på dessa försök går det att föreställa sig att alla föreningar inte kunde observeras i gasfasen utan att 

många ämnen fortfarande finns i vätskefasen då olika ämnen har olika affinitet, exempelvis olika 

polära. Det vill säga hur benägna de är för att antingen stanna kvar i vätskefas eller gå upp i 

gasfasen. Alternativt att det inte finns så många ämnen som lakas ut ur gummit. Under detta försök 

varierades inte tid eller temperatur. Hade vidare studier gjorts på dessa två parametrar hade det 

funnits en möjlighet att hitta fler eventuella extraherbara ämnen. 

6.3.2 Temperatur 

Genom att utsätta gummit (när den är i kontakt med gel eller gel + placebolösning) för högre 

temperaturer så kommer fler ämnen att laka ur. Skillnaden är knappt märkbar när gummit utsätts för 

30˚C jämfört med rumstemperatur, men när gummit utsätts för 50˚C och 70˚C så verkar det som att 

fler ämnen lakas ur. Det finns ingen större skillnad på vad som lakas ut ur gummit mellan 

temperaturerna 50˚C och 70˚C, Samma ämnen lakas ut vid både temperaturerna men det 

observerades en högre respons på topparna vid 70˚C. För att jämföra vad som lakas ut i gasfas och 

vätskefas när gummit stressas så utfördes HS-analys och vätskefas analys vid 50˚C. Det som kunde 

observeras var att det fanns olika ämnen som lakade ut beroende på vilken fas som analyserades. 

Exempelvis vid användning av PDMS/DVB fibern kunde benzaldehyd observeras i vätskefasen 

men ej i gasfasen och BHT kunde observeras i gasfasen men ej i vätskefasen. De ämnen som fanns i 

vätskefasen kan man ifrågasätta sig om de kommer från gummit eller någon annan källa.  

6.3.3 Kontakt med produkt 

När gummit inte är kontakt med produkten så verkar det som att fler ämnen lakas ut i gasfasen, 

eftersom när produkten applicerades på gummit kunde ett lägre antal ämnen observeras. Då kan 

man undra om gummit har lakat ut några ämnen in i gelen. Men det visade sig att gummit ej 

påverkat gelen fast att de har varit i kontakt med varandra, det vill säga att inga lakbara ämnen från 

gummit har kommit in i gelen. Detta kunde bekräftas i det försök där HS-analyser utfördes på gel 

som har varit i kontakt med gummi i en spruta under en längre tid. 
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6.3.4 Lösningsmedel 

Lösningsmedel verkar inte ha någon större påverkan på gummit vad det gäller att laka ut ämnen i 

gasfas, iallafall inte när hexan och etanol användes. I de försöken kunde inga ämnen observeras vad 

det gäller eventuella lakningsbara ämnen från gummi. Detta kan bland annat bero på att ämnen lakat 

ut i lösningarna och därmed ej gått upp i gasfasen. En annan möjlighet är att gasfasen är mättad med 

etanol/hexan och därmed konkurerar ut andra föreningar som kan ha lakats ut, vilket leder att fibern 

ej kan absorbera upp dessa. Hade vätskefasanalyser utförts så kanske det hade gått att observera 

eventuella lakningsbara ämnen från gummit.  

När vatten användes kunde tre ämnen observeras, två bromföreningar och BHT, dock så var det en 

ganska låg sannolikhet (< 50 %) jämfört med referensbiblioteket på dessa två bromföreningar, men 

det går att dra slutsatsen att någon bromförening lakas ut ur gummit. 

6.3.5 Placebolösning 

När gummit var i kontakt med placebolösning lakades det ut samma två bromföreningar och BHT 

som vid tidigare HS-försök. Därmed går det att dra slutsatsen att gelen och placebolösning har 

samma påverkan på gummit när HS-analyser utförs. 

6.3.6 Plasten som gummit har varit förvarat i 

De gummikolvar som användes har varit förvarade i en plastpåse, som antagligen är gjord av 

polyeten eller polypropen. Enligt en teori som hades så går det att tänka sig att plasten har en viss 

inverkan på gummit och de utförda analyserna. Efter att HS analyser utfördes gick det att dra en 

slutsats att plasten har en viss påverkan på gummipropparna. Många av de ämnen som hittades i 

analyserna där gummi var involverat kunde också observeras när endast plasten analyserades. 

Därmed går det att bekräfta att många ämnen från tidigare analyser kommer från plasten. Det kan 

vara värt att förvara gummikolvarna i exempelvis i en glasbehållare för att undvika att plasten lakas 

ut några föreningar till gummit., dock verkar inga av de ämnen som kommer från plasten laka ut i 

gelen.  

6.4 Prototyp A vs Prototyp A-L 

De olika försöken har behandlat två typer av geler, Prototyp A utan lidokain och Prototyp A-L med 

lidokain. En av skillnaderna mellan dessa produkter är att i Prototyp A-L finns lidokain som är en 

smärtstillande substans. Olika HS försök undersökte om produktskillnaden hade någon avgörande 

roll på gummit vad det gäller att laka ut ämnen. Slutsatsen från försöken var att produktskillnaden ej 

hade någon inverkan på vad det gäller gummits egenskaper att laka ut ämnen. 

6.5 Extraktionstid 

I och med att det är SPME-fiber som används kan extraktionstiden vara en avgörande faktor vad det 

gäller att samla in extraherbara ämnen. Då SPME-tekniken bygger på en jämviktsreaktion mellan 

fiberbeläggningen och provmatrisen så måste extraktionstiden studeras för att ta reda på när SPME-

fibern skall nå jämvikt med provmatrisen. I den här studien undersöktes dock bara två 

extraktionstider, 5 och 30 minuter. En skillnad som kunde observeras mellan HS-analyser och 

vätskefasanalyser var att längden på extraktionstiden hade en avgörande roll beroende på vilken fas 

som analyserades. När gasfasen analyserades spelade det ingen roll om extraktionstiden var 5 
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minuter eller 30 minuter, då samma ämnen observerades. Den längre extraktionstiden påverkade 

responsen på topparna, vissa toppar hade en ökad respons medan andra toppar hade en lägre. 

Däremot när vätskefasen skulle analyseras blev det en skillnad i vad som kunde fångas upp av 

fibern beroende på om extraktionstiden var 30 minuter eller 5 minuter. Efter 30 minuter kunde fler 

ämnen observeras och responsen ökar jämfört med efter 5 minuter, vilket visar att det behövs en 

längre extraktionstid. 

6.6 Övrigt 

En intressant del i resultaten är att BHT fångas upp av PA fibern vid pH-försöken men ej i de andra 

försök där PA användes (med undantag de försök som gjordes på placebolösning och vatten). 

Varför detta sker är svårt att avgöra. Men en teori kan vara att PA-fibern är mer benägen att fånga 

upp BHT på grund av att polariteten ändras.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat resultaten är membranet från HS-vialerna. SPME-fibrerna kan 

ha absorberat upp ämnen från denna då denna kan ha börjat laka ut olika föreningar. 
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7 Slutsatser 

Efter att försöken utfördes och resultaten utvärderats har ett flertal slutsatser kunnat dras. 

7.1 SPME-fiber 

Val av SPME-fiber kan ha en liten roll vad det gäller insamling av extraherbara ämnen. En slutsats 

som kan dras är att fibern polyacrylat behöver ej användas, då denna tycks samla in exakt samma 

ämnen och ibland mindre jämfört med de andra två fibrerna. Vad det gäller de två andra fibrerna, 

Carboxen™/Polydimethylsiloxane och Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene tycks dessa samla in 

liknande ämnen men där finns skillnader. Exempelvis PDMS/DVB fibern tycks vara mer benägen 

att samla in föreningen BHT vid olika betingelser tillskillnad från fibern CAR/PDMS. Vid sådana 

här försök där det ej finns tillräckligt med information om vad som kan laka ut kan det vara rimligt 

att använda både fibrerna. Detta för att erhålla ett stort intervall vad det gäller antalet föreningar 

som kan laka ut ur gummit. Om det däremot finns information om vad som kan läcka ut, räcker det 

att använda sig av en fiber. Det är fortfarande värt att tänka på vilket/vilka ämne/ämnen som skall 

analyseras då valet av fiber har en avgörande roll på vilka ämnen som kan absorberas. I figurerna 12 

och 13 visas skillnader mellan fibrerna CAR/PDMS och PDMS/DVB från försök i detta arbete. I 

första jämförelsen visas två kromatogram där gummit varit i kontakt med gel. I den andra 

jämförelsen jämförs vad fibrerna kan absorbera när endast gummit är placerat i en headspace-vial 

utan någon yttre påverkan. 

 
Figur 12. Jämförelse mellan CAR/PDMS (till vänster) och PDMS/DVB (till höger). Gummit är i kontakt med gel 
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Figur 13. Jämförelse mellan CAR/PDMS och PDMS/DVB. Gummit är ej utsatt för några yttre betingelser 

7.2 Slutgiltig laborationsuppställning 

Baserat på de tidigare försöken så har det gått att göra en slutgiltig laborationsuppställning för 

fortsatta studier inom den här typen av applikation. Några av de tidigare parametrarna i HS-

försöken, så som lösningsmedel och pH tycks ej ha någon inverkan, vilket gör att dessa kan 

försummas och därmed kan fortsatta studier både bli lättare och snabbare. Dessa försök kan 

tillämpas både i HS analyser och vätskefasanalyser. Värt att tänka på är att vid vätskefasanalyser 

bör det vara en längre extraktionstid, minst 30 minuter. Däremot vid HS-analyser räcker det med en 

extraktionstid på 5 minuter. I tabellen nedan visas hur ett snabbt och enkelt laborationsförsök kan se 

ut. 

 

Parametrar Förhållande 

pH(fosfat-buffert) pH-värde 7 

Temperatur Rumstemperatur och 50˚C 

Lösningsmedel Vatten 

Extraktionstid 5 minuter för HS-analyser 

Minst 30 minuter för vätskefasanalyser 

Produkt Gel eller placebolösning vid HS-analyser 

Gel + placebolösning vid vätskefasanalyser 

Tabell 39. Laborationsuppställning för fortsatta försök 
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7.3 Ämnen som tros kunna komma från gummit 

I tabellen nedan visas de ämnen som troligen kan lakas ut ur gummi, både i gas- och vätskefas, 

under de betingelser som gummit blivit utsatt för. 

 

Namn Sannolikhet [%] Retentionstid [min], 

cirka 

Fas 

1-Bromo-3-(2-

bromoethyl)heptan 

20-35 % 18.78-18.99 Gas 

Butylerad Hydroxytoulen 64-76 % 19.02-19.03 Gas 

Disulfid,bis(1,1,3,3-

tetrametylbutyl) 

23-43 % 12.38-12.39 Gas 

2-Octanon 16-67 % 11.08-11.1 Gas 

Acetamid,N-(2,6-

dimetylphenyl) 

37-44 % 18.61-18.62 Vätska och gas* 

Acetamid,N-(2,6-

dimetylphenyl-2-

(etylamino)- 

50-95 % 23.04-23.12 Vätska och gas* 

Pyrrol-2,5-dion, 2,5-

dihydro-1-(2,3-

dimetylphenyl)- 

77-81 % 19.866 Vätska och gas* 

Benzaldehyd 51-67 % 10.533 Vätska 

Tabell 40. Ämnen som tros lakas ut ur gummit.  

*De försök som utförde HS-analyser på gel som har varit i kontakt med gummi under en längre tid i en sprutkomponent 

Dessa ämnen behöver dock studeras vidare för att kunna bekräfta att de verkligen lakas ur, och om 

dessa föreningar har någon påverkan på gelen. 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)heptan och bis(1,1,3,3-

tetrametylbutyl)disulfid, har ganska låga sannolikheter enligt referensbiblioteket, så det finns en 

möjlighet att det inte är någon av dessa föreningar. Däremot kan slutsatsen dras att det är i alla fall 

är någon brom- och svavelförening som lakas ut ur gummit. BHT kommer förmodligen från 

gummit då detta är en vanlig antioxidant (Kemikalieinspektionen n.d.). Benzaldehyd kommer 

förmodligen också från gummit, då denna används i vulkningsprocessen vid tillverkning av 

bromobutylgummi (Ismail 1989). Värt att observera är att N-(2,6-dimetylphenyl) acetamid och 2,5-

dihydro-1-(2,3-dimetylphenyl)pyrrol-2,5-dion, även kunde hittas i plasten. Så frågan kvarstår om 

dessa kommer från gummit eller om de kommer från plasten.  

7.4 Val av metod 

Insamling av extraherbara ämnen med hjälp av SPME-fiber är en väldigt känslig metod, vilket gör 

att många ämnen absorberas. Metoden kan vara en bra förstudie för att se om vad som kan tänkas 

laka ur. Dock anser jag att metoden inte är den optimala metoden för den här typen av applikation. 

Då det saknas referenser blir det svårt att avgöra vad som kommer från gummit och vad som 

kommer från andra källor. Försöken utfördes manuellt, men hade provtagningen skett automatiskt, 

med autoinjektor, hade ett mer trovärdigt (reproducerbart) och enhetligt resultat kunnat erhållas. 

Dock anser jag att vidare studier måste göras för att kunna bekräfta de slutsatser som har dragits i 

den här rapporten.   
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8 Förslag på fortsatta arbeten 

För att kunna bekräfta vilka föreningar som lakas ut ur gummit, kan det vara lämpligt att använda 

sig av en annan analysmetod än SPME. Metoder som kan vara lämpliga att använda är bland annat 

direkt headspace-GC, vätskefasinjektion på GC eller LC (LC-MS). Detta bör göras då SPME 

metoden är en känslig metod som kan fånga upp många föreningar i sin omgivning. Genom att 

använda andra metoder kan man bekräfta och komplettera resultaten från SPME-studierna. 

 

Om man ändå vill använda SPME kan det vara lämplig att fortsätta att göra studier på vätskefasen. 

Detta för att se om gummit verkligen lakar ut några föreningar i vätskefas. Dock är det viktigt att ha 

i åtanke att SPME-fibrerna är känsliga för exemeplvis för låga/höga pH och för höga temperaturer. 

Därmed måste det tänkas igenom vilka försök som skall göras så att fibrerna ej skadas då detta kan 

ge felaktiga och inte så pålitliga resultat. 

Andra SPME-försök som kan göras är ökning av extraktionstider och desorptionstider. Exempelvis 

att extraktionstiden är någon dag istället för några minuter. Detta för att SPME-fibern skall hinna 

ställa in sig i jämvikt med provmatrisen. 

 

En annan parameter som kan studeras är själva gummits kontaktyta. I denna rapport behandlades 

gummit som en hel gummikolv. Hade gummit delats i mindre bitar, finns möjligheten att mer hade 

lakat ut, då kontaktytan ökar. 
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Bilaga 1 - Laborationsschema för HS-analyser 

Alla prover kommer att samlas in med hjälp av en SPME-fiber och därefter analyseras med hjälp av 

GC-MS.  

Provtagningen kommer ske genom att gummiproppar placeras i en headspace-vial och därefter 

utsätts burken för olika betingelser. Endast gasfasen analyseras. Efter en viss tid kommer 

extraktionerna att analyseras.  

Mellan varje analys kommer ett blankprov att köras på SPME-fibern i en tom headspace burk, detta 

görs för att ha något som referens för provanalysen. 

 

För att optimera provtagningen, kommer alla tre fibrer att testas i samma försök. Detta görs ifall 

någon fiber behövs konditioneras, så att ingen större dötid uppstår. 

 

Vad det gäller extraktionstiden så kommer denna ligga mellan 5-30 minuter. Först extraheras ett 

prov på 5 minuter. Därefter görs en extraktion på 30 minuter. De två extraktionernas kromatogram 

jämförs med hjälp av GC-MS. Skulle det visa sig att ingen större skillnad finns så kommer 

extraktionstiden ligga på 5 minuter. Skulle det däremot vara skillnad på kromatogramen så kommer 

ytterligare ett försök att göras för att hitta ett tidoptimum.  

 

Desorptionstiden kommer ligga på 2 minuter för samtliga försök. 

 

Parametrar Moment 1 Moment 2 Moment 3 

pH (buffert) 5 7 9 

Temperatur 30 50 70 

Rumstemperatur Utan yttre 

påverkan 

I kontakt med 

produkten 

- 

Lösningsmedel Etanol Vatten *Hexan 

Placebolösning Cirka halva 

gummit i 

lösningen 

- - 

*Gammal fiber användes. Hexanexperimentet utfördes ej med PA fibern, då det saknades en gammal fiber för PA 
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Bilaga 2 – Laborationsschema för vätskefasanalyser 

För att analysera vätskefasen användes två SPME-fibrer, CAR/PDMS och PDMS/DVB. Två HS-

vialer användes. I den ena tillsattes 10 ml placebolösning och i den andra tillsattes 10 ml 

placebolösning och 1 ml Prototyp A-L (batch yyy). Efter att blankanalyser utförts tillsattes en 

gummikolv i vardera vialen för att sedan analyseras. Extraktionstiden på samtliga prov var 5 

minuter och desorptionstiden var 2 minuter. 

 

 

CAR/PDMS                                                             PDMS/DVB 

 

Moment Moment 

Blankanalys på placebolösning Blankanalys på placebolösning 

Gummit i placebolösningen Gummit i placebolösningen 

Blankanalys på gel + placebolösning Blankanalys på gel + placebolösning 

Gummit i gel + placebolösning Gummit i gel + placebolösning 
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Bilaga 3 – Laborationsschema för övriga försök 

Experiment 1: 

HS analys på Prototyp A-L (batch yyy) 

Blankanalys: Gel, ca 0,1 ml gel används. 

Försök: Gel + Gummi 

 

Detta jämförs med försöket som gjordes med Prototyp A. 

 

Syfte: Se om där är någon skillnad i produkterna 

Experiment 2 

Som tidigare vätskeanalysförsök som gjordes moment 3 och 4, d.v.s. endast gel, placebolösning och 

gummi. Blankanalyser finns från tidigare försök. 

Dock en extraktionstid på 30 minuter istället för 5 minuter 

 

Syfte: Se om extraktionstiden har någon påverkan när det är vätskeanalys 

Experiment 3 

Analyserar plasten som gummit har varit förvarat i. Plasten som analyseras har ej varit i kontakt 

med gummit. 

Genom HS analys 

 

Syfte: Se om plasten har haft någon inverkan på gummit 

Experiment 4 

Vätskeanalys på gummi med Prototyp A-L (batch yyy) 

Blankanalys: Blankanalysen som gjordes från försöken för Vätskefasanalys 

Försök: Gel, placebolösning och Gummi i 50˚C under natten 

 

Syfte: Stressa gummit 

Experiment 5 

Analyserar Prototyp A-L (batch yyy) som har varit i kontakt med gummi i en spruta under en längre 

tid. Detta görs med hjälp av HS-analys.  

Jämför denna analys med gel som ej har varit i kontakt med gummi. 

 

Syfte: Se om gummit har någon påverkan på gelen under en längre tid. 
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Bilaga 4 – Tillgängliga SPME-fibrer 

CAR/PDMS (svarta) 

 

Fiberbeläggning Tjocklek 

µm 

Fiberkärna/ 

Monteringstyp 

Hub 

beskrivning 

Rekommenderad 

användning 

Beskrivning 

Carboxen™/ 

Polydimethylsiloxane 

75 Fused Silica/SS Black/plain Spår nivå av 

volatila ämnen på 

GC 

Delvis 

tvärbunden 

 

PDMS/DVB (blåa) 

 

Fiberbeläggning Tjocklek 

µm 

Fiberkärna/ 

Monteringstyp 

Hub 

beskrivning 

Rekommenderad 

användning 

Beskrivning 

Polydimethylsiloxane

/ 

Divinylbenzene 

65 Fused Silica/SS Blue/plain Polära volatila 

ämnenpåGC 

Delvis 

tvärbunden 

 

PA (vita) 

 

Fiberbeläggning Tjocklek 

µm 

Fiberkärna/ 

Monteringstyp 

Hub 

beskrivning 

Rekommenderad 

användning 

Beskrivning 

Polyacrylate 85 Fused Silica/SS White/plain Polära semivolatila 

ämnen* på 

GC/HPLC 

Delvis 

tvärbunden 

 

*Semivolatilt ämne = ett organiskt ämne som har högre kokpunkt än vatten eller kan förångas vid 

temperaturer över rumstemperatur. 

 

Delvis tvärbunden:  

- stabila i vattenblandbara organiska lösningsmedel 

- kan vara stabila i vissa opolära lösningsmedel, men kan svälla upp lite 

                          

Guidelines for SPME Fiber Coatings 

 

Fiber 

beläggning 

Tjocklek 

µm 

pH Max. 

Temp. 

Rekommenderad 

drifttemperatur (˚C) 

Konditionerings- 

temperatur (˚C) 

Konditionerings- 

tid (tim) 

CAR/PDMS 75 2-11 320 250-310 300 1 

PDMS/DVB 65 2-11 270 200-270 250 0.5 

PA 85 2-11 320 220-300 280 1 

 

Referenser: 

1. Solid Phase Microextraction Fiber Assemblies, Supelco 

2. http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/sample-preparation/spme/selecting-spme-

fiber.html 

3. Pawliszyn, J. (1997). Solid Phase Microextraction: Theory and Practice. Waterloo: Wiley-VCH. 

http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/sample-preparation/spme/selecting-spme-fiber.html
http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/sample-preparation/spme/selecting-spme-fiber.html
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Bilaga 5 – Inställningar för GC-MS 

 

Control Information 

------- ----------- 

Sample Inlet      :  GC 

Injection Source  :  Manual 

Mass Spectrometer :  Enabled 

Oven 

Equilibration Time                         0,5 min 

Oven Program                                On 

    40 °C for 5 min 

    then 10 °C/min to 200 °C for 5 min 

Run Time                                     26 min 

 

Front SS Inlet He 

Mode                                         Splitless 

Heater                                       On    250 °C 

Pressure                                    On    7,0699 psi 

Total Flow                                On    54 mL/min 

Septum Purge Flow                  On    3 mL/min 

Gas Saver                                  On    20 mL/min After 3 min 

Purge Flow to Split Vent                     50 mL/min at 2 min 

 

Back COC Inlet He 

***Excluded from Affecting GC's Readiness State*** 

Mode                                         Track Oven 

Pressure                                     On    13,267 psi 

Septum Purge Flow                            On    3 mL/min 

 

Thermal Aux 2 {MSD Transfer Line} 

Heater                                       On 

Temperature Program               On 

    250 °C for 0 min 

Run Time                                     26 min 

 

Column #1 

DB-5ms: USA395641H 

DB-5ms 

325 °C: 30 m x 250 µm x 0,25 µm 

In: Front SS Inlet He 

Out: Vacuum 

(Initial)                                    40 °C 

Pressure                                   7,0699 psi 
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Flow                                        1 mL/min 

Average Velocity                    36,262 cm/sec 

Holdup Time                           1,3789 min 

Flow Program                          On 

    1 mL/min for 0 min 

Run Time                                  26 min 

 

Column #2 

DB-5ms: US9190325H 

DB-5ms 

325 °C: 30 m x 250 µm x 1 µm 

In: Back COC Inlet He 

Out: Front Detector FID 

 

(Initial)                                   40 °C 

Pressure                                  13,267 psi 

Flow                                       1,1661 mL/min 

Average Velocity                   28,207 cm/sec 

Holdup Time                          1,7726 min 

Pressure Program                   On 

    13,267 psi for 0 min 

Run Time                                26 min 

 

MS Information 

-- ----------- 

Solvent Delay            : 0.00 min 

EMV Mode                 : Gain Factor 

Gain Factor              : 10.00 

Resulting EM Voltage: 1729 

[Scan Parameters] 

Low Mass                 : 35.0 

High Mass                : 800.0 

Threshold                : 100 

Sample #                 : 2       A/D Samples    4 

Plot 2 low mass          : 35.0 

Plot 2 high mass         : 800.0 

[MSZones] 

MS Source                : 230 C maximum 250 C 

MS Quad                  : 150 C maximum 200 C 


