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Sammanfattning 

 

På SSAB i Borlänge har man upptäckt att avgaser från färgen förorenar ugnarna vid härdning. 

Avgaserna består av lösningsmedel och andra flyktiga föreningar som sedan förkolnas och 

faller ner på lackerade plåtband. För att komma runt det här problemet har SSAB tillsammans 

med Akzo Nobel Industrial Finishes AB, i Gamleby, tillverkat en färg som inte ska ge ifrån 

sig något lösningsmedel och på så sätt minska bildandet av föroreningar i ugnarna. Färgen 

heter NOVA GreenCoat och innehåller rapsmetylester, RME, som är ett reaktivt 

lösningsmedel och ska binda till bindemedlet i färgen och på så sätt hindras från att avgå vid 

härdning. 

 

Syftet har varit att undersöka om en viss metod fungerar bra för att samla upp avgaser vid 

härdning. Avgaserna analyserades med GC-MS och härdningen studerades med FTIR. 

Arbetet har utförts både i Borlänge och i Gamleby.  

 

Metoden för uppsamling av avgaserna visade sig fungera, dock inte särskilt effektivt. Den 

skulle därför behöva optimeras. 

Härdningen kunde till viss del följas med hjälp av FTIR. Förändring i IR-spektrumet syntes 

för hydroxyltoppen vid cirka 3500 cm
-1

. En skillnad kunde ses för en topp vid 2858 cm
-1

 som 

uppkom i det ohärdade materialet innehållande RME, men den försvann under härdning. 

Toppen ökade med ökad mängd RME och syntes inte alls för de prover som inte innehöll 

RME. 

Samtliga gjorda analyser indikerade att RME avgick vid härdning. Vid analys med GC-MS 

kunde de föreningar som avgick från RME identifieras som: metyl-14-metyl pentadekanoat 

och/eller metyl hexadekanoat, olika former av metyl oktadekanoat samt olika former av metyl 

eikosanoat. Andra föreningar från klarlacken som avgick var lösningsmedel x och y samt i två 

av proverna hexametoximetylmelamin, HMMM. 
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 1. Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om en viss metod fungerade för att samla 

upp avgaser från en färg, NOVA GreenCoat. I syftet ingick även att ta reda på om det går att 

studera härdningen med hjälp av FTIR samt att analysera avgaserna från färgen vid härdning. 

 

2. Metod 

För att samla upp det som förångades från lackerade plåtar vid härdningen byggdes en låda i 

rostfritt stål där avgaserna via ett rör leddes till en kylfälla för uppsamling. Avgaserna 

analyserades sedan med GC-MS på SSAB i Borlänge och härdningen studerades med FTIR. 

 

3. Bakgrund  

Examensarbetet utfördes som en avslutande del för högskoleingenjörsutbildningen inom 

kemisk analysteknik, 180 hp, vid Linköpings Universitet vårterminen 2009. Arbetet utfördes 

på SSAB Tunnplåt i Borlänge och på Akzo Nobel Industrial Finishes AB i Gamleby, under 

handledning av Per-Erik Sundell. 

3.1 Svenskt Stål AB (SSAB) 

Genom en sammanslagning av Domnarvets Järnverk i Borlänge, Oxelösunds Järnverk och 

Norrbottens Järnverk i Luleå bildas 1978 SSAB. På SSAB bestämde man sig för att inrikta sig 

mot höghållfasta stål. Idag består SSAB av tre divisioner och har sammanlagt 10 000 

anställda i mer än 45 länder. Divisionerna är: SSAB Strip Products, SSAB Plate och SSAB 

North America. SSAB Strip Products som till största del finns i Borlänge och Luleå är en av 

de ledande i Europa inom höghållfast tunnplåt och nordens största tillverkare av tunnplåt. 

Tunnplåten används främst inom verkstadsindustrin och byggmaterialbranschen. SSAB Plate 

som ligger i Oxelösund tillverkar kylda stål. Användningsområden för denna typ av plåt är till 

exempel tillverkning av kranar, broar och gruvutrustning. SSAB North America driver två 

stålverk som finns i Mobile (Alabama) och Montpelier (Iowa) och tillverkar stål med 

avancerade kemiska och fysiska egenskaper. Stålet används t.ex. i broar, i 

byggmaterialbranschen och i släpfordon.[1], [2] 

3.2 Akzo Nobel Industrial Finishes AB (ANIF AB): 

Akzo Nobel Nippon Paint AB har nyligen bytt namn till Akzo Nobel Industrial Finishes AB, 

då de sålt av det japanska företaget Nippon Paint. På ANIF AB jobbar personalen med 

utveckling, tillverkning och marknadsföring av färgsystem för industriellt bruk. 

Verksamheten i Sverige ligger i Gamleby, Småland. ANIF AB tillverkar först och främst 

färgprodukter för bandlackeringsindustrin. Bandlackeringsindustrin finns inom stål- och 

aluminiumbranschen där plåtband målas och används inom skiftande områden som 

exempelvis byggplåt, verkstadsindustri, vitvaror och bilindustri.  
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Byggnadsindustrin är den största användaren av bandlackerat material där det används till 

bland annat tak, fasader och vattenavrinningssystem. [3] 

3.3 Uppgift: 

Lackerade plåtar härdas i ugnar på SSAB. Vid härdningen avgår lösningsmedel och andra 

flyktiga föreningar från färgen, vilket gör att ugnarna blir förorenade. Dessa föroreningar 

förkolnas och faller sedan ned på plåtbanden. För att försöka komma runt detta problem har 

ANIF AB tillsammans med SSAB tagit fram en ny färg, NOVA GreenCoat, som inte ska ge 

ifrån sig något lösningsmedel vilket minskar föroreningsbildningen i ugnarna. 

Lösningsmedlet som används i denna färg är rapsmetylester (RME). Rapsmetylester har hög 

kokpunkt jämfört med andra lösningsmedel och förhoppningen är att rapsmetylestern ska 

binda till polyesterbindemedlet vid härdningen.  

NOVA GreenCoat blir dessutom en mer miljövänlig färg eftersom rapsmetylester är ett 

förnybart lösningsmedel. Även arbetsmiljön för de som tillverkar och använder färgen 

förbättras eftersom rapsmetylester inte har den karaktäristiskt starka doften som hör 

konventionella lösningsmedel till.[4] 

I detta projekt undersöktes vad som avgår från den nya färgen, NOVA GreenCoat. Särskilt 

närvaron av rapsmetylester är intressant. Sen undersöks det även om det går att med FTIR 

följa härdningen. 

 

4. Fakta om polyesterfärg 

4.1 Uppbyggnad 

I detta projekt analyserades färgen NOVA GreenCoat utan pigment och kallades då för 

klarlack. NOVA GreenCoat är en polyesterfärg, detta betyder att bindemedlet består av 

polyester som förnätas med melamin. 

En färg är en blandning av fem olika komponenter: bindemedel, pigment, lösningsmedel, 

fyllnadsmedel och tillsatsmedel. Bindemedlet ger färgen dess flexibilitet, vidhäftning, hårdhet 

och ljusbeständighet som den ska ha. Pigment ger färgen dess kulör och bestäms efter önskad 

kulör, ljusbeständighet, temperaturtålighet och kemikalietålighet. Lösningsmedlet gör så att 

färgen får rätt konsistens. Med fyllnadsmedlen bestämmer man färgens glans. Tillsatsmedel 

sätts till färgen för att ge önskade egenskaper.[5] 

Polyesterbaserade färger kan bandlackeras på lite olika material. Det används till exempel 

både på stål, metalliserat stål och aluminium. Vanliga användningsområden för 

polyesterlackerade band är således exempelvis tak, fasader, vitvaror och persienner.[6] 

4.2 Rapsmetylester (RME) 

I färgen NOVA GreenCoat används rapsmetylester som lösningsmedel. Rapsmetylester 

tillverkas genom transestrifiering från rapsolja och består av ett antal olika estrar med långa 

(14 till 22 stycken kolatomer) och mättade kolkedjor.[7] 
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Andra lösningsmedel kommer vanligen från fossila källor medan rapsmetylester kommer från 

en förnybar källa, vilket gör att bytet till rapsmetylolja är miljövänligt. De lösningsmedel som 

annars används har även låga kokpunkter så att de snabbt ska avgå från färgen när denna 

härdas. Rapsmetylester har jämförelsevis hög kokpunkt, cirka 280-350°C. Dessutom saknas 

den starka och stickande doften som hör många andra lösningsmedel till. [8],[9] 

4.3 Härdning [4] 

Hexametoximetylmelamin, HMMM, är en förnätare, som finns i färgformuleringarna. 

HMMM tvärbinder till polyesterbindemedlet genom reaktion med polyesterns 

hydroxylgrupper, se fig.1, vilket sker under härdningen. HMMM kan binda upp till sex 

polyesterkedjor. Det kan dock hända att reaktionen för tillverkning av HMMM inte är 

fullständig, vilket kan leda till att HMMM innehåller färre metoxigrupper.  

 

 
Fig.1: Molekylen till vänster är hexametoximetylmelamin och molekylen till höger är 

polyesterbindemedlet. Inrutat visas de reaktiva grupperna. 

 

I steg ett av härdningen så frigörs vätejoner, som finns blockerade i färgfilmen, genom 

värmen i ugnen. Dessa vätejoner binder till syrena i HMMM. Det sker sedan en nukleofil 

attack på det protonerade melaminet via elektronerna på syreatomer i polyesterbindemedlet, 

vilket orsakar att metoxigruppen lämnar melaminet i form av metanol. Kvar finns nu melamin 

bundet till bindemedlet, se fig.2. Hela den här processen är vad som kallas en förnätning och 

den sker alltså under härdningen. Det är härdningen av plåtarna som gör att färgen torkar och 

fäster på plåten.  
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Fig.2: Slutprodukten för härdningen: bindemedlet är nu inbundet till melamin. 

 

RME är ett så kallat reaktivt lösningsmedel och reagerar med polyesterbindemedlet vid 

härdning. Då RME finns närvarande i färgen så konkurrerar det således med melaminet om att 

binda till bindemedlet. 

 

5. Metoden för avgasuppsamling i Gamleby 

 5.1 Materiallista 

Klarlacker (0,5,10,20 % RME samt 0 och 10 % RME med viskositet 143 respektive 150 

sekunder) tillverkade av ANIF AB 

Låda i rostfritt stål 

Ugn 

Kylfälla 

Slangar och rör 

Isbad med salt 

Provrör 

Pump och flödesmätare 

Stavar 

Aluminiumplåtar 

PMT-remsa 

Permascope M11 för mätning av färgtjocklek, Helmut Fischer GMBH & CO 1987 

Analysvåg 
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5.2 Förarbete 

För att kunna samla upp avgaserna från färgen byggdes en aluminiumlåda. Denna placerades 

sedan i en liten ugn, som fungerade som en simulator för de stora ugnarna på SSAB. Från 

lådan drogs sedan ett rör som förde avgaserna till en kylfälla. Kylfällan monterades vid röret 

med slangar. På kylfällan sattes ett provrör som var nedsänkt i ett isbad med salt där prov 

samlades och vid utgången satt en till slang monterad som var kopplad till en pump. Med 

pumpen skapades ett flöde vilket gjorde att avgaserna drogs ut ur lådan. Flödet mättes med en 

flödesmätare vid gasutloppet på pumpen. En schematisk bild av detta visas i fig. 3. 

Aluminiumplåtarna, där klarlacken sedan skulle appliceras, klipptes till storleken 13x25 cm 

med tjockleken 0,5 mm. Tio stycken plåtar klipptes till varje klarlack. 

Innan uppsamlingen startades vägdes först alla provrör och sedan bestämdes tiden som 

plåtarna skulle vara inne i ugnen med hjälp av en Peak Metal Temperature remsa (PMT-

remsa). Eftersom ugnarna på SSAB har en temperatur på ca 242°C valdes den tid som gjorde 

att plåten utsattes för motsvarande temperatur i lådan, vilket var 25 sekunder. 

För att veta vilken stav som skulle användas för applicering av klarlacken så målades och 

härdades en plåt, varpå filmtjockleken mättes med ett Permascope M11. Det mäter alla typer 

av omagnetisk film på magnetiskt substrat som järn och stål. [10]  

Detta gjordes för varje klarlack.  

 
 

Fig.3: Schematisk bild av uppsamlingssystemet. 

1) Ugn med låda inuti, 2) Rör, 3) Slang, 4) Kylfälla, 5) Isbad, 6) Pump, 7) Flödesmätare 

5.3 Utförande 

ANIF AB blandade de sex olika klarlackerna som skulle analyseras. Receptet för detta finns i 

tabell 1. Proverna med viskositeten 143 respektive 150 sekunder undersöktes eftersom dessa 

viskositeter mest liknar de som används på SSAB.  
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Tabell 1: Recept för de olika klarlackerna. De grå fälten är mängder som är olika för varje klarlack, 

medan de vita är samma för alla. Även viskositeterna är olika för varje klarlack. 

  RME = 0 % RME = 5 % RME = 10 % RME = 20 % RME = 0 % RME = 10 % 

Viskositet (sekunder) 300 462 480 230 143 150 

Polyester (gram) 371 371 371 371 371 371 

Melamin (gram) 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 

RME (gram) 0 22,5 45 90 0 45 
Lösningsmedel x och y 
(gram) 40 13 0 0 70 38 

Övrigt (gram) 13 13 13 13 13 13 
Total mängd 
lösningsmedel (gram) 40 35,5 45 90 70 73 

 

I samtliga klarlacker var polyester bindemedlet och melamin var förnätaren. För de RME-

innehållande klarlackerna var RME lösningsmedlet. Lösningsmedel x och y tillsattes till några 

av klarlackerna för att sänka viskositeten. Detta för att de skulle vara lättare att applicera på 

plåtarna.  

 

Efter det att klarlackerna blandats så vägdes och numrerades plåtarna. Sedan applicerades 

lacken på13x20 cm av plåten. Att inte hela plåten lackerades var för att inte skada våtfilmen 

med tången då plåtarna placerades i ugnen. Lacken applicerades med den stav som var 

utprovad. Efter det vägdes även den lackerade plåten, varpå den sedan härdades i ugnen. 

Direkt då den härdade plåten togs ut ur ugnen kyldes den i ett vattenbad och vägdes sedan 

igen då den torkat. Då alla tio plåtarna härdats kopplades kylfällan bort och provröret, 

innehållande de uppsamlade avgaserna, vägdes ännu en gång. Kylfällan sköljdes ur med 

aceton som användes som lösningsmedel och ett nytt provrör fästes vid kylfällan. 

Proceduren upprepades för varje formulering. Tabeller över samtliga vägningar av panelerna 

finns i bilaga 1. 

 

6. Gaskromatografi-Masspektrometri (GC-MS) 

6.1 Teori 

I gaskromatografen separeras komponenterna och i masspektrometern detekteras de. 

Masspektrometern ger strukturell information för varje komponent som har separerats i GC:n. 

Cirka 0,001 ml av en lösning injiceras med hjälp av en spruta in i en upphettad liner. Provet 

förångas där och förs med hjälp av ett flöde av inert gas (helium, vätgas eller kvävgas) in i 

kapillärkolonnen. Kapillärkolonnen är ofta 10-30 meter lång och har en innerdiameter på 0,1–

0,5 mm. Kolonnen finns monterad i en så kallad kolonnugn. Temperaturen i denna ugn kan 

styras under analysens gång. 

Insidan av kapillärkolonnen täcks av en stationärfas som består av en högkokande och mycket 

viskös vätska, ofta en opolär silikabaserad polymer. 
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Molekyler vandrar olika snabbt genom kolonnen främst beroende på deras kokpunkter men 

även på affinitet. Den molekyl som har lägst kokpunkt och är mest polär når detektorn först. 

[11] 

 

Masspektrometri används då man vill studera olika molekylers eller fragments massor. Det är 

både en selektiv och en specifik detektor och används både för kvalitativa och kvantitativa 

syften. 

Molekyler kommer ut från gaskromatografen i gasform och går in i masspektrometern. I 

masspektrometern kommer molekylerna först till en så kallad joniseringskammare. Där 

bombarderas molekylerna med elektroner och får på så vis en laddning, det bildas en så kallad 

molekyljon men även fragment av den.  

M + e
-
   M

+.
 + 2 e

- 
jonisering 

M
+.

   m1
+
 + m2

.
  fragmentering 

 

Efter joniseringskammaren går molekyl- och fragmentjonerna vidare till fyra stycken 

parallella kvadrupoler, två stycken är positivt laddade och två stycken är negativt laddade. 

Över dessa kvadrupoler ligger ett elektriskt fält. Det elektriska fältet och de laddade 

kvadrupolerna gör så att joner inom det specifika m/z-område, som valdes att studera, går 

igenom och kan detekteras. Resterande molekyl- och fragmentjoner förloras då de krockar 

med kvadrupolerna och försvinner från banan, se fig. 4. 

Det finns olika sorters separation i en masspektrometer. Den vanligaste mass-separatorn är 

kvadrupol-MS då den inte är så dyr, det är även denna som har använts i detta projekt. När 

jonerna har detekterats fås ett masspektrum, där varje komponent genererar en topp. Både 

negativa och positiva joner kan detekteras. [12] 
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Fig.4: Schematisk bild över en masspektrometer: 1) Kvadrupol Masseparator, 2) Elektronfilament, 3) 

Joniseringskammare, 4) Kapillärkolonn från GC:n, 5) Elektronuppfångare, 6) Kvadrupoler, 7) 

Molekyljon som nått detektorn, 8) Jondetektor, 9) Jon som krockat med kvadrupol och gått förlorad 

[12] 

 

6.2 Materiallista 

Gaskromatograf: Hewlett Packard (HP) 6890 series GC system 

Masspektrometer: Hewlett Packard (HP) 5973 Mass Selective Detector 

Mjukvara: Enchanted Chemstation MSD Chemstation, Agilent Technologys 1989-2005 

Avgasprover 

Rena färgkomponenter från ANIF AB 

Perkloretylen 

Vialer 

Pipetter 

6.3 Utförande 

Först förbereddes gaskromatografen och masspektrometern för analys genom att konditionera 

i cirka 30 minuter. Därefter genomfördes en så kallad tuning, som är en process för 

optimering av systemet. En tuning görs för att maximera känsligheten och samtidigt behålla 

en bra upplösning samt att försäkra att rätt massa, med rätt intensiteter, visas i masspektrumet. 

Detta gjordes genom att en känd testlösning injicerades. [13] 
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Proverna förbereddes sedan genom spädning med lösningsmedlet perkloretylen. En droppe av 

antingen de rena färgkomponenterna eller proverna med varierande halt RME blandades med 

cirka 1,5 ml perkloretylen i en vial. Efter spädningarna startades analysen. Parametrarna i  

GC-MS-systemet ställdes in efter befintlig screening-metod. Metoden används på SSAB då 

den lätt ger en överblick av provets innehåll. Analyserna tog 50 minuter per sekvens. Mellan 

varje provsekvens behandlades en omgång med endast lösningsmedel. Därefter tolkades de 

kromatogram som erhållits med hjälp av en mjukvara kopplad till GC-MS-systemet. 

6.3.1 Inställningar för GC-parametrar 

Den gaskromatograf som användes vid analyserna hade följande inställningar på respektive 

parameter: 

Typ av injektion: Splitinjektion med splitförhållande 20:1 

Bärgas/mobilfas: Helium 

Stationärfas: 5 % Fenyl-metylsiloxan 

Temperatur i injektorugnen: 250˚C 

Temperaturgradient: 60˚C i en minut, sedan ökning med 5,6 ˚C/min upp till 325˚C 

Kolonnlängd: 30 m 

Innerdiameter: 0,25 mm 

Filmtjocklek: 0,25 µm 

 

7. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

7.1 Teori 

Ett FTIR-instrument består av en IR-ljuskälla, en interferometer och en detektor, se fig.5. 

Interferometern består av en stråldelare, en fast spegel och en rörlig spegel. Stråldelaren är 

gjord av ett speciellt material som transmitterar ungefär hälften av ljuset och reflekterar 

ungefär andra hälften av ljuset som träffar den. Detektorn har ett gitter med halvledardioder, 

vilket gör att alla våglängder (inom det infraröda området) kan mätas samtidigt. Provet sätts 

mellan detektorn och stråldelaren. När ljus från ljuskällan träffar stråldelaren reflekteras 

strålarna till antingen den fasta spegeln eller den rörliga spegeln. Ljuset träffar speglarna och 

reflekteras tillbaka mot stråldelaren, som antingen släpper igenom till eller reflekterar mot 

provet och detektorn. Beroende på den rörliga spegelns position kommer de olika ljusstrålarna 

med olika våglängder att vara olika mycket i fas med varandra. Vägskillnaden mellan 

ljusstrålar som träffar den rörliga spegeln och den fasta spegeln kallas retardation. 

 

Beroende på vilka olika bindningar molekylerna i provet innehåller så har de olika vibrations- 

och elektroniska energier. Molekylerna absorberar olika mycket ljus och av olika våglängder 

när frekvenserna för ljuset överrensstämmer med molekylernas dipolmoment. Med IR-

strålning detekteras övergångar i vibrationsenergier (sträcknings- och böjningsvibrationer).  
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Efter analysen fås en graf med ljusintensitet på y-axeln mot retardation på x-axeln, denna graf 

kallas interferogram. FTIR-spektrometern samlar och digitaliserar interferogrammet, utför 

Fourier transform- funkionen och tar fram ett spektrum. [12], [15], [16] 

 

 
Fig.5: Schematisk bild över ett FTIR-instrument. A) Laser för våglängdskalibrering, B) Michelson 

interferometer med 1. Fast spegel 2. Stråldelare 3. Rörlig spegel, C) IR-ljuskälla, D) Provhållare, E) 

Detektor som ger interferogram, F) Fourier Transform, G) Spektrum. [11] 

7.2 Materiallista  

Kaliumbromidtabletter 

Ask för tabletterna 

Pincett, bägare, pipett 

Färgformuleringar (klarlacker): 0, 10 och 20 procent RME samt 0 och 10 procent RME med 

viskositeterna 143 respektive 150 sekunder tillverkade på ANIF AB 

Ren RME från ANIF AB 

Spincoat: Specac 

Ugn för härdning (220°C) 

Perkin Elmer Spectrum GX FT-IR system 

Provhållare för FTIR 

Mjukvara för FTIR: Spectrum version 5.3.0. 2005 Perkin Elmer Inc.  

7.3 Utförande 

7.3.1 Tillverkning av kaliumbromidtabletter 

I detta projekt applicerades proverna, på grund av sin höga viskositet, på 

kaliumbromidtabletter när de skulle analyseras. Kaliumbromidtabletter absorberar inget ljus i 

det infraröda området. Annars kan prov också t.ex. analyseras i kyvetter eller appliceras 

mellan två natriumkloridplattor. [15] 

För att tillverka kaliumbromidtabletter behövdes ett pressverktyg, överdel med tillhörande 

kolv och svart underdel, två stycken rostfria tabletter, plexiglasring, mortel, analyssked, 

kaliumbromid, pincett och ett presskåp. 
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Pressverktyget sattes ihop och en rostfri tablett lades i, med den blanka sidan uppåt. Därefter 

mortlades ungefär en halv analyssked kaliumbromid i 0,5-1 minut. Om kaliumbromiden 

mortlades för länge så hade den absorberat fukt. Om den istället mortlades för lite hade 

tabletten blivit knölig. Ungefär en tredjedel av den mortlade kaliumbromiden hälldes ner i 

pressverktyget, på den rostfria tabletten. Pressverktyget skakades så att pulvret fördelades 

jämnt över ytan, varpå den andra tabletten lades i, med den blanka sidan nedåt, ovanpå 

pulvret. Kolven placerades ovanpå tabletterna och pulvret, varpå hela pressverktyget 

placerades i presskåpet, med kolven uppåt. Pressverktyget ställdes sedan centrerat under 

presskolven i presskåpet (i detta projekt användes ett presskåp av märket Specac) och 

fixerades genom att skruva på en ratt ovanpå skåpet. Luftflödet till skåpet stängdes av genom 

att vrida på en ratt på sidan av skåpet. Efter det pumpades det upp ett tryck på tio ton i skåpet i 

cirka 1,5 minuter. Sedan öppnades luftflödet till skåpet och pressverktyget lossades från 

presskolven. Den svarta underdelen på pressverktyget togs bort och resten vändes upp och 

ned. Ett finger hölls under verktyget då det sattes in i skåpet ännu en gång. En plexiglasring 

sattes mellan verktyget och presskolven. Rattarna vreds åt som tidigare och ett tryck 

pumpades upp tills kaliumbromidtabletten frigjordes ur pressverktyget. När pressverktyget 

togs ur skåpet hölls ett finger under verktyget. Kaliumbromidtabletten togs loss med en 

pincett och lades i asken för att minska kontakten med fukt. 

7.3.2 Spincoating och härdning 

För att kunna analysera klarlackerna i FTIR- instrumentet måste de först appliceras på en 

kaliumbromidtablett. Klarlacksskiktet måste vara väldigt tunt och jämnt för att inte ge för hög 

absorbans (utanför det dynamiska området) vid analysen. För att få ett så tunt skikt som 

krävdes så användes en spincoater. Spincoatern är en maskin som snurrar 

kaliumbromidtabletten med en droppe klarlack på. Detta gör att droppen smetas ut i ett jämnt 

lager över tabletten. Genom att ställa in hur fort och hur länge kaliumbromidtabletten ska 

snurra så erhålls olika tjocklekar på färgfilmen beroende på klarlackens viskositet. I detta 

projekt spincoatades samtliga tabletter i hastigheten 3000 varv per minut och under 60 

sekunder.  

 

Klarlacksproverna döptes om för att lättare hålla isär dem. De klarlacker som innehöll noll, tio 

och tjugo procent RME fick heta ett-serien och döptes till 1-0, 1-10 respektive 1-20. Medan 

lackerna med viskositeterna 143 och 150 sekunder fick heta två-serien, alltså 2-0 respektive 2-

10. En extra siffra lades på efteråt för att visa härdningstiden. Exempelvis provet 1-10-360 är 

ett klarlacksprov innehållande tio procent RME som har härdats i sex minuter. 

 

FTIR-analyserna användes som ett komplement till analyserna med GC-MS. Medan 

avgaserna från färgen studerades med GC-MS så studerades färgfilmen under härdning med 

hjälp av FTIR-instrumentet. Två-serien härdades vid sex olika härdningstider vardera och 

analyserades sedan. Detta för att försöka hitta toppar i IR-spektra som förändrades beroende 

på härdningstid och/eller mängd RME i klarlacken. Först härdades dessa två klarlacker i 0, 30 

och 60 sekunder i 220°C och analyserades. När det visade sig att det nästan inte blev någon 

skillnad i IR-spektrumen mellan dessa tider och klarlacker så förlängdes härdningstiden. För 
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att vara helt säker på att härdningen skulle fullbordas härdades lackerna i 120, 180 och upp till 

hela 360 sekunder. Denna gång kunde skillnad ses i IR-spektra och de tre resterande 

klarlackerna (ett-serien) härdades endast i noll och 360 sekunder. Även en 

kaliumbromidtablett spincoatades med ren RME på för analys, men denna tablett härdades 

inte. Nedan finns i tabell 2 sammanställt en översikt över proven och de olika 

härdningstiderna. 

 

Tabell 2: Härdningstiderna på de olika klarlackerna. 

RME (%) 0 sek 30 sek 60 sek 120 sek 180 sek 360 sek 

1-0 X     X 

1-10 X     X 

1-20 X     X 

2-0 X X X X X X 

2-10 X X X X X X 

7.3.3 Proven analyseras 

Instrumentet som användes för analyserna är ett Perkin Elmer Spectrum GX FT-IR system. 

Det startades upp och fick vara på i cirka 30 minuter innan analysen började. Då instrumentet 

startades upp användes dataprogrammet Spectrum version 5.3.0. 2005 Perkin Elmer Inc., som 

på kommandon ställer in ljusstrålar och speglar i instrumentet. Med hjälp av programmet 

skruvades sedan provställningen fast på det ställe där strålen träffade bäst. Först placerades en 

olackerad kaliumbromidtablett i provställningen för att mäta bakgrunden. Bakgrunden mättes 

tio gånger mellan 4000 och 400 cm
-1

. Sedan mättes proven tio gånger vardera, även de mellan 

4000 och 400 cm
-1

. Det som fås från en analys är ett IR-spektrum, se fig.6. 
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Fig.6: Ett exempel på ett IR-spektrum som fås vid analys med ett FTIR-instrument. 

 

8. Resultat 

Proven analyserades med GC-MS och FTIR, där GC-MS är förstahandsvalet och FTIR 

analyserna användes som ett komplement till resultaten från GC-MS analyserna. FTIR 

användes även för att kontrollera att härdningen av färgen fungerade.  

En vikttabell sammanställdes vid uppsamlingen i Gamleby, även denna har analyserats. 

8.1 Metoden för avgasuppsamling i Gamleby 

Differenserna mellan vägningarna av plåtarna före och efter appliceringarna av klarlackerna 

räknades ut för att veta hur mycket våtfilmerna vägde. Därefter räknades differensen, mellan 

vägningarna före och efter härdningarna, ut. Detta gav ett värde på hur stor massa av 

färgfilmen som avgått. Dessa två differenser dividerades och en kvot på hur mycket av lacken 

som avgått fås, för vikttabell se bilaga 1. Två diagram som visar hur mycket de olika 

klarlackerna avger jämfört med varandra ritades, ett för klarlackerna innehållande noll, fem, 

tio och tjugo procent RME (se fig.7) och ett för klarlackerna med viskositeterna 143 

respektive 150 sekunder (se fig.8). En kvot togs bort, plåt nummer sex, i kurvan för tio 

procent RME eftersom färgfilmen vägde mer efter härdning än innan (se fig.7). Detta beror 

troligen på att färgfilmen kokat i ugnen, vilket gör att avgaser och vatten fastnar i bubblorna 

vid kylningen av plåtarna efter härdningen.   
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Fig.7: Ett diagram som visar hur mycket de olika klarlackerna, i ett-serien  avger. På y-axeln visas 

hur stor procent av färgfilmen som avgår vid härdning. På x-axeln har plåtarna satts ut (tio stycken 

för varje klarlack).  

 

 
Fig.8: Ett diagram som visar medelvärdet för viktsminskningen för klarlackerna i ett-serien.  

I fig. 7 ovan ses att mängden avgaser från klarlackerna ökade med ökad mängd RME. Detta är 

något som även kan ses i fig. 8.  
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Fig.9: Ett diagram som visar hur mycket de olika klarlackerna i två-serien  avger. På y-axeln visas 

hur stor procent av färgfilmen som avgår vid härdning. På x-axeln har plåtarna satts ut (tio stycken 

för varje klarlack). 

 

 

Även fig. 9 tyder på att det avgick mer med ökad mängd RME. En vägning för klarlacken      

1-10 och en för 2-0 följde inte det tidigare mönstret. 

 

Differensen mellan det uppsamlade provet i provröret och det tomma provröret räknades ut 

för att få veta provets massa. Därefter räknades summan ut för massorna på avgaserna från 

alla tio plåtar. Detta gjordes för varje klarlack. De uppsamlade provernas massa jämfördes 

sedan med massan på avgaserna genom att dividera dessa med varandra, se tabell 3. 

 

Tabell 3: Visar hur mycket som samlats upp i provrören jämfört med hur mycket som försvunnit från 

färgfilmen. 

% RME Summa avgas från 10 plåtar (g) Uppsamlat prov (g) Viktkvot 

1-0 3,272 0,0499 1,5% 

1-5 3,123 0,1270 4,1% 

1-10 3,100 inget värde inget värde 

1-20 4,108 0,5300 12,9% 

2-0 4,338 0,2104 4,9% 

2-10 4,396 0,2658 6,0% 
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8.2 GC-MS 

Först analyserades tre färgkomponenter, lösningsmedel x och y samt rapsmetylester, se bilaga 

2, 3, 4. Detta för att kunna avgöra vilka toppar som kom från dessa i kromatogrammen för 

proverna. Efter det analyserades de sex avgasproverna. Kromatogram och tabeller över 

samtliga toppar i klarlackerna återfinns i bilaga 6-11. Kromatogram för lösningsmedlet som 

användes vid spädning av proverna och komponenterna finns som bilaga 5.  

Gemensamt för samtliga klarlacksprover är lösningsmedelstopparna som ligger mellan en och 

fem minuter, där den första toppen är aceton och den andra är perkloretylen. 

 

Prov från klarlack med noll procent RME, se fig.10: 

Vid fem minuter eluerades lösningsmedel x. Toppen vid 16,367 minuter identifierades som 4-

(1,1-dimetylpropyl)-fenol som var en förorening som fanns i perkloretylen. Vid 30,18 minuter 

eluerades hexametoximetylmelamin, HMMM. 

 

Prov från klarlack med fem procent RME, se fig.11: 

Vid 5,05 minuter eluerades även här lösningsmedel x. Efter 14,3 minuter eluerades en 

förening, med en molekylvikt på 185 m/z, som inte kunde hittas i biblioteket. Därefter 

eluerades ftalsyraanhydrid på 14,8 minuter. Toppen vid 24,04 minuter identifierades som 

antingen metyl-14-metyl pentadekanoat eller metyl hexadekanoat. Vid omkring 26 minuter 

eluerades olika former av metyl oktadekanoat. Efter ca 28 minuter fanns en topp vars tid inte 

kan ses i fig.11, nämligen metyl eikosenoat. Denna förening kunde uteslutande sägas komma 

från RME, då den med god kvalitet sågs i kromatogrammet för den rena RME:n. 

 

Prov från klarlack med tio procent och tjugo procent RME, se fig.12 respektive fig.13: 

Även i dessa kromatogram sågs toppen för lösningsmedel x vid fem minuter. Vid 14,3 

minuter eluerades samma förening som i tidigare kromatogram, med en molekylvikt på 185 

m/z, som inte kunde hittas i biblioteket. Efter det eluerades ftalsyraanhydrid på 14,8 minuter. 

Toppen vid 24,04 minuter identifierades som antingen metyl-14-metyl pentadekanoat eller 

metyl hexadekanoat. I toppen vid omkring 26 minuter återfanns olika former av metyl 

oktadekanoat. Efter ca 28 minuter observerades även för dessa toppen för metyl eikosenoat. 
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Fig.10: Kromatogram för avgasprov innehållande noll procent RME. 

 

 
Fig.11: Kromatogram för avgasprov innehållande fem procent RME. 
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Fig.12: Kromatogram för avgasprov innehållande tio procent RME. 

 

 
Fig.13: Kromatogram för avgasprov innehållande tjugo procent RME. 
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Prov från klarlacken med noll procent RME och viskositeten 143 sekunder, fig.14: 

Mellan fem och tio minuter låg en massa toppar, dessa kunde med stor sannolikhet sägas 

komma från lösningsmedel y (se bilaga 3). Vid 14,3 respektive 14,8 minuter eluerades som 

tidigare den okända föreningen med molekylvikt 185 m/z och ftalsyra anhydrid. Toppen som 

sågs vid 22 minuter återfanns inte i biblioteket. Efter det observerades små toppar vid 26 

minuter som samtliga hörde till olika former av metyl oktadekanoat. 

 

Prov från klarlacken med tio procent RME och viskositeten 150 sekunder, fig.15: 

Även här sågs toppar från lösningsmedel y mellan fem och tio minuter. Topparna vid 14,3 och 

14,8 minuter oserverades även här. Efter det kom en topp på 24,05 minuter som antingen var 

metyl-14-metyl pentadekanoat eller metyl hexadekanoat. Sedan eluerades olika former av 

metyl oktadekanoat vid omkring 26 minuter. Vid 28 minuter observerades även här olika 

former av metyl eikosanoat. 

 

 
Fig.14: Kromatogram för avgasprov innehållande noll procent RME med viskositet 143 s. 
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Fig.15: Kromatogram för avgasprov innehållande tio procent RME med viskositet 150 s 

8.3 FTIR 

Meningen med FTIR-analyserna var att se om det gick att följa härdningen för de olika 

klarlackerna samt att upptäcka eventuella skillnader som RME bidrog med. En del 

förändringar var lättare att följa medan andra var mer svårtolkade.  

 

Den tydligaste förändringen som gick att följa vid härdningen var den att hydroxyltoppen vid 

cirka 3500 cm
-1

 [11] i spektrumet minskade. Fig. 16 visar tydligt hur toppen minskade efter 

härdningen. 
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Fig. 16: Inzoomning på hydroxyltoppen för provet med 10 % RME härdat i noll sekunder, blå linje,  

och härdat i 360 sekunder, svart linje. 

 

Det observerades även att alkyltopparna som sågs mellan 2800 och 3000 cm
-1

 [11] ökade med 

ökad mängd RME i provet. Exempel på detta visas i fig.17. Det gick även att se en distinkt 

topp vid 2858 cm
-1

 som uppkom i samtliga ohärdade prover innehållande RME. Vid 

jämförelse av den röda och blå linjen i fig.18 sågs tydligt att toppen försvann vid härdning.  
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Fig.17. 1-serien ohärdad med markering på 2858 cm-1. 
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 Fig.18: Inzoomning på alkyltoppen för 2-serien med härdning noll och 360 sekunder. Inrutat är topp 

på 2858 cm-1. 

 

Först verkade det som RME hade viss påverkan på två toppar vid cirka 1475 respektive cirka 

1485 cm
-1

, men när jämförelse mellan de olika serierna gjordes samt mellan de prover med 

olika mängd RME så visade det sig att påverkan på just den toppen var ytterst slumpmässig, 

se fig.19. Däremot verkade topparna mellan cirka 1400 och 1500 cm
-1

 öka med ökad mängd 

RME i våt film. Toppen visade sig minska vid härdning. Detta gällde för samtliga prover, 

oavsett om de innehöll RME eller inte, se fig. 20. 
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Fig. 19: Inzoomning på hela ett-seriens toppar vid 1475 och 1485 cm-1 med härdning noll och 360 

sekunder. 
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Fig.20: Inzoomning på topp mellan 1400 och 1500 cm-1 som visar skillnad i härdningen. 

 

För att se om det blev någon skillnad vid närvaro respektive frånvaro av RME så räknades 

fyra kvoter fram. De toppar som studerades var de vid 913 och 815 cm
-1

.
 
Toppen vid 913 cm

-1
 

motsvarar metoxigrupperna på melaminet och toppen vid 815 cm
-1 

motsvarar sträckningar 

bort från planet för triazinringen i HMMM. [14] 

Det gick till på följande vis: Absorbansen för toppen vid 913 cm
-1

, för ett prov, dividerades 

med absorbansen för toppen vid 815 cm
-1

 för samma prov. Detta gjordes för samtliga prover, 

se tabell 4. De två kvoter med samma härdningstider jämfördes sedan med varandra, se tabell 

5. Dessa ska vara så lika varandra som möjligt. Fig. 21 visar förändringen som skedde under 

härdningen. Synligt är att kvoterna minskade både för proverna med och utan RME.  



33 

 

Tabell 4: Sammanställning av absorbansvärden samt beräknade kvoter på dessa för toppar vid 913 

respektive 815 cm-1. 

Prov Absorbans vid 

913 cm-1 

Absorbans vid 

815 cm-1 

Kvot 

2-0-0 0,40 0,22 1,82 

2-10-0 0,22 0,12 1,83 

2-0-360 0,20 0,14 1,43 

2-10-360 0,20 0,15 1,33 

 

Tabell 5: Sammanställning av kvoterna uppdelade efter härdade och ohärdade prover för toppar vid 

913 respektive 815 cm-1. 

 Ohärdad Härdad i 360 

sekunder 

0 % RME 1,82 1,43 

10 % RME 1,83 1,33 

 

 

 
Fig. 21: I diagrammet visar pilarna hur kvoterna, för topparna vid 913 och 815 cm-1,  förändras vid 

härdningen. 
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På samma sätt räknades kvoter fram för förhållandet mellan topparna vid 815 och 1550 cm
-1

, 

se tabell 6.  

Toppen vid 815 ger utslag för
 
sträckningar bort från planet för triazinringen medan 1550-

toppen ger utslag för sträckningar i planet för triazinringen. [14] Kvoterna för dessa ska vara 

lika för härdade och ohärdade prover, se tabell 7. Fig. 22 visar förändringen som skedde under 

härdningen. Här observerades att kvoterna ökade både för proverna med och utan RME. 

 

Tabell 6: Sammanställning av absorbansvärden samt beräknade kvoter på dessa för toppar vid 1550 

och 815cm-1. 

Prov Absorbans vid 

1550 cm-1 

Absorbans vid 

815 cm-1 

Kvot 

2-0-0 0,74 0,22 3,36 

2-10-0 0,40 0,12 3,33 

2-0-360 0,89 0,14 6,36 

2-10-360 0,79 0,15 5,27 

 

Tabell 7: Sammanställning av kvoterna uppdelade efter härdade och ohärdade prover för toppar vid 

1550 och 815 cm-1. 

 Ohärdad Härdad i 360 sekunder 

0 % RME 3,36 6,36 

10 % RME 3,33 5,27 

 

 
Fig.22: I diagrammet visar pilarna hur kvoterna, för topparna vid 1550 och 815 cm-1,  förändras vid 

härdning. 
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9. Analys 

9.1 Metoden för avgasuppsamling i Gamleby 

I diagrammen (fig.7,9) som visar hur mycket som avgick från varje klarlack, sågs det att det 

var mer som avgick från klarlacken ju mer RME den innehöll. Detta motsäger det tidigare 

antagandet att RME inte avgår vid härdning. Detta byggdes på att RME reagerar med 

bindemedlet och blir en del av den härdade färgfilmen. Fig. 8 visar även den att det avgick 

mer från klarlackerna ju mer RME de innehöll.  

Enligt receptet för klarlackerna (tabell 1) följde inte kurvornas ordning mängden av 

lösningsmedel x och y eller den totala mängden lösningsmedel (inklusive RME). Om 

mängden avgaser inte berodde på mängd RME då skulle kurvorna för 1-10 och 1-20 legat 

lägre än de andra. Detta eftersom de andra klarlackerna innehöll lösningsmedel x och y. Att 

två-seriens kurvor hamnade så nära 1-20 berodde antagligen på att de tre hade liknande 

viskositet och alltså liknade total mängd lösningsmedel. 

 

Tabell 3 visar att mängd uppsamlade avgaser i kylfällan var mycket mindre än mängd avgaser 

som försvunnit från färgfilmen (enligt vägningar) under härdning. Som mest lyckades endast 

cirka tretton procent av avgaserna samlas upp. För att förbättra siffrorna skulle metoden 

behöva optimeras. De låga procenttalen kan bero på att slangarna, röret och lådan inte var 

tillräckligt täta, att luftflödet har varit för stort så avgaserna inte hunnit kylas ned och fastna i 

kylfällan och ugnen eller så kan avgaser fortsatt att avgå när plåtarna togs ut från ugnen. Det 

kan även bero på att många molekyler var för små och för flyktiga för att samlas upp. 

 

Värden för klarlacken 1-10 saknas i tabell 3, då provröret med uppsamlat prov olyckligtvis 

inte vägdes innan aceton tillsattes. 

9.2 GC-MS 

Vid jämförelse mellan provernas kromatogram ser man att topparna vid ca 24, 26 och 28 

minuter ökade med ökande RME halt i klarlackerna. Föreningarna i fråga var metyl-14-metyl 

pentadekanoat eller metyl hexadekanoat, olika former av metyl oktadekanoat samt olika 

former av metyl eikosanoat. Detta tyder på att dessa föreningar kom från RME. Antagandet 

stärks ytterligare då dessa även återfanns i kromatogrammet för ren RME.  

Det kan då med stor sannolikhet sägas att föreningarna som avgick vid härdning av klarlacker 

med RME var metyl-14-metyl pentadekanoat eller metyl hexadekanoat, olika former av metyl 

oktadekanoat samt olika former av metyl eikosanoat. Dessvärre går det inte att säga om det 

var metyl-14-metyl pentadekanoat eller metyl hexadekanoat eller en blandning av båda som 

observerades i kromatogrammet. 

 

I samtliga provers kromatogram sågs en topp vid 14,8 minuter. Föreningen i fråga var 

ftalsyraanhydrid som användes för att bygga upp polymeren. Den kom alltså från 

bindemedlet.  
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Vid jämförelse mellan provernas och lösningsmedlet perkloretylens kromatogram sågs att den 

förening, 4-(1-1 dimetylpropyl)-fenol, som eluerades vid ca 16 minuter kom från 

perkloretylen. Dock var det en liten topp. 

 

I kromatogrammen för noll procent RME och tio procent RME med viskositeten 150 s fanns 

spår av hexametoximetylmelamin (HMMM) som var en förnätare i klarlackerna. Den borde 

inte ha avgått vid härdningen, därför tyder detta på ej fullständig härdning för dessa prover. 

Mycket tyder på att föreningar fastnade i slangarna eller kylfällan mellan provuppsamlingarna 

och förorenade nästkommande uppsamling. Ett exempel var möjligen den oidentifierade 

toppen med molekylvikt 185 m/z som eluerades vid 14,3 minuter. Eftersom den inte återfanns 

varken i provet med noll procent RME eller i någon av de rena färgkomponenterna. Däremot 

sågs toppen i resterande prover, inklusive provet med noll procent RME och viskositeten 143 

s, och kan alltså vara ett resultat av förorenade slangar eller kylfälla. Detta kunde eventuellt ha 

förhindrats om kylfällan och slangar diskats noga och/eller ugnen konditionerats mellan 

uppsamlingarna. 

 

Ytterligare exempel som tyder på föroreningar av slangar är det faktum att spår sågs från de 

olika formerna av metyl oktadekanoat, som kom från RME, i provet med noll procent RME 

och viskositeten 143 s. 

9.3 FTIR 

Det enklaste sättet att kontrollera om provet har härdats eller inte var att undersöka 

hydroxyltoppen som låg vid cirka 3500 cm
-1

. Toppen minskade vid härdning. Enligt 

reaktionen mellan melamin och polyesterbindemedlet, som nämndes i kapitel 4.3, så reagerar 

hydroxylgrupperna i polyesterbindemedlet med melamin. Detta resulterar i att en syrebrygga 

bildas där hydroxylgrupperna tidigare fanns vilket leder till en minskning av hydroxylgrupper. 

Dock går det inte att säga hur mycket toppen ska ha minskat vid fullständig härdning. 

 

Alkyltoppens storlek ökade med ökad mängd RME för de ohärdade proverna. Det stämmer 

med tanke på att RME består av olika estrar med många kol-väte-bindningar.  

Toppen vid 2858 cm
-1

 i alkyltoppen syntes i de ohärdade proverna med RME men försvann 

under härdningen. Detta förklarades med det resultat som erhölls vid analysen med GC-MS. 

Det vill säga att det avgick estrar med långa kolkedjor vid härdningen. Detta bör synas i ett 

IR-spektrum. 

Det var svårt att hitta ett mönster för topparna vid 1475 och 1485 cm
-1

. Att det blev skillnad 

på de topparna vid RME-innehållande prover respektive varierande härdningstider var tydligt 

i de spektra som erhölls. Dock gick det ej att fastställa ett mönster för hur det skedde. 

I fig.18 visas att den blå och röda linjen för det prov i första serien som var utan RME, inte 

stämde in på antagandet att toppen minskar efter härdning. Antagandet stämde in på övriga 

prover men inte på det. Det är svårförklarat, men en möjlig förklaring skulle kunna vara att 

något blev fel vid härdningen för just det provet. För att undersöka detta så studerades IR-

spektrumet för det härdade och det ohärdade provet. En jämförelse mellan hydroxyltopparna 

gjordes. Vid jämförelsen syntes tydligt att hydroxyltoppen hade minskat, men som tidigare 
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nämnts så var det svårt att säga om fullständig härdning skett bara genom att studera 

hydroxyltoppen. 

 

Fig. 21 visar att kvoterna för 815 och 913 cm
-1 

minskade efter att proverna härdades. Detta 

stämde överens med reaktionen för härdning, se kapitel 4.3, då metoxigrupperna minskade vid 

härdningen, något som kan ses i tabell 4. I tabell 5 ska kvoterna, mellan de ohärdade 

respektive de härdade klarlackerna, vara så lika varandra som möjligt. Det stämde bra för de 

ohärdade proverna men det var en liten skillnad mellan kvoterna för de härdade proverna. Det 

härdade provet innehållande tio procent RME hade en kvot på 1,33 och det härdade provet 

med noll procent RME hade en kvot på 1,43. Att kvoten var mindre för det prov som innehöll 

RME tyder på att mängden metoxigrupper minskade mer vid närvaro av RME, enligt 

Lambert-Beers lag A= ℇ∙c∙l. Det kan i så fall tyda på att lite HMMM avgick vid härdningen. 

Något som även observerades för vissa prover vid analysen med GC-MS. En annan förklaring 

kan vara att filmtjockleken på kaliumbromidtabletten inte var densamma för alla klarlacker 

som analyserades. Det kan även vara så att HMMM från början inte innehöll hela sex 

metoxigrupper. 

 

De kvoter som beräknades utifrån topparna vid 815 och 1550 cm
-1

 skulle även de vara så lika 

som möjligt för de härdade respektive ohärdade proverna. Även här stämde de ohärdade 

provernas kvoter bättre överens än de härdades. Här erhölls en större skillnad mellan kvoterna 

för de härdade proverna. Det härdade provet med noll procent RME hade en kvot på 6,36 

medan provet med tio procent RME hade en kvot på 5,27. En annan underlig sak som 

upptäcktes vid beräkningen var att absorbansen för 1550-toppen ökade för de härdade 

proverna, se tabell 6. Detta medförde att kvoterna ökade för de härdade proverna, något som 

syns i tabell 7 samt fig. 22. Det är inte helt klart vad det här berodde på, men en möjlig 

förklaring kan vara att filmtjockleken var tjockare för de härdade proverna än för de ohärdade. 

Även detta enligt Lambert-Beers lag A= ℇ∙c∙l, där l är filmtjockleken. För att utesluta 

filmtjocklekens påverkan så bör samma tablett studeras för ohärdat och härdat material. En 

annan förklaring till absorbansökningen kan vara att mobiliteten för HMMM ökar i en härdad 

film innehållande RME. Detta på grund av att HMMM och RME tävlar om att binda till 

polyesterbindemedlet, vilket medför att färgfilmen inte blir lika hårt förnätad. Ytterligare en 

förklaring skulle kunna vara att RME interagerar med melamin och på så vis påverkar 

katalysen av härdningsreaktionen. Enligt [17] så reagerar inte RME med melamin, alltså kan 

detta uteslutas. 
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10. Slutsats 

Metoden som användes för att samla upp avgaser från färgen fungerade, dock var den inte 

särskilt effektiv. Detta dels för att vissa föreningar från tidigare klarlacker låg kvar i systemet 

och förorenade de nästkommande avgasproverna och dels för att mängden uppsamlat prov 

jämfört med mängden avgått prov var väldigt liten. Metoden skulle därför behöva optimeras. 

 

Föreningar som avgick från klarlacken var lösningsmedel x och i vissa fall lösningsmedel y 

och i två av våra prover hittades HMMM. För samtliga gjorda analyser indikerades att RME 

avgick vid härdning. Vid analys med GC-MS kunde de föreningar som avgick från RME 

identifieras som: metyl-14-metyl pentadekanoat och/eller metyl hexadekanoat, olika former 

av metyl oktadekanoat samt olika former av metyl eikosanoat. 

 

Vid undersökning av härdning med FTIR var det enklaste sättet att se om ett prov härdats 

genom att titta på hydroxyltoppen vid cirka 3500 cm
-1

. Dock gick det inte att säga hur mycket 

toppen skulle ha minskat vid fullständig härdning. En skillnad kunde ses för en topp vid 2858 

cm
-1

 som uppkom i det ohärdade materialet som innehöll RME. Denna topp försvann under 

härdningen.   

 

Det verkade även som att en viss del HMMM, som var en förnätare i klarlackerna, avgick vid 

härdning. Detta var något som observerades både vid analys med FTIR och med GC-MS.  

 

11. Förslag till fortsatt arbete 

Vidare optimering av metoden bör göras. Förslag på detta är att göra ren slangar och rör 

mellan varje provuppsamling, att byta eller diska kylfällan noggrannare mellan varje 

uppsamling, eventuellt ha flera kylfällor på rad, att korta sträckan fram till kylfällan samt att 

täta lådan bättre. Förslagsvis bör även luftflödet minskas ytterligare, då det gav effektivare 

kylning av gasen, tills maximal mängd prov samlats upp. Ytterligare en förbättring som skulle 

kunna göras är att provrören skulle få stå kvar i kylfällan tills allt prov avkylts. Detta för att 

minska risken att prov som ej hunnit kylas går förlorat vid borttagningen av provröret. För 

effektivare kylning skulle flytande kväve kunna användas istället för isbad vid kylfällan. 

Att enbart använda prover med samma viskositet som SSAB Tunnplåt använder i produktion 

skulle underlätta analyser och jämförelse mellan proverna. 

 

För att lättare kunna följa härdningen vid FTIR-analyserna kan mer material studeras och 

härdningstiderna kan utökas. För att inte få skillnad i filmtjocklek bör endast en 

kaliumbromidtablett spincoatas för varje klarlack. Så att man mäter på samma tablett för 

ohärdade och härdade material. 

 

Genom att undersöka hur mycket de produkter som SSAB Tunnplåt använder i nuläget avger , 

kan jämförelser göras med NOVA GreenCoat. Detta för att kunna säga om NOVA GreenCoat 

är bättre lämpad än nuvarande färg.



39 

 

 12. Referenslista 

[1] http://www.ssab.com/sv/Om-SSAB/Om-SSAB/ Datum: 2009-04-07 

[2] http://www.ssab.com/en/Products-and-solutions/Products/Other-SSAB-products/  

Datum: 2009-04-07 

[3] http://www.coil-akzonobel.com Datum: 2009-04-07 

[4] Intervju med Per-Erik Sundell, Produktutveckling SSAB, 2009-05-08 

[5] Prelaqskolan nr 2, ”Olika färgsystem – praktisk användning, fördelar, nackdelar”, 

september 1998, SSAB Borlänge 

[6] http://www.coil-akzonobel.com/index.asp?cp=5&ID=5&topID=5&huvudsida=Ja Datum: 

2009-04-28 

[7] “Rapeseed oil methyl ester oxidation over extended ranges of pressure, temperature, and 

equivalence ratio: Experimental and modeling kinetic study”, Philippe Dagaut, Sandro Gail, 

Mayuresh Sahasrabudhe, 2007, Tillgänglig på: 

https://docs.google.com/a/student.liu.se/gview?a=v&pid=gmail&attid=0.3&thid=1212053806

7eb407&mt=application%2Fpdf&AuthEventSource=SSO Datum: 2009-04-10 

[8] www.perstorpbioproducts.com/upload/msds_rme_eng-1686.pdf Datum: 2009-05-16 

[9] Informationsblad om NOVA GreenCoat, Per-Erik Sundell Produktutveckling SSAB 

[10] Manualen till Permascope M11 av Helmut Fischer GMBH & CO 1987, Beställ-Nr. 991-

013 

[11] Organic Chemistry 9
th

 ed., T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, 2008, John Wiley 

& Sons, Inc. s. 77, 79 (FTIR), s.415 (GC)  

[12] Quantitative chemical analysis 7
th

 ed, Daniel C. Harris, 2007, W.H.Freeman and 

company, s. 442-446 (FTIR), s. 474-476, 484-485 (MS) 

[13] Intervju med Birgit Jansson, Kemist SSAB, 2009-05-12 

[14] An infrared spectroscopy atlas for the coating industry 4 ed, Darlene R. Brezinsky, 

1991Federation of societies for coatings technology, s. 44-46 

[15] http://www.wcaslab.com/TECH/tbftir.htm Datum: 2009-05-16 

[16] http://organicworldwide.net/infrared/ Datum: 2009-05-16 

[17] Johansson, Katarina, "Fatty Acid Methyl Esters as Reactive Diluents in Solvent-borne 

Thermally Cured Coil-coatings" PhD Thesis, September 29, 2006, KTH, Stockholm



40 

 

 Bilaga 1  

Vikttabell över avgasuppsamling RME 0 och 5 % 

 

Nr Al-plåt (g) Al+våt (g) Al+torr (g) övrigt vikt våtfilm (g) viktminskning (g) viktkvot 

0-1 26,172 27,206 26,883 
 

1,034 0,323 31,2% 

0-2 25,850 26,978 26,610 
 

1,128 0,368 32,6% 

0-3 26,406 27,434 27,102 
 

1,028 0,332 32,3% 

0-4 26,430 27,386 27,093 lite avskrap 0,956 0,293 30,6% 

0-5 26,406 27,450 27,122 
 

1,044 0,328 31,4% 

0-6 26,324 27,230 26,937 
 

0,906 0,293 32,3% 

0-7 26,956 27,997 27,684 lite kokt 1,041 0,313 30,1% 

0-8 26,867 28,247 27,842 mycket kokt 1,38 0,405 29,3% 

0-9 25,473 26,539 26,235 lite kokt 1,066 0,304 28,5% 

0-10 26,633 27,683 27,370 
 

1,05 0,313 29,8% 

      
Σ= 3,272 

 

        5.1 26,674 27,673 27,343 lite extra färg 0,999 0,33 33,0% 

5.2 26,384 27,505 27,139 lite kokt 1,121 0,366 32,6% 

5.3 26,310 27,259 26,967 
 

0,949 0,292 30,8% 

5.4 26,858 27,848 27,538 
 

0,99 0,31 31,3% 

5.5 26,048 26,966 26,669 
 

0,918 0,297 32,4% 

5.6 26,231 27,214 26,901 
 

0,983 0,313 31,8% 

5.7 26,295 27,299 26,978 lite kokt 1,004 0,321 32,0% 

5.8 26,963 27,945 27,644 
 

0,982 0,301 30,7% 

5.9 25,771 26,702 26,412 
 

0,931 0,29 31,1% 

5.10 26,963 27,905 27,602 
 

0,942 0,303 32,2% 

      
Σ = 3,123 
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Vikttabell över avgasuppsamling RME 10 och 20 % 

 

Nr Al-plåt (g) Al+våt (g) Al+torr (g) övrigt vikt våtfilm (g) viktminskning (g) viktkvot 

10.1 26,735 27,703 27,375 
 

0,968 0,328 33,9% 

10.2 26,630 27,657 27,301 
 

1,027 0,356 34,7% 

10.3 26,608 27,627 27,290 
 

1,019 0,337 33,1% 

10.4 27,125 28,171 27,824 
 

1,046 0,347 33,2% 

10.5 27,523 28,553 28,145 
 

1,03 0,408 39,6% 

10.7 26,772 27,781 27,459 
 

1,009 0,322 31,9% 

10.8 26,663 27,722 27,405 
 

1,059 0,317 29,9% 

10.9 26,991 27,990 27,656 
 

0,999 0,334 33,4% 

10.10 27,165 28,229 27,878 
 

1,064 0,351 33,0% 

      
Σ= 3,100 

 

        20.1 27,342 28,307 27,920 
 

0,965 0,387 40,1% 

20.2 27,191 28,345 27,886 
 

1,154 0,459 39,8% 

20.3 27,331 28,439 28,002 
 

1,108 0,437 39,4% 

20.4 27,455 28,572 28,126 
 

1,117 0,446 39,9% 

20.5 27,163 28,224 27,825 
 

1,061 0,399 37,6% 

20.6 26,846 27,925 27,509 
 

1,079 0,416 38,6% 

20.7 26,773 27,808 27,400 
 

1,035 0,408 39,4% 

20.8 26,733 27,744 27,355 
 

1,011 0,389 38,5% 

20.9 26,499 27,474 27,112 
 

0,975 0,362 37,1% 

20.10 27,164 28,216 27,811 
 

1,052 0,405 38,5% 

      
Σ= 4,108 
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Vikttabell över avgasuppsamlingen RME 0 och 10 % med viskositet 143 

respektive 150 s 

 

Nr Al-plåt (g) Al+våt (g) Al+torr (g) övrigt vikt våtfilm (g) viktminskning (g) viktkvot 

0-1 27,214 28,359 27,927 
 

1,145 0,432 37,7% 

0-2 27,133 28,311 27,864 
 

1,178 0,447 37,9% 

0-3 26,739 27,905 27,493 
 

1,166 0,412 35,3% 

0-4 26,997 28,147 27,724 
 

1,15 0,423 36,8% 

0-5 27,197 28,309 27,916 
 

1,112 0,393 35,3% 

0-6 26,482 27,694 27,193 
 

1,212 0,501 41,3% 

0-7 26,790 27,935 27,513 
 

1,145 0,422 36,9% 

0-8 27,166 28,383 27,945 
 

1,217 0,438 36,0% 

0-9 26,906 28,116 27,679 lite kokt 1,21 0,437 36,1% 

0-10 26,667 27,846 27,413 
 

1,179 0,433 36,7% 

      
Σ= 4,338 

 

        10.1 26,640 27,789 27,325 
 

1,149 0,464 40,4% 

10.2 26,449 27,636 27,159 
 

1,187 0,477 40,2% 

10.3 26,530 27,694 27,236 
 

1,164 0,458 39,3% 

10.4 27,168 28,306 27,878 
 

1,138 0,428 37,6% 

10.5 26,751 27,834 27,411 
 

1,083 0,423 39,1% 

10.6 26,512 27,674 27,230 lite kokt 1,162 0,444 38,2% 

10.7 27,013 28,132 27,683 
 

1,119 0,449 40,1% 

10.8 26,495 27,613 27,180 
 

1,118 0,433 38,7% 

10.9 26,893 28,037 27,614 
 

1,144 0,423 37,0% 

10.10 26,250 27,299 26,902 
 

1,049 0,397 37,8% 

      
Σ= 4,396 
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Bilaga 2 

Kromatogram för lösningsmedel x 
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Bilaga 3 

Kromatogram för lösningsmedel y 
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Bilaga 4 

Kromatogram för färgkomponenten ren RME, referensprov, med tabell över 

topparna  
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Tabell med identifiering av toppar för ren RME 

 

Ret.tid (min) Förening Säkerhet Molekylvikt 

23,63 7,10-metyl hexadekadienoat relativt säker 266 

23,708 7,10,13-meyl hexadekatrienoat säker 264 

23,779 11-metyl hexadekenoat säker 268 

24,061 
metyl-14-metyl pentadekanoat och/ eller metyl 
hexadekanoat säker 270 

26,103 9-12-metyl oktadekadienoat säker 294 

26,206 9-metyl oktadekenoat säker 296 

26,439 metyl oktadekanoat säker 298 

28,31 11-metyl eikosenoat säker 324 

28,569 metyl eikosanoat säker 326 

30,329 13-metyl dokosenoat relativt säker 322 

30,569 metyl dokosanoat relativt säker 324 

 

 

Mer info: 

26,206: Z- eller E- konfiguration 
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Bilaga 5 

Kromatogram för lösningsmedlet perkloretylen 

 

 

Bilaga 8 

Masspektrum för avgasprov med RME 0 % och tabell över topparna 

 

 

 

 

 

 

4-(1,1-dimetylpropyl)-fenol 



48 

 

Bilaga 6 

Kromatogram för avgasprov med RME 0 % och tabell över topparna. 
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Tabell över topparna för 0 % RME 

 

Retentionstid Förening Säkerhet Molekylvikt  

1,305 aceton säker 58 

5,027-5,040 lösningsmedel x säker 
 14,814 ftalsyra anhydrid säker 148 

15,319 2-butyl-2-etyl-1,3-propandiol relativt säker 160 

15,862 etanol, 2-(2-butoxyetoxy)-acetat relativt säker 204 

16,367 4-(1,1-dimetylpropyl)-fenol säker 164 

18,361 butylerad hydroxytoluen relativt säker 220 

30,18 HMMM säker 390 

 

Mer info: 

14,814: Från bindemedlet i polyesterfärgen 

16,367: Från perkloretylen 

30,18: Förnätare i polyesterfärgen
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Bilaga 7 

Kromatogram för avgasprov med RME 5 % och tabell över topparna 
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Tabell med identifiering av toppar för RME 5 % 

 

Retentionstid (min) Förening Säkerhet  Molekylvikt 

5,05 lösningsmedel x Säker 

 14,302 osäkert osäkert 185 

14,82 ftalsyra anhydrid säker 148 

16,367 4-(1,1-dimetylpropyl)-fenol säker 164 

24,04 metyl hexadekanoat säker 270 

24,29 osäkert 

 

tre olika 

26,05 metyl oktadekadienoat säker 294 

26,134 och 26,141 metyl oktadekenoat säker 296 

26,406 metyl oktadekanoat säker 298 

27,371 osäkert 

  28,309 11-metyl eikosenoat säker 324 

28,575 metyl eikosanoat säker 326 

 

Mer info: 

14,820: Från bindemedel i polyesterfärgen 

16,367: Från perkloretylen 

26,05: Två dubbelbindningar på olika ställen och i olika riktingar (E eller Z). 
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Bilaga 8 

Kromatogram för avgasprov med RME 10 % och tabell över topparna 
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Tabell med identifiering av toppar för RME 10 % 

 

Retentionstid Förening Säkerhet Molekylvikt 

1,305 aceton säker 58 

5,027-5,040 lösningsmedel x säker 

 14,3 2-metyl-2-metylenhexan osäker 112 

14,808 ftalsyra anhydrid säker 148 

15,857 etanol, 2-(2-butoxyetoxy)-acetat relativt säker 204 

16,362 4-(1,1-dimetylpropyl)-fenol säker 164 

24,04 

metyl-14-metyl pentadekanoat och/eller metyl 

hexadekanoat säker 270 

26,064 och 

26,162 metyl oktadekadienoat säker 294 

26,414 metyl oktadekanoat säker 298 

27,372 osäkert 

  28,312 metyl eikosenoat säker 324 

  

Mer info: 

14,808: Från bindemedlet i polyesterfärgen 

16,362: Från perkloretylen 

26,064 och 26,162: Två dubbelbindningar på olika ställen och i olika riktingar (E eller Z). 
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Bilaga 9 

Kromatogram för avgasprov med RME 20 % och tabell över topparna 
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Tabell med identifiering av toppar för RME 20 % 

 

Retentionstid Förening Säkerhet Molekylvikt 

1,305 aceton säker 58 

5,027-5,040 lösningsmedel x säker 

 14,3 2-metyl-2-metylenhexan säker 112 

14,816 ftalsyra anhydrid säker 148 

15,864 etanol, 2-(2-butoxyetoxy)-acetat relativt säker 204 

16,363 4-(1,1-dimetylpropyl)-fenol säker 164 

17,036 osäker 

  

24,04 

metyl-14-metyl pentadekanoat och/eller metyl 

hexadekanoat säker 270 

26,065 och 26,169 och 

26,201 metyl oktadekadienoat säker 294 

26,408 metyl oktadekanoat säker 298 

28,304 metyl eikosenoat säker 324 

  

Mer info: 

14,816: Från bindemedlet i polyesterfärgen 

16,363: Från perkloretylen 

26,065 och 26,169 och 26,201: Två dubbelbindningar på olika ställen och i olika riktingar (E 

eller Z)
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Bilaga 10 

Kromatogram för avgasprov med RME 0 % med viskositet 143 s och tabell över 

topparna 

 



57 

 

Tabell med identifiering av toppar för RME 0 % med viskositeten 143 s 

 

Retentionstid Förening Säkerhet Molekylvikt 

1,292 aceton säker 58 

1,195 formaldehyd säker 30 

5,027-10,0 lösningsmedel x och y säker 

 6,671 etylmetylbensen säker 120 

7,033 trimetylbensen säker 120 

14,322 osäker 

 

185 

14,846 ftalsyra anhydrid säker 148 

15,332 propandiol säker 76 

15,875 etanol, 2-(2-butoxyetoxy)-acetat relativt säker 204 

16,374 fenol-4-(1,1-dimetylpropyl) säker 164 

22,303 osäker 

  24,296 osäker 

  26,122 metyl oktadekadienoat säker 294 

27,39 osäker 

    
Mer info: 

6,671: Blandning mellan orto, meta och para 

7,033: Blandning mellan orto, meta och para 

14,846: Från bindemedlet i polyesterfärgen 

16,374: Från perkloretylen 

26,122: Förorening från tidigare RME-innehållande prov 

27,390: Förorening från tidigare RME-innehållande prov 
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Bilaga 11 

Kromatogram för avgasprov med RME 10 % med viskositet 150 s och tabell 

över topparna 
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Tabell med identifiering av toppar för RME 10 % med viskositeten 150 s 

 

Retentionstid Förening Säkerhet Molekylvikt 

1,292 aceton säker 58 

5,106 lösningsmedel x säker 
 14,311 osäker 

 
185 

14,816 ftalsyra anhydrid säker 148 

15,858 etanol, 2-(2-butoxyetoxy)-acetat relativt säker 204 

16,369 fenol-4-(1,1-dimetylpropyl) säker 164 

17,036 9-oxo-metyl nonanoat säker 186 

24,05 
metyl hexadekanoat och/eller metyl-

14-metyl pentadekanoat säker 270 

24,298 osäkert 
  26,072 metyl oktadekadienoat säker 294 

26,182 och 26,214 metyl oktadekenoat säker 296 

26,415 metyl oktadekanoat säker 298 

28,318 11-metyl eikosenoat säker 324 

28,557 metyl eikosanoat säker 326 

30,169 HMMM säker 390 

30,57 metyl dokosanoat säker 354 

 

Mer info: 

14,816: Från bindemedel i polyesterfärgen 

16,369: Från perkloretylen 

26,072: Två dubbelbindningar på olika ställen och i olika riktingar (E eller Z) 

30,169: Förnätare i polyesterfärgen 

 

 


