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Sammanfattning
Abstract

This project was aimed to study the degradation of polystyrene-butadiene-styrene block copolymer (SBS). SBS is used to modify bitumen, the 

binder in asphalt. From earlier studies it is known that SBS degrades in bitumen, but the degradation products have not been identified. To be able 

to determine the long term effects of SBS in the environment, degradation products need to be identified. Polystyrene forms rigid blocks with 

polybutadiene as a rubbery matrix between the ridgid blocks. When blended in bitumen, the polystyrene blocks are crosslinked to form a three 

dimensional network. SBS is an elastomer and has the ability to regain its shape after being a subject of mechanical force. According to the pre 

references the polymers had to be degraded in similar ways as they would in bitumen. Since bitumen is a very complex matrix with high boiling 

point and viscosity, there would be difficulties separating polymers from the bitumen. We made an assumption that it would be plausible for the 

degradation products formed in bitumen to form even with no bitumen present. Four different SBS polymers were used. One of the polymers was 

branched. Another had a high content of 1-2 polybutadiene. The third was a diblock copolymer (SB) with low styrene content compared to the 

others. The last was a linear SBS. The polymers were degraded in pieces of apparatus used for study ageing characteristics of bitumen as well as 

they were aged by refluxing in hexane. The degradation products were extracted by Solid Phase Extraction (SPE) and identified by GC-MS. Due 

to instrumental limits there were not many degradation products identified. The main products detected included saturated hydrocarbons in the 

range of 16-31 carbon atoms as well as squalene.
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Sammanfattning
I det här projektet studerades nedbrytning av styren-butadien-styren block 

kopolymerer (SBS). SBS används för att modifiera bitumen vars 

användningsområde är som bindemedel i asfalt. Tidigare studier har visat att 

SBS bryts ned i bitumen, men nedbrytningsprodukterna har inte identfierats. För 

att kunna avgöra vad SBS har för långsiktiga effekter på miljön måste 

nedbrytnignsprodukterna identifieras. I SBS bildar polystyren styva block 

medan polybutadien fungerar som flexibla bryggor mellan polystyrenblocken. 

När SBS blandas med bitumen korslänkas polystyrenblocken så att ett 

tredimensionellt nätverk bildas. Eftersom SBS är en elastomer har den förmågan 

att återfå sin ursprungliga form efter att ha blivit utsatt för mekanisk stress. 

Enligt de givna förutsättningarna för studien skulle polymererna brytas ned på 

samma sätt som om de skulle ha varit lösta i bitumen. Eftersom bitumen är en 

komplex matris med hög kokpunkt och viskositet skulle det varit svårt att 

separera polymererna och deras nedbrytningsprodukter från bitumenet. Vi 

gjorde ett antagande om att det förmodligen bildas samma 

nedbrytningsprodukter som om bitumen varit närvarande även om 

nedbrytningen sker utan bitumen närvarande. Fyra olika SBS polymerer 

användes. En av polymererna var grenad. En annan hade en stor andel 1,2-

polybutadien. Den tredje var en diblock kopolymer (SB) med lågt styren 

innehåll jämfört med de andra. Den sista polymeren var linjär. Polymererna 

åldrades i apparatur framtagen för att studera åldring av bitumen. Polymererna 

åldrades även genom att återloppskokas i hexan. Nedbrytningsprodukterna 

extraherades via fastfasextraktion (SPE) och identifierades med GC-MS. Genom 

instrumentella begränsningar kunde bara ett fåtal nedbrytningsprodukter 

identifieras. Bland de produkter som identifierades fanns alkaner och alkener 

med mellan 16 och 31 kolatomer, men även skvalen identifierades som 

nedbrytningsprodukt. Lågmolekylära ämnen kan ha ventilerats bort för att vi 

inte hade tillgång till apparatur för adsorbtion av flyktiga ämnen för injektion i 

GC-MS.
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1. Introduktion

1.1 Nedbrytning av polymerer

Omfattande projekt om nedbrytningsmekanismer för polymerer har studerats. 

Mekanismen och kinetiken varierar beroende på vilken polymer man använder 

[1]. Via pyrolys, en typ av syrefri destillation bryts polymerer ned kommersiellt 

för återvinning. Då polymerer generellt har hög viskositet och låg 

värmeöverföringshastighet (svårt att ta till sig tillförd värme) finns det 

svårigheter att återvinna polymerer med andra metoder. För att ytterligare 

förbättra nedbrytning via pyrolys sker den ofta i lösning. När man bryter ned 

polymerer i lösning kan lösningsmedlets förmåga att donera protoner spela en 

viss roll. Vid studier av polyvinylacetat (PVAc)1 med difenylamin som 

protondonator studerades effekter av lösningsmedel. Det mest förekommande 

nedbrytningsmönstret var nedbrytning vid β-kolet2, men även slumpvis 

nedbrytning detekterades. När halten av donerade protoner ökade blev andelen 

slumpvis nedbrytning större.

Tetrahydronaftalen (tetralin) är ett protondonerande lösningsmedel som använts 

i flera studier av polymernedbrytning med en protondonator närvarande [2-6]. 

Madras et al. kunde i närvaro av tetralin spåra nedbrytningsmönster vid både 

slumpvis nedbrytning och nedbrytning i kolkedjans ändar vid nedbrytning av 

poly (styren-allylalkohol) [2]. Styrenmonomeren kunde inte separeras från 

tetralin då de har snarlik struktur och molekylmassa. Tetralin har en molmassa 

på 132g/mol medan styren har en molmassa på 104g/mol. Bland övriga 

nedbrytningsprodukter kunde oligomerer av en styrenmolekyl och en 

allylalkoholmolekyl (SA), oligomerer av två allylalkohol och en styren (ASA) 

och en trimer av SA ((SA)3) identifieras. 

När effekterna av närvarande lösningsmedel vid nedbrytning av polymerer 

studeras sker studierna vanligtvis genom att undersöka hur mycket molmassan 

har förändrats [2-6]. Förändringen spåras genom gelpermeabilitets-kromatografi. 
1 I Appendix B visas strukturformler för nämnda polymerer.
2 Se Appendix A för utförligare förklaring.
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Därigenom kan man avgöra på hur stor del av polymeren som brutits ned. Poly-

α-metylstyren (PMS) och polystyren (PS) bröts ned via pyrolys både i och utan 

lösningsmedel under inert atmosfär [3,4]. Bland lågmolekylära 

nedbrytningsprodukter av PS var toluen, etylbensen och styren de dominerande 

produkterna. PMS bröts främst ned genom delning vid polymerens ändar och 

inte genom slumpvis delning [4]. Hos PMS var α-metylstyren, isopropylbensen 

och etylbensen huvudprodukterna [3,4]. Fig. 1 nedan visar att 

lösningsmedelseffekten sker efter depolymerisering och interna omlagringar 

både för PS och PMS. 

När temperaturen ökade gick utbytet mot ett maximum för att sedan avta. Vid en 

lägre volym lösningsmedel accelererade båda dessa effekter. Vidare 

nedbrytningsstudier involverade poly(para-metylstyren) (P-pMS) som är 

ytterligare en variant av polystyren [5]. Pyrolys utfördes både i och utan 

lösningsmedel. När temperaturen var över 370 °C skedde pyrolys i alla 

lösningsmedel (tetralin, 1-metylnaftalen och fenol). Beroendet av 

reaktionstemperatur varierade beroende på vilket lösningsmedel som användes. 

Vid högre temperaturer ökade effekten enligt fenol > 1-metylnaftalen > tetralin. 

Vid lägre temperaturer än 370°C skedde ingen påtaglig reaktion. I fenol kunde 

en viss nybildning av polymer ske. Nybildningen skedde genom att olika 
7
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polymerkedjor kopplades ihop. Studien slutfördes vid 380°C där det kunde dras 

en slutsats om att lösningsmedel med mindre förmåga att donera protoner var 

bättre att åldra P-pMS i, genom att P-pMS bryts ned i en radikalreaktion enligt 

Fig. 2, där man ser att nedbrytningen stoppas i närvaro av tetralin. Detta ger 

totalt att det är fördelaktigt att bryta ned PMS i närvaro av tetralin medan P-pMS 

inte drar nytta av protondonation.

Sato et al. studerade nedbrytning av PS i olika lösningsmedel [6]. För fullständig 

nedbrytning krävdes att temperaturen låg över 400 °C vid ett kvävgastryck av 

2 MPa för att hålla nedbrytningen syrefri. Flyktiga produkter identifierades via 

gaskromatografi (GC). Toluen, etylbensen och styren kunde identifieras i alla 

använda lösningsmedel på samma sätt som i Murakatas studier [3]. De allra 

flyktigaste oligomererna kunde inte identifieras via GC på grund av störningar 
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Fig. 2: Reaktionsmekanismer för P-pMS i närvaro av 
tetralin



från lösningsmedelstoppar. Pyrolys gjordes även utan lösningsmedel där de 

huvudsakliga nedbrytningsprodukterna blev monomerer och oligomerer av 

styren. 

Hace et al. studerade effekten av oxidativ degradering av ”High impact 

polystyrene” (HIPS), en kopolymer av polystyren och polybutadien, i närvaro av 

salpetersyra [7]. Aggressiva medium, som exempelvis salpetersyra katalyserar 

selektiv splittring vid polystyren. I försöken syns att vid höga temperaturer och 

lång nedbrytningstid faller polymererna sönder från en film till pulverform.

9



1.1.1 Polymermodifiering av bitumen

Bitumen modifieras med polymerer för att öka vägarnas hållbarhet [8]. Av 

ekonomiska skäl kommer modifierat bitumen förmodligen aldrig att helt ersätta 

konventionella bitumen även om bitumen modifieras i allt större utsträckning. 

De största användningsområdena för modifierat bitumen är i beläggningslager 

för speciella ändamål såsom på broar, i tunnlar, slitlager på tungt trafikerade 

vägar, flygplatser och i bärlager som ska stå emot extrema påfrestningar. 

Bitumen modifieras inte bara med polymerer utan även med tillsatser av 

antioxidanter, metallorganiska föreningar samt tillsatser av återvunnet gummi. 

Man kan även modifiera bitumen via kemiska reaktioner så att man exempelvis 

binder in monomerer i bitumen, vulkaniserar eller nitrerar det. De vanligaste 

modifikationerna man gör är dock att tillsätta polymerer i form av termoplaster, 

som delas in i plastomerer och elastomerer. Termoplaster mjuknar vid 

uppvärmning och hårdnar vid nedkylning. De ökar viskositeten och styvheten 

vid de temperaturer som bitumen normalt används vid. En typisk termoplast som 

används till bitumenmodifikation är etylvinylacetat (EVA) som är lätt att lösa i 

de flesta bitumen och är termiskt stabilt vid normala blandnings- och 

användningstemperaturer. Elastomerer är elastiska polymerer och har förmågan 

att helt eller delvis återfå form när de har blivit utsatta för mekanisk påverkan. 

Effekten hos elastomerer när de används till vägändamål är att de ökar 

viskositeten snarare än att de bidrar till elastisk styrka. Den här studien är 

inriktad mot styren-butadien-styren block kopolymerer (SBS), en elastomer som 

består av styren och butadien. I SBS bildar polystyrenblock styva 

strukturelement, medan polybutadien bildar flexiblare strukturelement. I vissa 

typer av SBS används vinylisk polybutadien (1,2-polybutadien) för att bilda 

grenad SBS.

Studier vad gäller åldring av polymerer som används för bitumenändamål har 

betraktat ändrade egenskaper hos polymererna löst i bitumen [9-11]. Åldring av 

bitumen indelas i två etapper, åldring under produktion och åldring på plats i 

vägen. Åldringen i produktionsfasen sker vid förhöjda temperaturer vid 
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förvaringen och läggningen av asfalt. Efter att asfalten kommit på plats sker 

nedbrytningen långsammare. I båda fallen beror nedbrytningen till stor del på att 

syre har reagerat med bindemedlet. För att simulera åldring laborativt använder 

man en rad olika metoder, varav vissa är standardiserade. I åldringsmetoderna 

ingår ökad temperatur, ökat syretryck, minskad bitumenfilmtjocklek eller 

kombinationer av de olika varianterna. När bitumen är modifierat med 

polymerer påverkas egenskaperna av både bitumenets och polymerernas 

egenskaper, men även av hur bitumenet reagerar med polymererna. Via infraröd 

spektrometri (FTIR) testades de olika provernas nedbrytning, men det var svårt 

att dra några slutsatser på grund av interferens från polymererna [10-12]. Utöver 

FTIR utfördes även de vanliga fysikaliska och rheologiska bitumentesterna på 

de åldrade proverna. 

Pyrolys av SBS, styren-butadien diblockkopolymer (SB) och styrenbutadien 

med slumpvis fördelning (SBR) följt av FTIR visades att många av polymererna 

ändras genom korslänkning eller nedbrytningsreaktioner som skapas via 

dubbelbindningar i butadienenheterna [12].
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1.1.2  Analys av polymernedbrytning

Utveckling av polymerer sker fortlöpande för att göra bättre och mer hållbara 

produkter [13]. De eftertraktade egenskaperna är bland annat längre livstid 

eftersom polymerer i många fall bryts ned allt för fort. I andra 

tillämpningsområden söker man efter polymera material som snabbt bryts ned. 

Under en polymers livscykel påverkas polymeren hela tiden av sin omgivning 

och under tiden de gör det ändras dess struktur och egenskaper som en funktion 

av tiden. Polymeren kan avge en mängd lågmolekylära föreningar. Dessa 

föreningar inkluderar nedbrytningsprodukter, monomer kvarstod, reagens, 

lösningsmedelsrester, antioxidanter, nedbrytningsprodukter av antioxidanter 

m.fl. Polymerer med svaga bindningar har ofta en tendens att brytas där och 

generellt sett ge ett fåtal väldefinierade nedbrytningsprodukter [14]. För att 

kunna bestämma vad man har för nedbrytningsprodukter kan man använda 

fastfasextraktion (SPE) som en förberedelse inför gaskromatografi kopplat till 

en masspektrometer (GCMS) [14,15]. Med hjälp av ett extraktionsschema 

separerar man olika fraktioner, där man förväntar sig finna exempelvis n-alkaner 

och ketoner i samma fraktion, primära alkoholer i en annan och fettsyror samt 

aldehyder i en tredje.
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1.2 Syfte & begränsningar

Målsättningen med detta projekt var att ta reda på nedbrytningsmönster för 

polymerer som används till att modifiera bitumen. Polymererna som 

behandlades var kopolymerer av polystyren och polybutadien. Eftersom denna 

rapport inte enbart är riktad mot kemister finns förklaringar och begrepp i 

Appendix A, medan strukturformler på polymerer och monomerer finns i 

Appendix B. Syftet med det här projektet är att undersöka nedbrytingsprodukter 

av SBS som används till bitumenmodifikation. Genom att hitta 

nedbrytningsmönster bör man kunna söka efter olika nedbrytningsprodukter och 

därigenom avgöra vad polymererna bryts ned till. Begränsningarna för hur 

studien utförs är:

- Tillgång till mätinstrument har uteslutit  headspaceinjektion i 

gaskromatografen

- Sura lösningsmedel samt lösningsmedel med hög kokpunkt och/eller 

molekylmassa utesluts för att skona gaskromatografens kolonn och filamentet i 

massspektrometerns detektor.

- Ingen åldring i brandfarliga lösningsmedel i apparaterna Pressure Ageing 

Vessel (PAV) och Rotating Thin Film Oven Test (RTFOT).

- Pyrolys uteslöts dels eftersom utrustning för att kunna utföra den saknades och 

dels för att det sedan tidigare är känt att i asfalt bryts SBS ned genom oxidation.

- Polymererna ska enligt uppgift från tillverkaren inte vara stabila i lösning.

Dessa förutsättningar tillåter åldring av polymerer i PAV och RTFOT utan 

lösningsmedel. Förutsättningarna tillät även att polymererna åldrades genom 

återloppskokning i hexan.
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2. Metodbeskrivningar

2.1 RTFOT (Rotating Thin Film Oven Test)

RTFOT är en standardmetod som är avsedd att simulera den åldring bitumen 

utsätts för vid läggning av asfalt [16]. Åldringen sker med värme, omrörning och 

syre. Proverna hålls fast i en ugn på en roterande skiva som roterar vertikalt så 

att man får omrörning och en större yta kan oxideras. I en position finns ett 

blåsmunstycke som förser proverna med frisk luft. Idealt sett bör provet som 

åldras vara i vätskeform eftersom ett prov i pulverform har en tendens att röras 

upp när tryckluften kommer in i provbehållaren. Fig. 3 nedan visar en 

schematisk bild över hur det ser ut på insidan av en RTFOT.
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Fig. 3: Schematisk bild av en RTFOT



2.2 PAV (Pressure Ageing Vessel)

PAV är en tryckkammare som är avsedd för att oxidera bitumen för att simulera 

den åldring asfalt utsätts för i bruk [17]. Metoden syftar till att simulera 

långsiktig nedbrytning av bitumen i fältmässiga förhållanden. Genom att höja 

trycket kommer syrehalten att ökas och accelerationen av åldringen ökar genom 

att oxidation är en reaktion av första ordningen med avseende på syre. Enligt 

standardiserade betingelser används teknisk luft istället för syre för att minska 

risken för explosion. PAV kan även användas efter RTFOT för att simulera både 

nedbrytning vid läggning och i bruk. Fig. 4 nedan visar en översikt av en PAV.
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Fig. 4: Schematisk översikt av en PAV



2.3 Återloppskokning

Polymererna kokas i hexan enligt Fig. 5. Ångorna kondenseras och rinner 

tillbaka ned i reaktionsblandningen. Enligt principen lika löser lika löser sig de 

opolära delarna av polymererna i hexan. Eftersom polymererna enligt uppgift 

från tillverkaren inte är stabila i lösning faller de sönder och 

nedbrytningsprodukterna kan extraheras. Återloppskokning är ingen 

standardmetod för åldring av bitumen, men utfördes för att kunna behålla 

flyktiga nedbrytningsprodukter som framförallt i RTFOT, men även i PAV gick 

ut i ventilationen. 
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Fig. 5: Schematisk bild över återloppskokning



2.4 Fastfasextraktion (SPE, solid phase extraction)

SPE är en teknik som bland annat används för att separera polymerer från dess 

nedbrytningsprodukter [18]. Tekniken är effektiv för snabb, selektiv 

provpreparering. Provet adsorberas av ett kolonnmaterial, för att sedan när 

någon parameter ändras släppa kolonnmaterialet och följa med mobilfasen ut ur 

kolonnen (elueras). Den ändrade parametern kan vara t.ex. pH, lösningsmedel 

eller jonstyrka. Om man använder sig av olika polaritet i mobilfaserna kan man 

skilja föreningar med olika polaritet ifrån. SPE används för en rad ändamål, som 

t.ex. upprening, koncentrering av spårämnen, lösningsmedelsbyte, avsaltning, 

och fraktionering. Fig. 6 visar en översikt av en SPE kolonn. Provet tillsätts i 

reservoaren och trycks genom 

kolonnmaterialet antingen med hjälp av 

övertryck på reservoarsidan eller 

genom att luerspetsen sätts i en 

vakuum kammare så att det sugs 

igenom. Fördelarna med SPE 

inkluderar hög reproducerbarhet, hög 

reningsgrad, låg konsumtion av 

organiska lösningsmedel, 

koncentrering av analyter och enkel 

automatisering. De vanligaste 

varianterna av kolonnmaterial är 

opolär, polär, katjonbytare och anjonbytare. 

En metod för SPE består ofta av sex steg: provförberedelser, solvatisering, 

ekvilibrering, provapplicering, kolonntvättning och analyteluering. 

Provförberedelserna kan vara så pass enkla som att späda provet för att sänka 

koncentrationen av prov eller minska viskositeten men ska även göra att 

analyterna är lösta och effektivt binder in till kolonnmaterialet. Man kan även 

behöva filtrera bort partiklar från provet för att förhindra att kolonnen blockeras. 

Solvatiseringen och ekvilibreringen är förberedelser av kolonnen inför 
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Fig. 6: Schematisk bild över en SPE 
kolonn



provapplicering. Solvatisering innebär att man tillsätter det lösningsmedel som 

man har tänkt använda i kolonnen för att aktivera kolonnmaterialet, så att man 

får en bättre interaktion mellan faserna i kolonnen och provet. I ekvilibreringen 

ingår även att justera pH så att det är samma i kolonnmaterialet som i provet. I 

kolonntvättningen tar man bort biprodukter och annat oönskat provinnehåll, för 

att man sedan ska kunna eluera intressanta analyter. För att effektivisera 

fraktionering av provet sker eluering med tillsats av lösningsmedel i två steg. 

Lösningsmedlet bör väljas så att det binder in lättare till kolonnmaterialet än 

analyten så att den byts ut mot lösningsmedel vid eluering.
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2.5 GC-MS

Gaskromatografi är en mycket känslig metod att separera flyktiga ämnen ifrån 

varandra. Detta görs genom att driva dem genom en kapillärkolonn. Man 

använder en inert gas, t.ex. kväve eller helium som får strömma genom 

kolonnen och då bär med sig det prov man applicerat på 

kolonnen fram till detektorn enligt Fig. 7. Genom att 

man använder sig av en temperaturgradient elueras först 

de ämnen som har en kokpunkt närmast 

ugnstemperaturen ut ur kolonnen och sedan elueras de 

ut i ordning efter en kombination av kokpunkt och 

polaritet. Om ett ämne har lägre kokpunkt än 

temperaturen i ugnen som kolonnen går genom har så 

följer ämnet med bärgasen med minimal retentionstid. 

Därefter kommer provet in i detektorn, i detta fall en masspektrometer. När en 

av provets beståndsdelar detekteras syns det en topp på kromatogrammet som i 

Fig. 8. I masspektrometern sönderdelas provet i olika fragment som syns i 

spektrumet. Eftersom många kemiska föreningar har specifika 

fragmenteringsmönster i masspektrometern kan man med hjälp av fragmenten 
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Fig. 7: Schematisk bild 

över en gaskromatograf

Fig. 8: Ett av de upptagna kromatogrammen



avgöra vad man hade för ämnen i provet. Vanligtvis använder man ett bibliotek 

av kända föreningars nedbrytningsmönster att jämföra med när man tar reda på 

vad man har för analyter. 
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Fig. 9: Exempel på ett spektrum upptaget i GC-MS



3. Experimentalier

3.1 Material

De polymerer som användes var D1101CM, D1116EM, D1184CM och 

D1192EM från Kraton® polymers [21-23]. Alla polymerer var 

blockkopolymerer av styren och polybutadien. D1101CM var ren, ogrenad SBS 

triblock kopolymer. D1116EM var diblock SB dvs hade bara två block, ett av 

polystyren och ett av polybutadien. D1184CM var grenad SBS. D1192EM var 

SBS med 40% vinylisk butadien, dvs. 1,2-polybutadien, istället för 1,4-

polybutadien som är den vanligare varianten. Fig. 10 nedan visar skillnaden 

mellan de två olika varianterna.

3.2 Lösningsmedel

Dietyleter av analysgrad, tillverkad av Scharlau. Hexan, PA-kvalitet tillverkad 

av Baker Chemicals. Ättikssyra, Puriss 99-100% tillverkad av Kebo. Kloroform, 

Spectroscan kvalitet tillverkad av Labscan.
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Fig. 10: Översikt över skillnaden mellan 1,2-polybutadien och 1,4-
polybutadien. I D1192EM är förhållandet m:n 6:4, i övriga undersökta 
polymerer: 10:1



3.3 Termooxidation

De olika polymererna åldrades vid olika betingelser. Dels i en PAV, tryck 

2.1 MPa, temperatur 100 ºC. Proverna åldrades under 20 h. Dels i en RTFOT i 

163 ºC under 75 minuter med rotation. Utöver dessa oxidationsmetoder åldrades 

även proverna genom återloppskokning under 16 h i hexan. Vid oxidation i PAV 

vägdes 0,700 g polymer in och efter värmebehandlingen vägde polymererna i 

genomsnitt 0,649 g i form av vitt pulver. Vid oxidation i RTFOT vägdes 3,0 g in 

och efter behandling återstod i genomsnitt 0,745g i form av en gul till brun 

klump. Det fanns anledning att tro att delar av viktminskningen var till följd av 

att polymeren avlägsnat sig från provbehållaren. Vid återloppskokningen mättes 

250 ml hexan upp och 25 g polymer vägdes upp.
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3.4 SPE-förfarande

Efter termooxidationen fördes 0.5 g av polymeren över till en vial, där 5ml 

dietyleter tillsattes för att extrahera nedbrytningsprodukterna. Efter en timme 

dekanterades etern av och indunstades. Hexanlösliga nedbrytningsprodukter 

löstes i 5 ml hexan, filtrerades genom mikrofilter från Whatmann® med 1 µm 

och 0.45 µm pordiameter för att undvika partiklar för att sedan appliceras på 

SPE kolonnen och extraheras enligt schemat i Fig. 11. Vid återloppskokningen 

utelämnades steget när nedbrytningsprodukterna extraherades med dietyleter 

eftersom de hexanlösliga nedbrytningsprodukterna redan borde vara lösta i 

hexan. Istället tog extraktionen vid där partiklar filtrerades bort vid övriga 

åldringsmetoderna.

 Nedbrytnings-produkter som inte var hexanlösliga utelämnades för att det inte 

fanns någon lämplig utrustning att analysera dem med. Kolonnmaterialet var 

silika bundet till aminopropylkedjor (NH2) av märket Isolute®. Kolonnen 
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Fig. 11: Fastfasextraktionsschema för isolering och separation av 
nedbrytningsprodukter i polymerer.



aktiverades först med 10 ml hexan. Efter aktiveringen fick hexanlösningen med 

nedbrytningsprodukter passera genom kolonnen. Därefter tvättades kolonnen 

med 5 ml hexan följt av 5 ml kloroform och slutligen 5 ml 2 % ättiksyra löst i 

dietyleter. De olika fraktionerna koncentrerades till 500 µl genom att varsamt 

placera provet under en ström av kvävgas. Polymerer utan åldring utsattes också 

för den här extraktionen för att tjänstgöra som referenslösningar. Dessutom 

gjordes en extraktionsserie utan några polymerer alls.

3.5 GC-FID

För att ta fram ett bra temperaturprogram för gaskromatografi användes en 

gaskromatograf med flamjonisationsdetektor. Gaskromatografen var av märket 

Hewlett-Packard modell 5880 med splitinjektion och HP-5MS (crosslinked 

5 % Ph Me Siloxan 30 m* 0.25 mm*0.25 µm filmthickness) kapillärkolonn. 

Som bärgas användes helium och som makeupgas användes kvävgas. 

Injektortemperaturen och detektortemperaturen var 250 ºC. Ett splitflöde på 

60 ml/min användes.
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3.6 GC-MS

Provernas innehåll testades via gaskromatograf kopplad till en masspektrometer. 

Gaskromatografen var av märket Hewlett-Packard modell 6890 med 

splitinjektion och HP-5MS (crosslinked 5 % Ph Me Siloxan 30 m* 

0.25 mm*0.25 µm filmthickness) kapillärkolonn. Som bärgas användes helium. 

Injektortemperaturen var 250 ºC Ett splitflöde på 50 ml/min användes. 

Masspektrometern var av märket Hewlett-Packard modell 5973 mass selective 

detector. En lösningsmedelsfördröjning på 2 minuter användes för att spara 

filamentet. De jonmassor som skannades var mellan 15 och 550 AMU. De olika 

temperaturprogrammen som användes finns i Tabell 1.

Tabell 1: Använda temperaturprogram i gaskromatografi

Fraktion Temperaturprogram
Hexan Starttemperatur: 60°

Elevation1: 5°C/min till 110°C

Elevation2: 10°/min till 250°C

Sluttemperatur: 250°C i 30 min
Kloroform Starttemperatur: 60°

Elevation1: 10°C/min till 150°C

Elevation2: 20°/min till 250°C

Sluttemperatur: 250°C i 30 min
Eter, 2% 

Ättikssyra

Starttemperatur: 110°

Elevation1: 10°C/min till 180°C

Elevation2: 20°/min till 250°C

Sluttemperatur: 250°C i 30 min
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4. Resultat och diskussion
Bland de produkter som identifierats i termooxiderade fraktioner detekterades 

skvalen (2,6,10,15,19,23-hexametyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaen) i 

eterfasen på D1184 och D1192 som återloppskokats i hexan. Skvalen är en 

nedbrytningsprodukt av polyisopren, men eftersom polyisopren och 

polybutadien är snarlika är det inte omöjligt att toppen egentligen är 

2,6,10,14,18,22-tetracosahexaen. Det detekterades även en mängd alkaner av 

varierande längd (8-13 kol) i samtliga hexanfraktioner inklusive blanklösningar. 

Eventuellt var den hexan som använts inte varit av tillförlitlig renhetsgrad och 

när volymen reducerats genom att driva bort lösningsmedel borde de flyktigaste 

ämnena dunsta fortast så att mängden svårflyktiga ämnen koncentreras. 

Organiska föreningar med fler kol har i regel högre kokpunkt än föreningar med 

färre kol. I åldrade prov ökade mängden extremt långa (16-31 kol) alkaner och 

alkener så att man kan misstänka att åtminstone några av dem borde vara 

nedbrytningsprodukter av polybutadien. Det som motsäger en sådan teori är att 

man har en omättnad vid var fjärde kolatom i polybutadien.

Utöver nämnda polymernedbrytningsprodukter kunde även två 

nedbrytningsprodukter av di-tert-butylerad hydroxytoluen, som är en antioxidant 

observeras. De observerade nedbrytningsprodukterna från antioxidanten var 2,6-

di(t-butyl)-4-hydroxy-4-metyl-2,5-dyklohexadien-1-on och 2,6-di(t-butyl)-4-

hydroxybensaldehyd. När oxiderade varianter av en antioxidant spåras betyder 

det att antioxidanten huvudsakligen oxiderats istället för polymeren och i de 

aktuella fallen är det fullt normalt att hitta spår av detta.

En annan grupp av ämnen som var vanliga i proverna var ftalater vars 

huvudsakliga användningsområde är som mjukgörare i plaster. Appendix C 

visar tabeller över alla ämnen som identifierats i projektet för respektive 

fraktion.
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4.1 Förslag till framtida projekt

För att få bättre resultat skulle man eventuellt kunnat använda någon ytterligare 

form av förbehandling av polymererna t.ex. genom att lösa polymererna i tert-

butanol och sedan använda vatten för att fälla ut polymererna som sedan torkas 

under en kvävgasatmosfär för att förhindra oxidation [2]. Detta skulle separera 

antioxidanter genom att de fortfarande är lösta i tert-butanolen och därmed göra 

nedbrytningen effektivare. Dessutom skulle man kunna använda 

splitlessinjektion i gaskromatografen utan att riskera överladdning av kolonnen. 

Vidare skulle man om man hade utrustning för headspaceinjektion kunnat 

identifiera flyktiga nedbrytningsprodukter som i den här studien ventilerades 

bort. Om man använder någon form av syra som är lätt att fälla ut motjonen från 

skulle polymererna kunna reagera med syran som protondonator, och få en 

effektivare nedbrytning. Efter reaktion fälls motjonen ut och filtreras av, samt 

syran neutraliseras.
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5. Slutsats

De identifierade nedbrytningsprodukterna från projektet har främst varit skvalen 

samt mättade kolväten av varierande längd (16-30 kol). Eftersom mängderna av 

nedbrytningsprodukter knappt är detekterbara i GC-MS bör även de 

nedbrytningsprodukter som bildas när polymererna använts till 

bitumenmodifiering vara relativt små, både vid produktionsfasen, som simuleras 

i RTFOT och vid den oxidation som sker i bruk när vägen är lagd. 

Bristen på lågmolekylära nedbrytningsprodukter beror förmodligen på att dessa 

har blivit bortventilerade eftersom de är flyktiga. En annan förklaring till att de 

inte har påträffats kan vara att de bildas i väldigt låg mängd samt att de ligger i 

en del av kromatogrammet där många andra beståndsdelar döljer exempelvis de 

styrenmolekyler som borde ha synts i kromatogrammet.

Då mjukgörare tillsätts till plast är ftalater mer eller mindre förväntade i prover 

som extraherats med den metod som jag har använt. Ftalaterna kommer troligen 

inte från polymererna utan från pipettspetsar, septum i vialer och andra 

plastdetaljer som proverna har varit i kontakt med.
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Appendix A

Förklaringar och begrepp

Eftersom den här rapporten bland annat är riktad mot människor utan 

omfattande kunskap inom kemi följer nedan en kort förklaring av olika termer 

som använts.

Polymer: Flera molekyler som sitter ihop i en kedja. De vanligaste 

användningsområdena för polymerer i vardagen är plast i t.ex. plastpåsar och 

plastflaskor.

Monomer: Byggstenarna som bygger upp en polymer. ofta är monomer ett 

omättat kolväte, där en dubbelbindning kan binda till en annan molekyl. 

Dimer, Trimer, Tetramer: Två, tre eller fyra monomerer som sitter ihop.

Oligomer: Ett fåtal monomerer som sitter ihop. Det finns ingen klar gräns för 

var en oligomer övergår till polymer men en oligomer är mindre än en polymer.

Kopolymer: En polymer med flera typer av monomerer. Ett annat ord för 

kopolymer är sampolymer.

Blockkopolymer: En kopolymer där grupper av olika oligomerer tillsammans 

bildar en polymer.

Polyen: polymer innehållande dubbelbindningar

Blankprov: En metod inom analytisk kemi att avgöra vad man har för innehåll 

som beror på analysmetoden istället för från analyten. Man gör samma tester 

som man skulle ha gjort på analyten, men man har inte tillsatt någon analyt.
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Analyt: Det ämne som ska analyseras. I den här studien nedbrytningsprodukter 

av polymerer.

Molekylmassa: Eftersom molekyler är små använder man ofta molekylens 

massa som ett mått på molekylens storlek.

Matris: I detta fall provsammansättning, d.v.s. hur ett prov är sammansatt. 

Enklast möjliga matris är ett lösningsmedel och en enda analyt. I den här 

undersökningen är matrisen filtrerad för att undvika att injicera partiklar i 

gaskromatografen.

β-kol: Den andra kolatomen räknat från antingen änden på en kolkedja eller 

någon specifikt aktiv grupp (räkning: α, β, γ etc. se Fig. 10 nedan)

Fig. 12: α, β och γ kolen utmärkta på en Butansyra molekyl

orto, meta, para: olika positioneringar av substituenter på en bensenring, se

Fig. 11 nedan

Fig. 13: o, m och p positionering på en toluenmolekyl
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Appendix B
Nämnda polymerer

Nedan visas strukturformler för de polymerer som omnämnts i rapporten. För att 

det ska vara mer överskådligt visas de som monomer och trimer.

Inom organisk kemi ritas normalt sett inte själva kolatomen ut, utan bara 

bindningen i form av ett streck. En dubbelbindning ritas ut som två parallella 

streck. Flera kolatomer på rad ritas som en veckad kedja. Väte ritas inte heller 

ut. Övriga grundämnen ritas ut geno  att man skriver in deras symbol 

(exempelvis O för syre)

Tabell 2: strukturformler hos nämnda polymerer

Monomer Trimer

styren polystyren
CH2

CH2 
butadien 1,4-polybutadien

1,2-polybutadien
CH3 O CH2

O

vinylacetat

polyvinylacetat
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eten

CH3
CH3

polyeten

CH3

O O O

O

CH3

O

CH3

O

CH3

etylvinylacetat kopolymer, EVA (polyeten och polyvinylacetat som sitter 

varannan eten och varannan vinylacetat bilden visar tre eten molekyler och tre 

vinylacetat molekyler)
CH2

CH3

p-metylstyren: en styrenmolekyl med 

en metylgrupp fäst i para-position

CH3

CH3 CH3 CH3

poly-p-metylstyren

CH2CH3

α-metylstyren: en styrenmolekyl med 

en metylgrupp fäst vid α-kolet

CH3CH3

CH3 CH3

poly-α-metylstyren
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CH2

CH2

CH3

isopren

CH3
CH3

CH3 CH3 CH3

1,4-polyisopren

1,2-polyisopren

3,4-polyisopren
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Appendix C

Lista över identifierade ämnen i studien.

Det förekom även toppar som inte kunde identifieras för att de inte var 

homogena eller på andra sätt inte gick att spåra, dessa står inte med i tabellerna 

nedan.

Tabell 3: Blankprov utan polymer eller åldring, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,3,4-trimetylpentan 2.30
n-oktan 2.93
2-etyltoluen 5.80
4-metylnonan 6.23
3-metylnonan 6.49
1,3,4-trimetylbensen 6.60
n-dekan 7.22
n-undekan 10.02
n-dodekan 12.91
n-tridekan 15.33
3,5-di-t-butyl-4-hydroxytoluen (BHT) 18.62
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Tabell 4: Blankprov utan polymer eller åldring, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
nonylcyklopropan 18.13
tetradekylakrylat 21.15
butylisobutylftalat 23.87
9-oktadekenamid 27.58

Tabell 5: Blankprov utan polymer eller åldring, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
dodekylakrylat 11.09
1-oktadeken 14.31
9-oktadekenamid 15.30
diisooktylftalat 17.31
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Tabell 6: D1101 utan åldring, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,3,4-trimetylpentan 2.32
n-oktan 2.95
2-etyltoluen 5.82
4-metylnonan 6.26
3-metylnonan 6.53
1,3,4-trimetylbensen 6.66
n-dekan 7.29
n-undekan 10.12
n-dodekan 12.87
n-tridekan 15.34
BHT 18.80

Tabell 7: D1101 utan åldring, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
BHT 18.62
cyklododekan 21.80
diisobutylftalat 22.86
dibutylftalat 23.87
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Tabell 8: D1101 utan åldring, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
trimetylbensen 6.60
bis(2-etylhexyl)ftalat 17.31
2-cyklopenten-1-ol 40.30

Tabell 9: D1101 åldrad i PAV, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
n-oktan 2.92
2-etylbensen 5.82
2,6-dimetyloktan 6.45
1,2,3 trimetylbensen eller 1,2,4 trimetylbensen 6.60
n-undekan 10.02
n-dodekan 12.92
n-tridekan 15.76

Tabell 10: D1101 åldrad i PAV, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
nonylcyklopropan 18.13
tetradekylakrylat 21.15
butylisobutylftalat 23.87
9-oktadekenamid 27.58
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Tabell 11: D1101 åldrad i PAV, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1-hexadeken/1-heptadeken 12.96
2,6-di(t-butyl)-4-hydroxybensaldehyd 15.50
1-propoxyoktan 17.87
hexadekanamid 18.97

Tabell 12: D1101 åldrad i RTFOT Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2-etyl-1,3-dimetylbensen 9.06
cyklododekan 25.23

Tabell 13: D1101 åldrad i RTFOT, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
n-tetradekansyraamid 25.06
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Tabell 14: D1101 åldrad i RTFOT, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,6-di(t-butyl)-4-hydroxy-4 metyl-2,5-cyklohexadien-1-on 9.64
BHT 10.26
heptadekanylacetat 17.88
n-tetradekansyraamid 18.96
1-oktadeken 19.36
9-oktadekenamid 20.44
m-cyano-1,2-difenyletan 21.42
1,5-dimetyl-6,8-dioxabicyklooktan 21.93

Tabell 15: D1101 åldrad via återloppskokning, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1,3,4-trimetylbensen 6.60
n-dekan 7.22
n-undekan 10.02
n-dodekan 12.91
n-tridekan 15.33
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Tabell 16: D1101 åldrad via återloppskokning, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2-metyl-5-isopropylfenol 14.86
1-trideken 15.26
hexatriakontan 21.43
n-tetradekansyraamid 27.03

Tabell 17: D1101 åldrad via återloppskokning, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
n-dodekylakrylat 14.79
dibutylftalat 17.38
1-cyano-8-pentadeken 18.32
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Tabell 18: D1116 utan åldring, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,3,4-trimetylpentan 2.28
n-oktan 2.91
2-etyltoluen 5.77
4-metylnonan 6.23
3-metylnonan 6.55
1,3,4-trimetylbensen 6.64
n-dekan 7.26
n-undekan 10.11
n-dodekan 12.80
BHT 18.82

Tabell 19: D1116 utan åldring, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
BHT 18.04
1,1,3,3-tetrametylbutylfenol 21.71
nonylfenolisomer 22.18
butylisobutylftalat 23.85
hexadekanamid 26.07
di(2-etylhexyl)ftalat 30.07
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Tabell 20: D1116 utan åldring, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
BHT 9.35
9-oktadekenamid 15.30
bisoktylfenylamin 25.77

Tabell 21: D1116 åldrad i PAV, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
n-oktan 2.87
2-etyltoluen 5.77
2,6-dimetyloktan 6.40
n-undekan 10.96
n-tridekan 15.71

Tabell 22: D1116 åldrad i PAV, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,6-di(t-butyl)-4-hydroxy-4-metyl-2,5-cyklohexadien-1-on 18.04
4-(2,2,3,3-tetrametylbutyl)fenol 21.18
2,4-dinonylfenol/n-tetradekansyraamid 27.16
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Tabell 23: D1116 åldrad i PAV, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
n-nonadekan 17.83
n-oktadekan 20.25
n-pentacosan 22.48

Tabell 24: D1116 åldrad i RTFOT Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2-etyl-1,3-dimetylbensen 9.00
cyklodekan 25.18

Tabell 25: D1116 åldrad i RTFOT, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1-deken 18.12
dodekylakrylat 21.03
di(2-etylhexyl)ftalat 30.07

Tabell 26: D1116 åldrad i RTFOT, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,4,7,9-tetrametyl-5-dicyne-4,7-diol 8.41
N-tetradekansyraamid 18.02
1-cyano-8-pentadeken 18.32
N,N-dibutylmetylamid 21.93
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Tabell 27: D1116 åldrad via återloppskokning, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1,3,4-trimetylbensen 6.73
n-dekan 7.25
n-undekan 10.12
n-dodekan 13.04
n-tridekan 15.46

Tabell 28: D1116 åldrad via återloppskokning, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,4-dinonylfenol 16.87
n-tetradekansyraamid 16.03
2,6-di(t-butyl)-4-hydroxy-4-metyl-2,5-cyklohexadien-1-on 11.78
4-nonylfenol 13.09

Tabell 29: D1116 åldrad via återloppskokning, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1-trideken 14.80
2-metyl-5-isopropylfenol 14.95
1-oktadeken/1-pentadeken 19.36
hexatriakontan 21.25
skvalen 28.80
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Tabell 30: D1184 utan åldring, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
n-oktan 2.46
2-etyltoluen 5.31
4-metylnonan 5.87
1,3,4-trimetylbensen 6.27
n-undekan 10.09
n-dodekan 12.46
BHT 20.73

Tabell 31: D1184 utan åldring, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,3,4-trimetylpentan 2.24
n-oktan 2.87
4-metylnonan 6.20
1,3,4-trimetylbensen 6.60
n-dekan 7.22
n-undekan 10.13
BHT 18.79
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Tabell 32: D1184 utan åldring, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
trimetylbensen 6.53
bis(2-metylhexyl)ftalat 12.03
2-cyklopenten-1-ol 38.26

Tabell 33: D1184 åldrad i PAV, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1-etyl-2-metylbensen 5.82
1,2,3 trimetylbensen 6.56
2-etylhexanol 7.59
n-undekan 9.96
n-heptadekan 23.36
1-oktadeken 25.19

Tabell 34: D1184 åldrad i PAV, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
cyklododekan 21.83
2,6-di(t-butyl)-4-hydroxy-4-metyl-2,5-cyklohexadien-1-on 18.04

Tabell 35: D1184 åldrad i PAV, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1-oktadeken 19.39
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Tabell 36: D1184 åldrad i RTFOT Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2-etyl-1,3-dimetylbensen 9.06
cyklododekan 25.23

Tabell 37: D1184 åldrad i RTFOT, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
n-tetradekansyraamid 26.05

Tabell 38: D1184 åldrad i RTFOT, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,6-di(t-butyl)-4-hydroxy-4-metyl-2,5-cyklohexadien-1-on) 9.55
BHT 10.16
dodekylakrylat 11.04
9-oktadekenamid 15.27
diisooktylftalat 16.97
heptadekanylacetat 17.14
1-oktadeken 19.53
9-oktadekenamid 20.37
1,5-dimetyl-6,8-dioxabicyklooktan 21.84
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Tabell 39: D1184 åldrad via återloppskokning, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1,2,3-trimetylbensen 6.58
1,2,4-trimetylbensen 6.73
n-dekan 7.29
n-undekan 10.05
n-dodekan 12.97
n-tridekan 15.36

Tabell 40: D1184 åldrad via återloppskokning, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
4-nonylfenol 13.44
tetradekylakrylat 13.30
monononylfenol 13.61

Tabell 41: D1184 åldrad via återloppskokning, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
Heneikosan 17.82
2-metyltricosan 17.99
1-eicosanol 19.35
12-dekyl-12-nonyltetracosan 24.00
dinonylftalat 28.52
skvalen 28.78
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Tabell 42: D1192 utan åldring, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,3,4-trimetylpentan 2.35
n-oktan 2.96
2-etyltoluen 5.88
3-metylnonan 6.55
1,2,3-trimetylbensen 6.58
n-dekan 7.32
n-undekan 10.14
n-tridekan 15.37
BHT 20.74

Tabell 43: D1192 utan åldring, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2-etylhexanol 7.61
heptadekan 23.65
1-oktadeken 25.42

Tabell 44: D1192 utan åldring, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
trimetylbensen 6.67
bis(2-etylhexyl)ftalat 17.53
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Tabell 45: D1192 åldrad i PAV, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,6-dimetyloktan 6.45
n-undekan 10.02
n-dodekan 12.92
n-tridekan 15.76

Tabell 46: D1192 åldrad i PAV, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1-tetradekanol 21.08
metyl-3-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat 23.75

Tabell 47: D1192 åldrad i PAV, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
nonadekan 17.76
1-oktadeken 19.26
n-oktadekan 20.12

Tabell 48: D1192 åldrad i RTFOT, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2-etyl-1,3-dimetylbensen 8.95
cyklododekan 25.19
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Tabell 49: D1192 åldrad i RTFOT, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1-deken 18.23
dodekylakrylat 21.14
di(2-etylhexyl)ftalat 20.16

Tabell 50: D1192 åldrad i RTFOT, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
2,6-di(t-butyl)-4-hydroxy-4-metyl-2,5-cyklohexadien-1-on 9.87
BHT 10.67
heptadekanylacetat 17.91
1-oktadeken 19.48
m-cyano-1,2-difenyletan 21.67

Tabell 51: D1192 åldrad via återloppskokning, Hexanfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1,2,3-trimetylbensen 6.58
n-dekan 7.25
n-tridekan 15.27
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Tabell 52: D1192 åldrad via återloppskokning, Kloroformfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
1-oktadeken 15.55
metyl-3-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat 14.70

Tabell 53: D1192 åldrad via återloppskokning, Eterfraktion.

Identifierat ämne Retentionstid (min)
heneicosan 17.82
2-metyltricosan 17.99
1-eicosanol 19.35
12-dekyl-12-nonyltetracosan 24.00
dinonylftalat 28.52
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Appendix D
Alkanserien, för att underlätta för läsaren att uppskatta hur många kolatomer det 

är i kolkedjan

Antal kol namn Antal kol Namn Antal 

kol

Namn

1 metan 11 undekan 21 heneikosan
2 etan 12 dodekan 22 dokosan
3 propan 13 tridekan 30 triakontan
4 butan 14 tetradekan 31 hentriakontan
5 pentan 15 pentadekan 32 dotriakontan
6 hexan 16 hexadekan 40 tetrakontan
7 heptan 17 heptadekan 50 pentakontan
8 oktan 18 oktadekan 60 hexakontan
9 nonan 19 nondekan 100 hektan
10 dekan 20 eikosan 132 dotriakontahektan
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