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Sammanfattning 
Abstract 

The main purpose of the project was to identify potential environmentally harmful substances which can be leached from rubber 

asphalt. A method for analysing asphalt was developed and three rubber asphalt materials were analysed after being cryogrinded. 

One of the materials was also tested in a road machine made for testing of asphalt paving. The particles created in the machine were 

analysed in the same manner as the cryogrinded asphalt materials.  

 

The asphalt materials were leached by water during 24 hours. The leachates were extracted with dichloromethane, dried with 

sodium sulphate and concentrated to a small volume. The extracts were analysed with gas chromatography-mass spectrometry (GC-

MS). Due to low concentrations of substances the GC-MS was operated in SIM-mode (Selected Ion Monitoring). Thirteen 

substances were chosen for the analysis. The substances were aniline, benzothiazole, butyl benzyl phthalate, bisphenol-A, decanoic 

acid, dibutyl phthalate, diethylhexyl phthalat, phenanthrene, chrysene, naphthalene, 4-n-nonyl phenol and 4-tert-octyl phenol. 

Benzothiazole and 4-tert-octyl phenol were detected and quantified in the leachates.  

 

In addition to the analysis of organic substances, pH was measured too. The leachates produced in this project were also sent to an 

analysis company for several analyses, for example analysis of metals and sulphur. Toxicity tests were performed on the same 

leachates within an exam work made by Gro Runeman at Lund University. The results of the metal analysis, sulphur analysis, and 

toxicity tests are not covered within the scope of this report. For the results of these tests and analyses, see Gro Runeman’s report: 

Evaluating toxicity of asphalt leachates.    

 



 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört vid Statens Geotekniska Institut (SGI). Huvudsyftet med arbetet 

är att identifiera potentiellt miljöfarliga ämnen som kan laka ut från gummiasfalt. En metod 

för analys av asfalt har tagits fram och tre olika gummiasfalter har analyserats efter att ha 

kryomalts. En av dessa asfalter har också använts i en provvägmaskin där det damm som 

bildades har samlats upp och analyserats. Inom ramen för examensarbetet har också en 

litteraturstudie gjorts för att bland annat ta reda på vad som är gjort inom området sedan 

tidigare. 

 

För att ta reda på vad asfalten innehåller för föreningar gjordes först en fastfasextraktion av 

krossad (ej kryomald) asfalt där diklormetan användes som lösningsmedel. Från början var 

tanken att en GC/MS-screening skulle göras för att på så sätt få en överblick av samtliga 

organiska ämnen som finns i asfalten men på grund av de väldigt låga halterna av i 

gaskromatografen analyserbara föreningar var det nödvändigt att begränsa analysen till några 

få föreningar. De föreningar som analysen inriktade sig mot visas i tabellen nedan (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Sökta föreningar i fastfasextrakten inklusive CAS-nummer.  

Sökta föreningar CAS-nummer 

Anilin 62-53-3 

 Bensotiazol
1
 95-16-9 

 Bensylbutylftalat 85-68-7 

 Bisfenol-A 80-05-7 

 Dekansyra 334-48-5 

 Dibutylftalat 

 

84-74-2 

 Di(etylhexyl)ftalat 

 

117-81-7 

Fenantren 

 

85-01-8 

Krysen 

 

218-01-9 

Naftalen 

 

91-20-3 

 4-n-nonylfenol 104-40-5 

Pentaklortiofenol 133-49-3 

 4-tert-oktylfenol 140-66-9 

 

Laktester utfördes genom att de kryomalda asfaltmaterialen lakades med vatten under 24 

timmar. Efter extraktion, torkning och koncentrering analyserades lakextrakten med avseende 

på de föreningar som hittats vid fastfasextraktionen. I lakvattnen hittades bensotiazol samt 4-

tert-oktylfenol. Dessa föreningar kvantifierades genom att en enpunktskalibrering gjordes. 

 

Utöver analyserna ovan mättes även pH på lakvattnen. Lakvattnen skickades också på metall- 

och svavelanalys samt turbiditets- och fenolindexmätning till ett större analysföretag. 

Toxicitetstester har utförts på samma lakvatten av Gro Runeman inom ramen för ett 

examensarbete vid Lunds Universitet. För resultaten från toxicitetstester, metallanalyser samt 

turbiditets- och fenolindexmätningar hänvisas till Gro Runemans rapport: Evaluating toxicity 

of asphalt leachates. Delar av denna rapport är skrivna i samarbete med Gro Runeman.  

                                                 
1
 Det korrekta namnet på bensotiazol är 1,3-bensotiazol. 
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1. Inledning 

Som introduktion presenteras i detta avsnitt syftet med examensarbetet samt allmän 

information om innehållet i asfaltbeläggningar och bildäck. Inom ramen för examensarbetet 

har en litteraturstudie utförts för att kartlägga metoder och resultat från tidigare studier som 

behandlat gummiasfalt och bildäck. Litteraturstudien presenteras också i detta inledande 

avsnitt. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är: 

- Att genom litteraturstudie identifiera potentiellt miljöfarliga föreningar i gummiasfalt. 

- Att genom extraktion av gummiasfalt och vätskevätskeextraktion av lakvatten från 

gummiasfalt laborativt (mha GC/MS) undersöka miljöfarliga föreningar i 

gummiasfalt. 

- Att försöka kvantifiera halter av utlakade föreningar som identifierats i lakvatten från 

gummiasfalt.  

 

1.2 Allmänt om asfaltbeläggningar  

Det översta lagret på en asfaltsbeläggning är till ca 94 vikts-% uppbyggt av stenmaterial och 

övrig del av bindemedel (Marcus, 2006). Bindemedlet består i sin tur till allra största del av 

bitumen som är den trögflytande restprodukt som fås vid destillationen av råolja. Fram till 

början av 1970-talet användes tjära från stenkol som tillsats i bindemedlet men detta förbjöds 

sedan på grund av tjärans höga innehåll av polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAH, 

(Andersson-Sköld et al. 2007) varav vissa är cancerogena (ATSDR, 1995).  

 

Till bituminet tillsätts nu för tiden olika typer av modifierare för att få önskade egenskaper på 

asfalten. Idag används bland annat bitumen modifierad med polymerer av olika slag. En 

vanlig polymer är SBS som står för Styren-Butadien-Styren. Polymerernas funktion är att 

bilda en tredimensionell struktur i asfalten för att på så sätt göra att den blir mer elastisk så att 

materialet återtar sin ursprungliga form efter att ha utsatts för belastning från exempelvis bilar 

som trafikerar vägen (Lindström, 2007). 

     

Ytterligare en variant av asfalt är den modifierad med gummi från uttjänta bildäck. Gummit 

tillsätts i en mängd som motsvarar 5-20 % av bitumenmängden (Marcus, 2006). I Sverige är 

användningen av gummiasfalt än så länge bara på försöksstadiet, men genom att börja tillsätta 

gummi till bindemedlet hoppas man kunna förlänga livslängden på asfalten och minska 

bullret jämfört med traditionell asfalt. I USA har gummiasfalt använts i över 25 år och 

användandet håller nu på att spridas till övriga världen. Under år 2007 inledde Vägverket 

försök med att lägga gummiasfalt på några kortare vägsträckor i södra Sverige (Vägverket, 

2007).  
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Inom ramen för Vägverkets gummiasfaltprojekt har både arbetsmiljöstudier (personlig 

kommunikation Thorsten Nordgren genom Anja Enell, telefonsamtal 2010-05-22) och 

miljöriskundersökningar (Larsson, 2008) genomförts. I ett nyhetsblad från Svensk 

Däckåtervinning AB återges en kortare intervju med Thorsten Nordgren, projektledare på 

Vägverket
2
. Under intervjun påpekar Nordgren att den största skillnaden mellan Sverige och 

andra länder, som redan använder gummiasfalt i stor skala, är användningen av dubbdäck. 

Dubbdäcken river upp partiklar ur asfalten som tenderar att täppa till de öppna porer som 

finns i gummiasfalten så att den bullerreducerande effekten inte blir särskilt långvarig. 

Förutom att undersöka materialet vill man därför även utreda om det går att tvätta 

beläggningen och på så sätt behålla bullerreduceringen. Vägverket sammanställer nu, 

tillsammans med VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet, de resultat som kommit fram 

och rapporten beräknas vara klar före sommaren 2010 (Svensk Däckåtervinning AB, 2010). 

 

1.3 Allmänt om bildäck och deras innehåll 

I Sverige samlas det årligen in ca 68000 ton uttjänta bildäck. Den största delen av dessa 

(omkring 50 %) används för att göra energi, framförallt inom cementindustrin. Mellan 10-20 

% av gummit krossas till granulat och pulver för att kunna användas i bl.a. konstgräsplaner. 

15-25 % används som material inom infrastruktur (Marcus, 2006).  

 

Ett normalt gummidäck innehåller ett 60-tal olika ämnen. Den största delen av innehållet 

består så klart av gummi. Gummi i sin tur består av polymerer som antingen utvinns direkt ur 

vissa växter (s.k. naturgummi) eller som framställs syntetiskt från petroleum (t.ex. 

butadiengummi) (Kemikalieinspektionen, 2007a). 

 

För att förbättra gummits egenskaper tillsätts en mängd olika ämnen. De viktigaste som bör 

nämnas är:  

- Carbon black som i princip består av elementärt kol. Det tillsätts främst som 

förstärkningsmedel i gummit men också som fyllnadsmedel. Carbon black absorberar 

UV-ljus och skyddar därför däcket mot fotokemisk nedbrytning (Marcus, 2006). 

- Högaromatiska oljor (s.k. HA-oljor) tillsätts till gummit för att göra däcken mjukare. 

HA-oljan består bland annat av en mängd olika PAH varav flera är skadliga för både 

hälsa och miljö. De flesta PAH är fettlösliga och svårnedbrytbara (Ibid). Flera PAH 

misstänks kunna påverka DNA i cellkärnan hos levande organismer och orsaka 

cancer. (ATSDR, 1995; Kemikalieinspektionen, 2007b). Från och med 1 januari 

2010 är det förbjudet att sälja däck eller oljor som används vid tillverkningen av däck 

som innehåller högre halter än 10 mg/kg av åtta listade PAH
3
 eller högre halt än 1 

mg/kg av bens(a)pyren (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/69/EG).   

- Svavel tillförs gummit för att fungera som vulkningsmedel. Under vulkningsprocessen 

tvärbinds gummipolymererna till varandra via svavelbryggor vilket gör att gummit 

överförs från ett plastliknande, formbart tillstånd till att bli mer formstabilt. Det är 

                                                 
2
 Trafikverket ersatte Vägverket och Banverket den 1 april 2010. 

3
 De listade PAH är Bens(a)pyren, Bens(e)pyren, Bens(a)antracen, Krysen, Benso(b)fluoranten, 

Benso(j)fluoranten, Benso(k)fluoranten samt Dibenso(a, h)antracen.   
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oklart huruvida svavlet i däcken kan påverka miljön. Dock så förväntas det inte kunna 

frigöras förrän då gummit bryts ner. Däremot frigörs svavel vid förbränning av bildäck 

och kan då orsaka försurning i miljön (Marcus, 2006). Svavel i kombination med 

bitumen kan även ge upphov till giftig vätesulfidgas (H2S) om asfalten hettas upp över 

160 ⁰C (SAMARIS, 2005). 

- Zinkoxid är en s.k. aktivator som tillsätts för att förbättra tvärbindningsprocessen vid 

vulkningen. Zinkoxid påverkar också mjukheten hos gummit och används även som 

förstärkningsmedel. Precis som för många andra ämnen är zink i naturen inte särskilt 

skadligt så länge halterna hålls låga men i allt för höga halter kan det ha skadlig effekt 

på organismer (Marcus, 2006).   

- N-cyklohexyl-2-bensotizylsulfamid
4
 är exempel på ett ämne som används som 

accelerator vid däcktillverkning. Dess funktion är att förkorta vulkningstiden och göra 

att vulkningstemperaturen kan hållas lägre (Ahlbom och Duus, 1994 och referenser 

däri).  

- Bensoesyra
5
 tillsätts för att fördröja vulkningen så att den inte ska ske okontrollerbart 

snabbt (Ibid). 

- Alkylfenoler (t.ex. 4-tert-oktylfenol) har förmågan att reagera med syre istället för att 

gummi-polymerkedjan gör det. Fenolerna gör att däcken åldras långsammare och 

därmed håller längre. Dessvärre är inte fenolerna kemiskt bundna till gummit utan kan 

läcka ut till omgivningen. Alkylfenolerna är långlivade och bioackumulerande och kan 

därmed påverka miljön på lång sikt (Ibid).      

- Ftalater används i gummi som mjukgörare och lösningsmedel. Precis som 

alkylfenolerna är ftalaterna inte kemiskt bundna till gummit utan kan läcka ut till 

omgivningen. Vissa ftalater tros kunna påverka människans reproduktionsförmåga. 

Detta gäller t.ex. di(etylhexyl)ftalat och butylbensylftalat (Kemikalieinspektionen, 

2007a). 

 

 

I Kemikalieinspektionens databas Varuguiden anges 38 olika kemiska föreningar som kan 

finnas i bildäck (för komplett lista, se Appendix G, Tabell 22). Förutom en del av de ämnen 

som nämnts tidigare anges i Varuguiden också pentaklortiofenol som ett ämne som kan finns i 

höga halter. Ytterligare några föreningar som kan finnas i bildäck är bisfenol-A och 

bensotiazol (Larsson, 2008; Azizian 2003).   

 

Pentaklortiofenol adderas till framförallt naturgummi för att katalysera oxidativ nedbrytning 

så att gummit blir mer formbart (Ahlbom och Duus, 1994 och referenser däri). I en rapport 

gjord inom ramarna för EU-kommisionen
6
 klassar man pentaklortiofenol som en s.k. PBT-

substans. PBT står för Persistence, Bioaccumulation and Toxicity, med andra ord är 

föreningen svårnedbrytbar, bioackumulerande och giftig. Dessutom skrivs att 

                                                 
4
 Andra exempel är difenylguanidin, 2-merkaptobensotiazol samt 2-morpholino-tiobensodiasol. 

5
 Även ftalsyra, salicylsyra, ftalanhydridnitrosodifenylamin och cyklohexyltioftalimid används för samma 

ändamål. 
6
 EU står för Europeiska Unionen. 
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pentaklortiofenol har hög potential för att kunna transporteras längre sträckor i atmosfären 

just för att den är så svårnedbrytbar (Ex-European Chemicals Bureau, 2007). 

 

 

Bisfenol-A klassas av kemikalieinspektionen som reproduktionstoxisk och hälsoskadlig 

(Kemikalieinspektionens databas Klassificeringsdatabasen). I en riskutvärdering av 

bisfenol-A gjord av EU nämns ett flertal studier som visar att bisfenol-A bryts ner tämligen 

lätt i naturen. Vidare beskriver man flera studier, som bland annat gjorts på fisk, som inte 

tyder på att bisfenol-A bioackumuleras i någon större skala. Däremot styrker 

riskutvärderingen kemikalieinspektionens slutsats att bisfenol-A kan vara toxiskt för levande 

organismer (European Union 2010).         

 

Bensotiazoler är en klass kemikalier som används i en rad olika sammanhang. De används 

bland annat inom pappersindustrin och i bilars kylarvätska för att förhindra rost. Det största 

användningsområdet är dock inom däckproduktion där de tillsätts till gummiblandningen som 

acceleratorer för att snabba på vulkningsprocessen. Bensotiazolerna fungerar som 

katalysatorer då svavelbryggor bildas mellan gummipolymererna. En stor del av de 

bensotiazoler som nyttjas används för att framställa andra acceleratorer (t.ex. N-cyklohexyl-

bensotiazolsulfenamid). Dessa kan sedan brytas ner i vulkningsprocessen så att bensotiazol 

bildas. Eftersom acceleratorerna inte är bundna i gummit är risken stor att dessa lakar ut ur 

materialet (De Wever & Verachtert, 1997). Olika bensotiazoler har olika miljöfarliga 

egenskaper. I vilken grad bensotiazol
7
 är miljöfarligt eller inte verkar det råda delade 

meningar om. I ett säkerhetsdatablad för bensotiazol från Oxford University skrivs följande 

om bensotiazol: ”Stable – regarded highly persistent in the environment” (Oxford 

University, 2005a). Men i flera studier som gjorts visas istället på motsatsen. I en amerikansk 

studie 2003 undersöktes bland annat om bensotiazol kan adsorberas till jord, brytas ned av 

bakterier eller brytas ned fotokemiskt av solljus. Testerna visade på att bensotiazol adsorberas 

väl till jord, kan brytas ned av bakterier samt att bensotiazol inte påverkas av solljus. 

Bensotiazols flyktighet undersöktes i samma studie. Genom att bubbla luft genom ett 

lakvatten i en öppen bägare vid 20⁰C och kontinuerligt analysera halterna bensotiazol 

konstaterades att bensotiazol är en flyktig förening med en halveringstid på ca 1 dag. 

Toxicitetstester utfördes också som visade på att bensotiazol är en högst toxisk förening (EC50 

= 0,68 mg/l) för algen Selenastrum capricornutum (Azizian et al., 2003). I en annan 

amerikansk studie från 1997 visade man på samma resultat vad det gäller nedbrytningen av 

bensotiazol. Det konstaterades att både bensotiazol och 2-hydroxybensotiazol kan brytas ned 

av mikroorganismer på relativt kort tid (Reddy & Quinn, 1997). 

 

1.4 Metoder och resultat från tidigare studier 

För att komma fram till en lämplig extraktionsmetod, och upparbetningsteknik av extrakten, 

genomfördes en litteratursökning på liknande tidigare utförda studier. Specifika 

frågeställningar som studerades var: 

                                                 
7
 Korrekt namn är 1,3-bensotiazol. 
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- Hur har lakning av asfalt tidigare utförts? 

- Hur har vätskevätskeextraktionen utförts? 

- Torkas extrakten från vätskevätskeextraktionen på något sätt, och i så fall hur? 

- Vilka metoder har använts för att koncentrera extrakten och hur mycket har man 

koncentrerat dem?  

 

I litteraturstudien ingick också att undersöka resultaten från tidigare studier med avseende på 

potentiellt miljöfarliga föreningar som identifierats i gummiasfalt. 

 

I Sverige har det nästan inte alls gjorts några studier på gummiasfalt, med avseende på 

utlakning av miljöfarliga ämnen, utan de studier som gjorts är framförallt gjorda i USA. En 

studie har dock utförts av Statens Geotekniska Institut (Larsson, 2008) där en jämförelse 

mellan vad och hur mycket som lakades ur två olika asfalter, en asfalt med gummi och en 

utan gummi, gjordes. I studien av Larsson, användes en annan metod för lakning jämfört med 

den som använts i detta examensarbete. Laktesterna utfördes som kolonnlakningar där en 

kolonn fylldes med beläggningsbitar med storleken 5-20 mm och vatten strömmades sedan 

genom kolonnen. Analyserna som gjordes var omfattande. Med hjälp av tre stora 

analysföretag i Sverige analyserades proverna med avseende på metaller och svavel, TOC, 

PAH, fenoler och kresoler. Dessutom gjordes toxicitetstester, GC/MS-screening samt pH och 

konduktivitetsmätningar. För GC/MS-screeningen extraherades lakvattnen med hexan men 

tyvärr har det inte gått att få fram någon mer noggrann information än så. I studien konstateras 

att inblandningen av gummi tycks minska utlakningen av flera grundämnen, TOC (totalt 

organiskt kol) och fenoler, samtidigt som den ökade utlakningen av en del PAH och kresoler. 

Halterna var dock generellt låga bortsett från ett ämne som lakade ur i relativt stor mängd ur 

gummiasfalten, nämligen bensotiazol (75 ±45 µg/l vid L/S 2
8
). Bensotiazol bedömdes ändå 

inte kunna ge några allvarliga halter i lakvattnet som lakar ut från vägbeläggningar relativt ett 

amerikanskt gränsvärde för en likartad förening. Detta eftersom asfalten då förekommer som 

ett stort block med betydligt mindre lakbar yta än vid kolonnlakningen (Larsson, 2008). 

  

Inom det europeiska forskningsprojektet Re-road pågår för närvarande ett samarbete mellan 

Sverige och Tjeckien kring utlakning av miljöfarliga substanser i återvunna asfaltmaterial. 

Inom detta arbete har ett förslag på extraktionsmetod och upparbetning av extrakt inför GC-

MS-screeninganalys av lakvatten från asfalt tagits fram. R. Licbinsky (personlig 

kommunikation, 29 april, 2010) anger att metoden utförs på följande sätt: 350 ml lakvatten 

som extraheras med 21 ml diklormetan. Till vattnet tillsätts också 3,5 g NaCl. Separertratten 

skakas under 5 minuter och placerades sedan stilla i 30 minuter. Diklormetanen töms ur och 

extraktionen upprepas ytterligare 2 gånger. För att torka diklormetanextrakten används 

natriumsulfat, ca 56 mg/ml diklormetan. Det klara extraktet flyttas över till ett kärl för 

indunstning och separertratten sköljs 3 gånger med 5 ml diklormetan. Extraktet koncentreras 

med Turbovap-indunstningssystem till volymen 0,5 ml och förflyttas till en vial. 

                                                 
8
 L/S-förhållandet är förhållandet mellan vätska och fast fas. Vid L/S 2 är t.ex. mängden vätska den dubbla 

jämfört med mängden fast material. L/S 2 motsvarade i Larssons studie en kontakttid mellan vatten och 

asfaltmaterial på ca 500 timmar. 
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Indunstningskärlet sköljs med 0,5 ml diklormetan. Sammantaget går man alltså från volymen 

350 ml ner till volymen 1 ml, d.v.s. 350 gångers koncentrering. 

 

I en amerikansk studie från 2003 undersöktes utlakningen av flera olika ämnen ur asfalt med 

gummitillsats. Bland annat utfördes ett 24 timmars laktest med L/S-förhållandet 4 och 

partikelstorleken <6,35 mm. För att avlägsna det fasta materialet efter lakningen filtrerades 

lakvattnet. Extraktionen som följde utfördes enligt EPA-metoderna
9
 1624 och 1625. Exakt hur 

extraktionen gjordes framgår dock inte eftersom EPA-metoderna beskriver två olika 

utföranden för denna. I korthet kan dock sägas att 1 liter lakvatten extraherades 3 gånger med 

diklormetan. Därefter koncentrerades extraktet till 1 ml. Detta innebar alltså en 

koncentreringsfaktor 1000. I den efterföljande analysen visade det sig att det ämne som lakats 

ur i allra störst mängd ur asfalten efter 24 timmars laktest var bensotiazol. I lakvattnet 

uppmättes 450 µg/l bensotiazol. Tester utfördes för att undersöka om dessa föreningar kan 

adsorberas till jord, brytas ned av bakterier eller påverkas av solljus. Testerna visade på att 

alla tre föreningarna adsorberas väl till jord, att bensotiazol bryts ned av bakterier och att 

bensotiazol inte påverkas av solljus (Azizian et al. 2003).    

 

I en annan amerikansk studie från 1997 undersöktes utlakningen av tre bensotiazoler 

(bensotiazol, 2-hydroxybensotiazol och 2-(4-morpholino)bensotiazol) från gummi som 

använts i bildäck. Lakningar utfördes som batch-tester där 4 g gummimaterial (diameter ca 

150 µm) lakades med 100 ml avjonat vatten i 24 timmar
10

 (motsvarar L/S 25). Därefter 

filtrerades lakvattnet genom ett glasfiberfilter för att avlägsna gummimaterialet. Samma 

gummimaterial lakades på samma sätt ytterligare fyra gånger (motsvarar ett sammanlagt L/S 

125). Varje lakvatten extraherades tre gånger med 30 ml metylenklorid och 

rotationsindunstades. Det visades att utlakningen av bensotiazol minskade för varje lakning 

som gjordes, från ca 39 µg/g efter den första lakningen till ca 8 µg/g efter den femte 

lakningen. Extraktionerna utfördes vid pH 4-6 eftersom detta konstaterats vara optimalt för 

extraktion av bensotiazol och 2-hydroxybensotiazol. I studien undersöktes också fastfashalten 

av bensotiazol, 2-hydroxybensotiazol och 2-(4-morpholino)bensotiazol i gummimaterialet. 

Fastfashalterna uppmättes till 171; 80,9 och 3,76 µg/g gummimaterial för bensotiazol, 2-

hydroxybensotiazol respektive 2-(4-morpholino)bensotiazol i det fasta gummimaterialet. Vid 

lakningen konstaterades att ungefär hälften av innehållet av nämnda ämnen lakades ur 

gummimaterialet (Reddy & Quinn, 1997).          

 

I Appendix G finns två tabeller som listar de föreningar som vid litteraturstudien konstaterats 

kunna finnas i gummiasfalt. Tabell 21 visar en sammanställning av föreningar kopplade till 

tidigare studier medan tabell 22 är hämtad från kemikalieinspektionens databas Varuguiden 

och visar vad bildäck normalt innehåller för föreningar.     

 

                                                 
9
 EPA står för United States Environmental Protection Agency. 

10
 I en tidigare studie konstaterade författarna att jämvikt för lakningen infann sig efter 20 timmar. 
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2. Generell beskrivning av använda metoder 

Detta avsnitt syftar till att ge mer övergripande information om de metoder som har använts. 

En mer detaljerad beskrivning av utförandet finns att läsa under experimentellt (avsnitt 3). 

 

2.1  Provberedning 

2.1.1 Kryomalning 

Asfaltmaterialen levererades till SGI i form av stora sjok. Dessa hackades för hand med 

slägga och huggmejsel till mindre bitar. Därefter skickades asfalten till ALS Scandinavia AB 

för kryomalning. Kryomalning innebär att asfalten kyls ner kraftigt så att den blir spröd. 

Därefter mals den i en kvarn till partikelstorleken < 2 mm.   

 

2.1.2 Provvägmaskin 

Ett asfaltprov samlades upp genom dammsugning kring VTI:s (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut) provvägmaskin. Provvägmaskinen används av VTI för att 

undersöka slitaget på olika asfaltbeläggningar utan inblandning av avgaser från bilar. Den 

består väldigt förenklat av ett antal bildäck som roteras kring en axel ovanpå en 

asfaltbeläggning (se fig. 1 i Appendix A). Ingen mätning av partikelstorleken gjordes men 

partiklarna bedömdes visuellt vara klart mindre än i de kryomalda proverna med enstaka 

inslag av större partiklar. 

 

2.2 Laktest 

Teoretiskt sett ger lakning av mindre partiklar högre halter i lakvattnet jämfört med då en 

monolit (hel fast provkropp) lakas. Därför valdes ett laktest där asfaltmaterialet är malt till 

mindre partiklar. Asfaltmaterial vägs in i en bestämd mängd till en flaska. Flaskan fylls sedan 

med en viss mängd destillerat vatten och placeras i en skakmaskin. Skakmaskinen som 

användes i detta examensarbete roterade vertikalt (som ett pariserhjul) så att flaskorna med 

jämna mellanrum vändes upp och ner. Omskakningen gör att maximal yta av provet 

exponeras för vatten och lakningen blir därför maximal. Då provet skakats en bestämd tid 

dekanteras lakvattnet av och centrifugeras för att avlägsna eventuella partiklar från 

vattenfasen.      

 

2.3 Vätskevätskeextraktion 

Vätskevätskeextraktion används för att förflytta analyter från en fas till en annan, till exempel 

från en vattenfas till en organfas mer kompatibel med gaskromatografi. Genom att skaka 

vatten innehållande analyterna tillsammans med ett organiskt lösningsmedel i en separertratt 

och sedan tömma ur den nedre fasen då de skiktar sig från varandra överförs analyterna från 

vattenfasen till organfasen. För att få över en så stor del som möjligt av analyterna görs ofta 

flera på varandra följande extraktioner på samma vatten.  
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2.4 Indunstning 

2.4.1 Rotationsindunstning  

Rotationsindunstning är en teknik som används för att koncentrera prover. Provextraktet 

placeras i en rundkolv som monteras i rotationsindunstningsapparaturen. Genom att värma 

rundkolven i ett vattenbad till lämplig temperatur samtidigt som rundkolven roteras och ett 

undertryck i rundkolven skapas av en vakuumpump avlägsnas det mesta av lösningsmedlet så 

att en koncentrering sker. Rotationsindunstning är ett snabbt och relativt enkelt sätt att 

koncentrera prover innehållande föreningar som inte är alltför flyktiga. 

 

2.4.2 Kvävgasindunstning 

Kvävgasindunstning är ytterligare en metod för att koncentrera prover. Tekniken är 

långsammare än rotationsindunstning och lämpar sig därför bättre till att koncentrera mindre 

provvolymer, exempelvis som ett fortsatt steg efter rotationsindunstningen. 

Kvävgasindunstningen går till så att man låter kvävgas blåsa över ytan på sitt prov vilket 

snabbar på den normala avdunstningen av lösningsmedel. Även med denna teknik är det 

viktigt att inte ämnena man vill koncentrera är för flyktiga.  

 

2.5 Gaskromatografi 

Gaskromatografi används för att separera och analysera relativt flyktiga
11

 organiska 

föreningar från varandra. Gaskromatografen separerar ämnena framförallt med avseende på 

deras kokpunkter och består i huvudsak av tre olika delar; injektor, kapillärkolonn och 

detektor. Själva separationen sker i kapillärkolonnen vars insida är klädd med en tunn film 

bestående av polysiloxan bunden till exempelvis metyl- eller fenylgrupper. Ett vanligt mått på 

en sådan kolonn är 30 m lång, 0,25 mm innerdiameter och 0,25 µm filmtjocklek. Måtten på 

kolonnen och filmens sammansättning kan varieras beroende på egenskaperna hos de ämnen 

som ska analyseras. Detektorer finns av många olika typer och i detta examensarbete har två 

olika använts, flamjonisationdetektorn (FID) och masspektrometern (MS). FID-detektorn är 

en generell detektor för organiska föreningar. Signalen fås utifrån mängden kol-väte-

bindningar i föreningarna. Däremot kan någon information om vilken förening som föreligger 

inte fås utan att man analyserar en referens och jämför den tid det tar innan analyten eluerar in 

i detektorn (retentionstiden). Där har masspektrometern en klar fördel gentemot 

flamjonisationsdetektorn eftersom man i den får ut ett så kallat masspektrum som sedan kan 

jämföras med en databas över föreningar och på så sätt ge en indikation på vilken förening 

som föreligger i provet. I korthet fungerar masspektrometern så att den slår sönder 

föreningarna till mindre fragment som den sedan detekterar. Varje förening faller sönder på 

ett specifikt sätt och fragmenten visas i ett masspektrum. Normalt scannar masspektrometern 

ett stort intervall av fragmentstorlekar, s.k. full-scan, men för att öka känsligheten hos 

masspektrometern kan den ställas in så att den enbart detekterar vissa fragment, så kallad 

SIM-analys (Selected Ion Monitoring). Om man vet när en viss förening eluerar ut ur 

                                                 
11

 Det är svårt att sätta någon exakt gräns för hur höga kokpunkter som är möjliga att analysera med 

gaskromatografi men den förening med högst kokpunkt som detekterades i detta examensarbete var krysen med 

kokpunkten 448 ⁰C (Oxford University, 2005b). 
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kolonnen kan man öka känsligheten ytterligare. Genom att dela upp tidsintervallet då 

masspektrometern skannar i mindre grupper kan man välja att enbart söka efter ett eller ett par 

fragment åt gången under ett visst tidsintervall för att i nästa tidsintervall söka efter andra 

fragment kopplat till en annan förening.    

 

Vid analysstart injiceras en liten provvolym till injektorn, normalt 1-2 µl. Provet förångas 

omedelbart i injektorn och transporteras av ett flöde av helium in i kapillärkolonnen. 

Kolonnen har vid start en lägre temperatur än injektorn och de ämnen vars kokpunkter är 

högre än kolonntemperaturen kondenserar därför i kolonnens början. Genom att successivt 

höja temperaturen i kolonnen förångas de olika föreningarna vid olika tidpunkter. Den tunna 

filmen på insidan av kolonnen löser olika ämnen i olika stor utsträckning och kommer därför 

också att retardera ämnena beroende på deras löslighet i filmen vilket bidrar till att ämnena 

separeras från varandra. Efter en viss tid som är specifik för varje enskild förening eluerar 

föreningen ut ur kolonnen och in i detektorn där själva detektionen sker.   
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3. Experimentellt 

3.1 Material 

I studien har tre gummiasfalter använts. Alla asfalter var av typen GAÖ 11 som står för 

GummiAsfalt Öppen med stenstorlek max 11 mm. Asfalterna var alltså tillverkade utifrån 

samma recept men kan ändå skilja sig lite innehållsmässigt, dels eftersom några är tillverkade 

vid olika tidpunkter och dels eftersom de behandlats olika innan kryomalningen. Asfalterna 

kommer i fortsättningen att benämnas Gummi-1, Gummi-2 och Gummi-3. Gummi-1 och 

Gummi-2 har samma ursprung. Det som skiljer dessa åt är att Gummi-1 har lagts som en 

beläggning vilket bland annat innebär kraftig upphettning. Gummi-2 har däremot aldrig lagts 

som beläggning utan är uttagen direkt från tillverkningen av asfaltmassan. Gummi-3 är 

tillverkad vid ett annat tillfälle än övriga asfalter varpå innehållet kan skilja sig något. Den är 

precis som Gummi-2 uttagen direkt från produktionen. Innan kryomalningen sönderdelades 

Gummi-2 och Gummi-3 av VTI vilket innebär att asfaltmassan värms upp för att lättare kunna 

delas i mindre bitar. Gummi-1, Gummi-2 och Gummi-3 sönderdelades också med slägga och 

huggmejsel innan kryomalningen. Gummi-1 levererades insvept i aluminiumfolie och samma 

aluminiumfolie användes som underlag när materialet sönderdelades med slägga. Det fastnade 

en del aluminiumfolie på asfalten som var svår att få bort. Detta kan ha påverkat 

aluminiuminnehållet. Övriga asfalter krossades i plåthink och förvarades sedan i en form 

gjord av aluminium. 

 

Det bitumen som använts i asfalterna är ett standardbitumen, penetrationsbitumen 70-100, 

från Nynäs. Bituminet är modifierat genom tillsats av gummigranulat från uttjänta bildäck 

(partikelstorlek < 1 mm). Halten gummi uppges vara 17-20 % i det modifierade bituminet. 

Halten bindemedel (modifierat bitumen) är i den färdiga asfalten 8,5 ±0,3 %. För 

att förbättra bindemedlets vidhäftning till stenmaterialet tillsätts vidhäftningsmedel vid 

tillverkning av asfalt. I Gummi-3 är vidhäftningsmedlet cement (1 %) och i Gummi-1 

och Gummi-2 är vidhäftningsmedlet hydratkalk (1 %) tillsammans med Akzo Nobel Wetfix 

AP17 (0,3 % av bindemedelshalten, d.v.s. ca 0,025 % i den färdiga asfalten). Wetfix AP17 är 

ett organiskt vidhäftningsmedel som består av tallfettsyror och reaktionsprodukter med 

polyetylenpolyaminer (Akzo Nobel Säkerhetsdatablad).   

 

Samtliga asfalter som har analyserats är, bortsett från gummigranulatet som kommer från 

uttjänta bildäck, baserade på helt nya råvaror som inte har använts i någon beläggning 

tidigare. Försök har gjorts av Vägverket med motsvarande asfalter i vägbeläggningar på några 

platser i landet. Gummi-3 lades som försöksbeläggning i Norrköping 2008 medan Gummi-2 

lades i Alingsås 2009. Gummi-1 undersöktes våren 2010 som beläggning i VTI:s 

provvägmaskin. Prover på samtliga asfalter tillhandahölls från VTI. Prov från Gummi-2 och 

Gummi-3 erhölls från arkiverade prover medan Gummi-1-provet kom från arkiverade prover 

som lagts som beläggning i VTI:s provvägmaskin (d.v.s. uppvärmd och lagd Gummi-2). 

 

 Gummi-1, Gummi-2 och Gummi-3 kryomaldes innan lakningen. Det damm som bildades 

från Gummi-1 i provvägmaskinen (då beläggningen utsattes för slitage orsakat av dubbdäck) 
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samlades upp och analyserades (benämns i fortsättningen Gummi-1-pvm). Sammanlagt har 

alltså fyra asfaltprover analyserats inom ramen för examensarbetet; tre kryomalda och ett från 

provvägmaskinen.  

 

3.2 Kemikalier 

 

Tabell 2: Använda kemikalier samt tillverkare av dessa 

Kemikalie Tillverkare 

MilliQ-vatten Renat och avjoniserat med ett 

vattenreningssystem tillverkat av Millipore 

Corporation 

Aceton, teknisk grad Univar AB samt  Fischer Chemicals 

Salpetersyra Scharlau 

Diklormetan, analysgrad Merck 

Metanol, HPLC-grad Fisher Scientific 

Natriumsulfat (vattenfri) Merck 

p-dibrombensen Kebo AB 

Bensotiazol Merck 

Fenantren Schuchardt 

Di(2-etylhexyl)ftalat Merck-Schuchardt 

Bensylbutylftalat Okänt 

4-tert-oktylfenol Okänt 

 

3.3 Diskning 

Den utrustning som användes vid hanteringen av den torra malda asfalten rengjordes med 

dammsugare. De glasflaskor som asfalten lakades i diskades för hand med diskmedel, 

sköljdes med ca 1 M salpetersyra samt milliQ-vatten för att till sist sköljas med aceton. 

Centrifugflaskor av plast som användes för att centrifugera det lakvatten som skickades iväg 

på metallanalys diskades med diskmedel och ca 1 M salpetersyra samt milliQ-vatten. De 

centrifugflaskor som användes för att centrifugera lakvatten för den organiska analysen samt 

pH-mätningar diskades på samma sätt som kärlen för lakningen. All glasutrustning som 

användes vid extraktion, torkning och koncentrering tvättades med aceton.   

 

3.4 Provdelning 

All provdelning av de fasta malda asfaltmaterialen gjordes dels med spaltdelare som delade 

proverna i två lika delar och dels med en rotationsprovdelare som delade proverna i åtta lika 

delar. 
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3.5 Fastfasextraktion 

Vid fastfasextraktionen vägdes en mindre mängd omald asfalt, ca 7 g av varje, in till varsin e-

kolv. Asfalten från provvägmaskinen extraherades inte eftersom den var av samma sort som 

Gummi-1. Extraktionen utfördes med dubbel mängd diklormetan i förhållande till asfalt, dvs 

L/S 2. Proverna placerades på skakbord under 24 timmar och injicerades sedan i 

gaskromatografen.  

 

3.6 Laktest 

Laktesterna utfördes som batch-tester enligt den tekniska specifikationen ISO/TS 21268-

1:2007. Metoden är framtagen för lakning av jord och jordmaterial för vidare kemiska och 

ekotoxikologiska analyser på det lakvatten som produceras. Som lakmedel användes milliQ-

vatten. Några ändringar av metoden gjordes dels av tidsskäl men framförallt för att anpassa 

metoden till de analyser som gjordes (ändringarna visas i Appendix D).  

      

Laktesterna utfördes i 2-liters glasflaskor som kläddes med aluminiumfolie för att förhindra 

eventuell fotokemisk nedbrytning. Vätske-fastfas förhållandet som användes var L/S 2 och 

skaktesterna pågick under 24 timmar i en skakmaskin vid normal rumstemperatur.
12

 

 

3.7 Centrifugering 

Efter skaktestet ställdes flaskorna stilla under cirka 30 minuter (enligt ISO/TS 21268-1:2007 

ska flaskorna stå stilla under 15±5 minuter) för att de allra tyngsta partiklarna skulle 

sedimentera. Därefter dekanterades vätskefasen över till centrifugeringsflaskor och 

centrifugerades på 1800 rpm under 2,5 timmar. Enligt ISO/TS 21268-1:2007 skulle lakvattnen 

centrifugeras på 2000 rpm i 5 timmar, men på grund av tidsskäl och bedömningen att tiden 

inte gjorde någon avgörande skillnad valdes en kortare centrifugeringstid. Den lägre 

hastigheten valdes för att minska risken för att glasflaskorna skulle spricka då dessa användes. 

På grund av bristande kapacitet vid centrifugeringen kunde enbart hälften av lakvattnet 

centrifugeras åt gången varpå andra hälften fick stå och sedimentera ytterligare ca 2,5 timmar. 

Lakvattnen från de båda centrifugeringsomgångarna sammanfördes efter centrifugeringen. 

 

 Vid starten av examensarbetet var tanken att all centrifugering skulle ske i glasflaskor men på 

grund av att flera av glasflaskorna sprack under centrifugeringen användes istället flaskor av 

rostfritt stål till lakvattnet som användes till analysen av organiska föreningar samt 

plastflaskor till lakvattnet för metallanalysen. För att undvika kontamination/absorption av 

proverna användes inte den o-ring gjord av gummi som normalt används till metallflaskorna, 

istället tätades dessa med gängtejp av teflon. Lakvattnet från det första materialet som 

lakades, Gummi-1-pvm, centrifugerades i glasflaskor medan övriga material centrifugerades i 

                                                 
12

 Samma typ av skaktest användes av Azizian et. al. (2003) med skillnaden att i den studien användes L/S-

förhållandet 4.  
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metallflaskor. De färdiga lakvattnen förvarades i mörka glasflaskor i kylskåp och extraherades 

inom 24 timmar efter lakningen.    

 

3.8 Beredning av intern standard  

En stamlösning av p-dibrombensen bereddes för att senare kunna tillsättas till lakvattnen. 12 

mg p-dibrombensen vägdes in till en 100 ml mätkolv. Metanol fylldes upp till märket så att 

koncentrationen blev 120 mg/l.  

 

3.9 Vätskevätskeextraktion 

200 ml lakvatten mättes upp i en mätkolv och 20 µl av intern standard-lösningen tillsattes så 

att koncentrationen p-dibrombensen blev 12 µg/l. Varje lakvatten extraherades i en 

separertratt med diklormetan tre gånger. Första extraktionen användes 15 ml diklormetan, 

andra 10 ml och sista 10 ml. Efter varje tillsats av diklormetan skakades separertratten kraftigt 

fyra gånger á 5 sekunder. Innan metylenkloridfasen tappades av ställdes separertratten stilla 

under 5 minuter för att faserna skulle separera ordentligt. Extraktet samlades upp i en 

rundkolv. 
13

 

 

3.10 Avlägsnande av vatten 

För att torka diklormetanextrakten efter vätskevätskeextraktionen användes vattenfri 

natriumsulfat. Omkring 2,0 gram natriumsulfat vägdes in och tillsattes till extrakten. 

Extrakten skakades försiktigt och dekanterades över till nya rundkolvar.
14

  

 

3.11 Rotationsindunstning 

Diklormetanextrakten koncentrerades i en rotationsindunstare till en volym av 1-2 ml. 

Vattenbadet som användes var rumstempererat.
15

 

 

3.12 Kvävgasindunstning 

De koncentrerade extrakten överfördes till koniska vialer för att kvävgasindunstas vid 

rumstemperatur. Rundkolvarna sköljdes med 1 ml diklormetan för att minimera förlusterna. 

Extrakten indunstades till volymen 0,2 ml. Sammanlagt koncentrerades alltså lakvattnen med 

                                                 
13

 I flera studier som gjorts tidigare har diklormetan använts som extraktionsmedel (bland annat Azizian et al. 

(2003) och Reddy & Quinn (1997)). Till detta examensarbete valdes diklormetan eftersom syftet var att 

extrahera över så mycket olika föreningar som möjligt för att kunna gör screening-analys på samtliga föreningar 

som lakats ur asfalten. 
14

Natriumsulfat används även som torkmedel av CDV - Transport Research Centre, Division of Transport 

Infrastructure and Environment, Tjeckien samt i standardmetoden US EPA 1625 (då som torkmedel i kolonn). 
15

 Rotationsindunstning användes för likartade prover av Reddy & Quinn (2003).  
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en faktor 1000
16

. För att undvika att eventuella föroreningar i kvävgasen skulle kontaminera 

extrakten renades kvävgasen genom ett filter av aktivt kol.  

 

3.13 Blankprover och referenslösningar 

Förutom de fyra lakvattnen gjordes även två stycken blankprover. Det första blankprovet 

(nedan kallat blankprov-diklormetan) bereddes genom att mäta upp 30 ml diklormetan, 

tillsätta intern standard i samma mängd som till lakvattnen (20 µl av stamlösningen) för att 

sedan koncentrera provet. Det andra blankprovet (nedan kallat blankprov-lakvatten) gjordes 

genom att väga in cirka 1300 g milliQ-vatten till vardera av två stycken glasflaskor. Därefter 

följde samma steg som för lakvattnen, det vill säga lakning, centrifugering, extraktion, 

torkning samt koncentrering.  

 

För att haltbestämma de föreningar som hittades i lakvattnen utnyttjades en 

referensblandning. Referenslösningar med bensotiazol, fenantren, 4-tert-oktylfenol, 

bensylbutylftalat samt di(etylhexyl)ftalat bereddes på precis samma sätt som lösningen för 

intern standard. Halterna som vägdes in varierade något (se Appendix F för exakta mängder). 

Två olika referensblandningar bereddes utgående från referenslösningarna. För beredning av 

den första referensblandningen (nedan kallad referensblandning 1) tillsattes 20 µl av varje 

referenslösning samt intern standard till 200 ml milliQ-vatten. Extraktion, torkning och 

koncentrering gjordes sedan på samma sätt som för lakvattnen. Den andra 

referensblandningen (nedan kallad referensblandning 2) bereddes på samma sätt som 

referensblandning 1 med undantaget att 50 µl av di(etylhexyl)ftalat och bensylbutylftalat 

tillsattes till milliQ-vattnet istället för 20 µl. Detta eftersom de båda ftalaterna inte syntes vid 

analysen av den första referensblandningen. Anledningen till att ftalaterna inte syntes 

konstaterades senare vara att deras fragment skannades vid fel tidpunkt (detta beskrivs 

utförligare i avsnitt 4.1). Referensblandning 1 utnyttjades till att haltbestämma de föreningar 

som hittades i lakvattnen. Haltbestämningen utfördes som en enpunktskalibrering.     

 

3.14 GC-FID 

För att ta fram ett lämpligt temperaturprogram för analysen var planen att använda en 

gaskromatograf med flamjonisationsdetektor men eftersom halterna visade sig vara för låga 

för att kunna detekteras med denna detektor byttes istället till en gaskromatograf med 

masspektrometer som detektor. Gaskromatografen som användes till flamjonisationsdetektorn 

var av märket Hewlett-Packard 5880A med splitinjektion. Kapillärkolonnen som användes 

var en HP-1 (Cross-linked Methyl Siloxane) med dimensionerna 30 m*0,25 mm*0,25 µm 

filmtjocklek. Helium användes som bärgas och kvävgas som make-up gas. Injektorns och 

detektorns temperaturer sattes till 280 ⁰C.  

                                                 
16

 Även Azizian et al. (2003) använde koncentreringsfaktorn 1000. 
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3.15 GC-MS 

Den gaskromatograf som användes var av märket Hewlett-Packard 6890 med splitless-

injektion. Masspektrometern kopplad till gaskromatografen var en Hewlett-Packard 5973 

Mass Selective Detector. För att minimera slitaget på filamentet användes en 

lösningsmedelsfördröjning på 2,5 minuter. Kapillärkolonnen var en Variant FactorFour VF-

5ms med dimensionerna 29,4 m*0,25 mm*0,25 µm filmtjocklek. Helium användes som 

bärgas med kolonnflödet 0,5 ml/min. Det temperaturprogram som valdes för samtliga 

analyser var: 100 ⁰C (1min) 15 ⁰C/min 280 ⁰C (10min). Injektorns temperatur sattes till 280 

⁰C. 

 

3.15.1 Identifiering av retentionstider för utvalda föreningar 

Eftersom inga ämnen kunde detekteras med flamjonisationsdetektorn valdes att istället 

använda masspektrometern i SIM-läge för att kunna analysera ännu lägre halter. Genom att 

studera masspektra ur ett referensbibliotek (Wiley275) för de föreningar som skulle sökas 

efter valdes lämpliga masstal ut. Masstalen användes sedan för att skanna över hela 

tidsintervallet då fastfasextrakten analyserades. Masstalen tillsammans med föreningarna 

visas i tabellen nedan (Tabell 3).  

 

Tabell 3: Sökta föreningar tillsammans med de masstal som användes för respektive förening 

under SIM-analysen. 

Sökta föreningar Masstal 

Anilin 93 

Bensotiazol 135, 108 

Bensylbutylftalat 206 

Bisfenol-A 213 

Dekansyra 60 

Dibutylftalat 149 

Di(etylhexyl)ftalat 149, 167, 279 

Fenantren 178 

Krysen 228 

Naftalen 128 

4-n-nonylfenol 121 

Pentaklortiofenol 282, 247 

4-tert-oktylfenol 135 

   

 

3.15.2 Optimering av analysmetoden 

De föreningar med masstal som kunde hittas i åtminstone ett av fastfasextrakten sattes 

samman i en ny SIM-metod som sedan användes för att analysera lakvattenextrakt, 

referensblandningar och blankprover. Även fastfasextrakten skannades med den framtagna 

SIM-metoden. Till SIM-metoden lades också ett masstal kopplat till den interna standarden 
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till. För att öka känsligheten delades tidsintervallet då masspektrometern skannar in i kortare 

intervall som visas i tabell 4. 

 

Tabell 4: Schematisk uppställning över den framtagna SIM-metoden som användes till analys 

av fastfasextrakt, lakvatten, referensblandningar och blankprover. 

Grupp Starttid Masstal Förening 

1 2,50 108  

128 

 236 

Bensotiazol  

Naftalen                     

p-Dibrombensen (IS) 

2 7,00 121 

135 

4-n-nonylfenol 

4-tert-oktylfenol 

3 9,70 178 Fenantren 

4 11,00 60 

206 

Dekansyra 

Bensylbutylftalat 

5 13,50 167 Di(etylhexyl)ftalat
17

 

6 15,00 228 Krysen 

 

                                                 
17

 Di(etylhexyl)ftalats fragment skannades inom fel tidsintervall, se avsnitt 4.1 för mer information.  
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4. Resultat 

4.1 Analys av fastfasextrakt 

Som beskrivits tidigare i avsnitt 3.5, extraherades asfalten med diklormetan för att en 

screening-analys av alla föreningar skulle göras för att få en uppfattning om av vad som finns 

i asfalten och därmed vad som skulle kunna laka ur. Efter upprepade analyser med GC-FID 

utan att hitta det minsta spår av något ämne valdes att istället använda GC-MS i SIM-läge för 

att kunna analysera lägre halter. Extrakten skannades då med avseende på de utvalda 

masstalen (Tabell 3). I tabell 5 visas resultatet från analysen av fastfasextrakten. Observera att 

identiteterna inte är bekräftade för flera av föreningarna. En bekräftad förening innebär att en 

referensanalys har gjorts för föreningen för att bevisa att det verkligen är den förening som 

anges. För att bekräfta övriga föreningars identiteter krävs ytterligare referensanalyser. Det 

som ändå kan konstateras är att de ämnen vars fragment inte hittades vid analysen med 

säkerhet inte heller finns i extrakten. Dessutom innebär det faktum att många av de 

detekterade masstalen gav utslag att det finns organiska ämnen i de analyserade extrakten 

även om man inte med säkerhet kan säga att det är just de föreningar som anges i tabell 5. 

 

Tabell 5: Resultat från analys av fastfasextrakten. X innebär att ämnet hittats och --- betyder 

att ämnet inte hittats. Bekräftad förening betyder att en referensanalys har gjorts för att 

säkerställa att föreningen verkligen är den som anges. 

Förening Bekräftad 

förening? 

Gummi-1 Gummi-2 Gummi-3 

Bensotiazol Ja X X X 

Naftalen Nej X X X 

4-tert-oktylfenol Ja X X X 

Fenantren Ja X X X 

Krysen Nej X X X 

Dekansyra Nej --- --- (X)
18

 

Anilin Nej X X X 

4-n-nonylfenol Nej --- --- --- 

Bisfenol-A Nej --- --- --- 

Di(etylhexyl)ftalat Nej X X X 

Dibutylftalat Nej X X X 

Bensylbutylftalat Nej --- --- --- 

Pentaklortiofenol Nej --- --- --- 

 

Då analysresultaten från fastfasextrakten utvärderades i samband med rapportskrivningen 

upptäcktes att di(etylhexyl)ftalat inte var den topp som tidigare trotts utan att den eluerar ut 

senare vid tiden 15,61 minuter. Vid skanningen av fastfasextrakten användes för vissa 

                                                 
18

 Osäkert huruvida det var dekansyra eller någon förorening som detekterades eftersom toppen enbart hittades 

vid den första analysen och inte vid de efterföljande analyserna av samma extrakt. Detta diskuteras närmare i 

avsnitt 5. 
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föreningar flera masstal (enligt Tabell 3). Genom att relatera fragmentens intensiteter inom 

samma masspektra till varandra och jämföra med intensiteterna för fragmenten i masspektra 

från referensbiblioteket relaterade till varandra kunde det konstateras att den topp som tidigare 

trotts vara di(etylhexyl)ftalat matchade dåligt med masspektrat från referensbiblioteket. 

Däremot matchade toppen vid 15,61 betydligt bättre. Eftersom di(etylhexyl)ftalats masstal 

bara skannades i tidsintervallet 13,50-15,00 inkluderades inte föreningen då den framtagna 

SIM-metoden användes. Vidare upptäcktes på samma sätt att den topp som tidigare trotts vara 

bensylbutylftalat inte heller var denna. Bensylbutylftalat hittades aldrig i något prov. Därför 

hade dess masstal egentligen kunnat utelämnas ur den framtagna SIM-metoden (som visas i 

tabell 4). Dibutylftalats fragment skannades inte med den framtagna SIM-metoden men 

däremot under de inledande analyserna och visade sig då som väldigt små toppar i samtliga 

diklormetanextrakt. Eftersom topparna var så små upptäcktes de inte förrän vid utvärderingen 

som gjordes i samband med rapportskrivningen. Dibutylftalat inkluderades med andra ord inte 

i den framtagna SIM-metoden. 

 

4.2 Analys av lakvatten 

Utöver de identifierade föreningar som anges i tabell 6 hittades ca 3-6 oidentifierade ämnen i 

Gummi-1, Gummi-2 och Gummi-3. Antalet detekterade ämnen var betydligt fler i lakvattnet 

från Gummi-1-pvm, ca 17 stycken (för tabeller med retentionstider och toppareor se 

Appendix B). I Appendix C visas kromatogrammen från analysen av lakvattnen och i 

Appendix E redogörs för hur halterna har beräknats. Vid analysen av lakvattnen och 

referenslösningarna framträdde bensotiazol som en dubbeltopp och det gjorde även den 

interna standarden. Vad det beror på att dessa båda föreningar delade på sig är svårt att säga, 

samtidigt som det är väldigt osannolikt att varje dubbeltopp skulle bestå av två olika 

föreningar. Vid haltbestämningen summerades toppareorna med varandra eftersom de antogs 

komma från samma förening.   

 

Tabell 6: Resultat från analys av lakvatten. Halterna anges i µg/l. 

Förening Säkerställd 

förening? 

Gummi-1 

(µg/l) 

Gummi-1-

pvm (µg/l) 

Gummi-2 

(µg/l) 

Gummi-3 

(µg/l) 

Dibrombensen 

(IS) 

Ja 10* 10** 10*
 

10*
 

Bensotiazol Ja 201 69 253 374 

4-tert-

oktylfenol 

Ja 0,51 1,2 0,54 2,5 

  *Tillsatt till lakvattnet före extraktionen 

**Tillsatt till extraktet efter extraktionen eftersom det glömdes bort innan. 

 

4.3 Analys av referensblandningar 

Då referensblandning 1 analyserades erhölls bara 4 toppar trots att 6 stycken föreningar hade 

tillsats (se Appendix B, Tabell 18). De föreningar som saknades var di(etylhexyl)ftalat och 
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bensylbutylftalat. Samma resultat erhölls från analysen av referensblandning 2 trots att 

halterna av de försvunna föreningarna var högre i denna. Som nämnts tidigare (avsnitt 4.1) 

antogs först att en av de toppar som hittades i diklormetanextrakten av de fasta asfaltproverna 

var bensylbutylftalat, men det visade sig alltså inte vara fallet. Eftersom dess fragment 

sannolikt skannades vid fel tidpunkt kunde inte bensylbutylftalat återfinnas i de analyserade 

referensblandningarna. Även fragmentet tillhörande di(etylhexyl)ftalat skannades troligen vid 

fel tidpunkt av samma anledning. 

 

Utgående från resultatet från analysen av referensblandningarna kunde identiteterna på 

bensotiazol, fenantren och 4-tert-oktylfenol styrkas. Bensotiazol och 4-tert-oktylfenol fanns 

alltså med stor säkerhet i samtliga fastfasextrakt och lakvatten. Fenantren fanns med stor 

sannolikhet i fastfasextrakten men hittades inte i något lakvatten. Utöver topparna för 

bensotiazol, 4-tert-oktylfenol och fenantren hittades ytterligare en mindre topp eluerad strax 

efter fenantren. Toppen innehöll samma fragment som fenantren och det är därför rimligt att 

anta att detta kan vara en isomer till fenantren och att fenantrensubstansen således inte var helt 

ren (Appendix B, Tabell 18).    

 

4.4 Analys av blankprover 

Vid analysen av de båda blankproverna hittades spår av 4-tert-oktylfenol samt några andra 

oidentifierade ämnen (se Appendix B, Tabell 16-17). Dessa halter var generellt mycket låga, 

<0,04 µg/l i vattnet om de antas ha funnits i provet redan då. Det troligaste är dock att ämnena 

kommit till vattnet i något av de senare stegen. Att rester av dessa föreningar funnits kvar i 

extraktions- och indunstningsutrustningen är den troligaste förklaringen trots att dessa 

tvättades noga med aceton.  

 

4.5 Mätningar av pH 

Efter lakning och centrifugering av lakvattnen mättes pH. Som visas i tabell 7 så var pH-

värdet relativt högt i samtliga lakvatten vilket skulle kunna förklaras av innehållet av 

hydratkalk och cement i asfaltmaterialen. 

 

Tabell 7: Resultat från mätningar av pH på lakvattnen. 

Prov pH Temperatur (⁰C) 

Gummi-1-pvm 12,0 24 

Gummi-1 11,7 24 

Gummi-2 11,5 24 

Gummi-3 11,7 23 

Blankprov 6,5 25 

MilliQ-vatten 5,9 25 
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5. Diskussion 

Vid analysen av fastfasextrakten hittades till en början inte en enda förening eftersom halterna 

var för låga för att kunna detekteras med GC-FID. Detta trots att extrakten var helt 

svartfärgade och alltså tycktes innehålla åtminstone någon förening i hög halt. Förklaringen 

till detta skulle kunna vara att de föreningar som färgade extrakten svarta var för 

högmolekylära för att kunna analyseras i gaskromatograf och därför fastnade i injektorn eller 

injektionssprutan. Då GC-MS istället användes för analysen av fastfasextrakten hittades ett 

flertal föreningar i samtliga extrakt (Appendix B, Tabell 9-11). Baserat på antalet toppar och 

retentionstider, utan att säga något om halterna, så hade asfalterna nästan exakt samma 

innehåll. Den enda asfalt som skiljde sig något var Gummi-3 som förutom samma innehåll 

som övriga asfalter eventuellt också innehöll dekansyra. Märkligt nog hittades dekansyra bara 

då extraktet analyserades första gången. Då samma extrakt analyserades vid ett senare tillfälle 

fanns inte ett spår av dekansyra. Vad detta beror på är svårt att avgöra men möjligen kan det 

vara så att den topp som antogs vara dekansyra var en förorening med samma masstal som 

dekansyra och som blivit kvar i kolonnen från någon tidigare analys och alltså inte kom från 

själva provet. 

 

I samtliga lakvatten hittades en mängd olika föreningar (Appendix B, Tabell 12-15). Fler 

föreningar hittades i lakvattnen än i fastfasextrakten vilket sannolikt beror på att lakvattnen 

koncentrerades med en faktor 1000 vilket fastfasextrakten inte gjordes. Allra flest föreningar 

hittades i lakvattnet från Gummi-1-pvm. Förklaringen till detta är sannolikt att det damm som 

samlades upp kring provvägmaskinen inte bara innehöll slitagepartiklar från 

asfaltbeläggningen utan också slitagepartiklar från provvägmaskinens gummidäck som kan ha 

ökat mängden av flera föreningar som då nådde detekterbara halter. En annan tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att nya föreningar kan ha bildats då beläggningens temperatur 

sannolikt ökade då provvägmaskinen kördes. Halterna av bensotiazol som uppmättes i 

lakvattnen visade sig vara i ungefär samma storleksordning som de halter som uppmätts i 

tidigare studier (se Tabell 8).  

 

Tabell 8: Jämförande tabell mellan halterna bensotiazol samt pH-värden som uppmätts i 

lakvatten i denna studie och motsvarande resultat från tidigare studier. Halterna anges i µg/l. 

Material/studie Partikelstorlek 

(mm) 

Bensotiazol (µg/l) pH-värde 

Gummi-1 < 2 201 11,7 

Gummi-1-pvm << 2
19

 69 12,0 

Gummi-2 < 2 253 11,5 

Gummi-3 < 2 374 11,7 

Larsson, 2008 5-20 75±45
20

  10,6
21

 

Azizian et al. 2003 < 6,35 447 Ej mätt 

 

                                                 
19

 Ingen mätning av partikelstorleken gjordes men bedömdes visuellt vara klart mindre än 2 mm. 
20

 Vid L/S 2 (utfördes som kolonnlakning). 
21

 Uppmätt värde för samlingsprov av lakvatten från L/S 0,8 och L/S 2. 
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Anmärkningsvärt är att mängden bensotiazol som lakades ur Gummi-1-pvm var betydligt 

mindre än den som lakades ur Gummi-1, trots att dessa bestod av samma asfalt (Tabell 6). 

Vid en första gissning vore det mest logiskt att anta att fallet skulle vara tvärt om, att en större 

mängd bensotiazol skulle laka ur Gummi-1-pvm utav två anledningar. Dels bestod materialet 

från Gummi-1-pvm av mindre partiklar än Gummi-1 och borde därför ha en större total yta 

som vattnet skulle kunna laka ifrån. Dessutom borde slitagepartiklar från provvägmaskinens 

däck också ge ett tillskott av bensotiazol till provet. En tänkbar förklaring till det något 

märkliga resultatet skulle kunna vara bensotiazols flyktighet. Azizian et al. konstaterade i sin 

studie att bensotiazol är ett flyktigt ämne med en halveringstid i lakvatten på ca 1 dag då 

lakvattnet bubblades med luft (Azizian et al. 2003). Då Gummi-1-pvm samlades upp 

användes en dammsugare. Den luftström som asfaltmaterialet då utsattes för inuti 

dammsugaren kan eventuellt ha fått bensotiazol på ytan av asfaltpartiklarna att lämna 

materialet ut till luften. Dessutom så innebar körningen av provvägmaskinen förmodligen att 

beläggnings-temperaturen ökade. Bensotiazol kan därför också ha avgått i samband med att 

partiklarna slets loss från beläggningen. Enligt Prevents databas Kemiska ämnen så har 

bensotiazol ungefär 50 gånger högre ångtryck än vad 4-tert-oktylfenol har vilket styrker 

teorierna ovan eftersom 4-tert-oktylfenol hittades i relativt hög halt i lakvattnet från Gummi-

1-pvm (Tabell 6). Gummi-1-pvm lagrades i ”mald” form i väntan på att övriga prover skulle 

komma tillbaka från kryomalningen vilket eventuellt skulle kunna ha påverkat halten 

bensotiazol. De kryomalda proverna levererades i väl förslutna plastpåsar och bör därför inte 

ha släppt ifrån sig någon bensotiazol. Gummi-1-pvm förvarades i frysen i en bägare täckt med 

aluminiumfolie i väntan på övriga prover och bör därför inte heller ha släppt ifrån sig speciellt 

mycket bensotiazol under förvaringen. En annan förklaring som åtminstone delvis kan 

förklara resultatet är det faktum att den interna standarden tillsattes till Gummi-1-pvm-

extraktet först efter vätskevätskeextraktionen. Detta har förmodligen resulterat i en högre halt 

intern standard i Gummi-1-pvm-extraktet än i referensblandningen vilket kan ha gett en 

underskattning av halten bensotiazol i lakvattnet. Den sena tillsatsen av intern standard kan 

dock inte förklara hela resultatet eftersom topparean för den interna standarden inte skiljde 

speciellt mycket mellan Gummi-1 och Gummi-1-pvm (Appendix B, Tabell 12-13). Dessutom 

får den interna standarden anses vara tämligen opolär varpå tre extraktioner med diklormetan 

bör ha gett ett utbyte i närheten av 100 %.  

 

Gummi-1 och Gummi-2 är tillverkade utifrån samma recept men hanterade olika. Halten 4-

tert-oktylfenol var i princip densamma i båda lakvattnen medan halten bensotiazol var något 

högre i lakvattnet från Gummi-2 än i lakvattnet från Gummi-1. Den troligaste förklaringen till 

detta är att en del bensotiazol kan ha avgått till luften då Gummi-1 hettades upp för att formas 

till en beläggning. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att lakvattnet från Gummi-1 

fick stå något längre innan centrifugeringen eftersom testkörningar med centrifugeringskärlen 

av metall var tvunget att göras innan centrifugeringen av lakvattnet kunde påbörjas. Det rörde 

sig dock bara om några timmar men kan eventuellt ändå ha påverkat halten bensotiazol i 

lakvattnet.       

 

4-tert-oktylfenol visade sig laka ut i betydligt lägre halter än bensotiazol från samtliga prov. 

Värt att notera är att mängden 4-tert-oktylfenol som lakades från Gummi-1-pvm var betydligt 
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högre än den som lakades från Gummi-1 (Tabell 6). Detta kan förklaras av att partiklarna från 

Gummi-1-pvm var mindre än de från Gummi-1 och att ett tillskott av gummi kan ha skett från 

provvägmaskinens däck. Av resultaten att döma lakar Gummi-3 ut avsevärt högre halter av 

både bensotiazol och 4-tert-oktylfenol än vad Gummi-1 och Gummi-2 gör. Detta skulle kunna 

bero på variationer i innehållet i de bildäck som blandats i asfalterna.  

 

De pH-värden som uppmättes i lakvattnen var tämligen höga. Det beror antagligen på att 

asfaltmaterialen innehåller hydratkalk alternativt cement. Nästan lika höga pH-värden (Tabell 

8) erhölls också i en tidigare studie (Larsson, 2008). I studien gjord av Reddy & Quinn 

(1997) konstateras att pH 4-6 är optimalt för vätskevätskeextraktion av bensotiazoler. Detta 

skulle kunna innebära att halterna som uppmätts i detta examensarbete är en underskattning 

av vad som skulle kunna laka ur materialet om det t.ex. utsattes för sur nederbörd. Samtidigt 

är det viktigt att komma ihåg att lakningarna utfördes på malt material varpå det är ytterst 

osannolikt att motsvarande halter skulle kunna laka ut ur en vägbeläggning då asfalten 

förekommer som monolit. Däremot så är det nog fullt möjligt att motsvarande halter skulle 

kunna laka ur de slitagepartiklar från vägbeläggningar och bildäck som hamnar i dikena längs 

trafikerade vägar. Sannolikt beror utlakningen på vilka väderförhållanden som råder, 

temperatur och nederbördsmängd bör exempelvis kunna påverka. En viktig fråga att ställa sig 

är hur utlakningen skulle påverka växter och djur i omgivningen. För ytterligare diskussion 

kring detta, se Gro Runemans examensarbete: Evaluating toxicity of asphalt leachates.         
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6. Slutsats 

Fastfasextraktionen visade att gummiasfalt innehåller flera föreningar med miljöfarliga 

egenskaper. Av de tretton sökta föreningarna hittades i fastfasextrakten från Gummi-1 och 

Gummi-2 åtta stycken föreningar. Dessa var: bensotiazol, naftalen, 4-tert-oktylfenol, 

fenantren, krysen, anilin, di(etylhexyl)ftalat och dibutylftalat. I Gummi-3 hittades eventuellt 

även en nionde förening, dekansyra. Bensotiazols, 4-tert-oktylfenols och fenantrens identiteter 

är säkerställda. För övriga föreningar har identiteterna inte bekräftats fullt ut.  

 

Då lakvattnen analyserades hittades flest föreningar i Gummi-1-pvm vilket kan förklaras av 

två saker. Gummi-1-pvm bestod av mindre partiklar än övriga material och slitagepartiklar 

från provvägmaskinens gummidäck kan ha gett ett tillskott av gummi till provet. Bortsett från 

de oidentifierade föreningarna hittades bensotiazol och 4-tert-oktylfenol i samtliga lakvatten. 

Halterna av bensotiazol och 4-tert-oktylfenol var klart högst i Gummi-3, möjligen på grund av 

variationer i innehåll hos de bildäck som blandades i bituminet.  

 

Jämförelsen mellan Gummi-1 och Gummi-1-pvm visar på ett överraskande resultat. Halten 

bensotiazol konstaterades vara högre i lakvattnet från Gummi-1 än i det från Gummi-1-pvm. 

En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara bensotiazols flyktighet. Däremot var 

mängden 4-tert-oktylfenol som lakades ur Gummi-1-pvm större än den mängd som lakades ur 

Gummi-1. Det beror förmodligen på ett tillskott av gummipartiklar från provvägmaskinens 

bildäck samt att partiklarna från Gummi-1-pvm var mindre än de från Gummi-1.  

 

Halten bensotiazol i lakvattnet från Gummi-1 var något lägre än i lakvattnet från Gummi-2 

medan halten 4-tert-oktylfenol i princip var densamma. Skillnaden i bensotiazol skulle kunna 

bero på att Gummi-1 hettades upp då den formades till en asfaltbeläggning alternativt att tiden 

mellan lakning och extraktion var något längre för Gummi-1 än för Gummi-2. 

 

De uppmätta pH-värdena i lakvattnen var alla tämligen höga. Detta kan förklaras av innehållet 

av hydratkalk och cement i asfalterna. 

 



24 

 

7. Fortsatta studier 

Möjliga uppslag för framtida studier kring gummiasfalt finns det gott om. Framförallt handlar 

det om att försöka identifiera fler föreningar som lakats ur asfalten. Eftersom detta 

examensarbete är inriktat enbart mot några få föreningar vore det intressant att bredda 

perspektivet genom att undersöka om det finns några andra föreningar i lakvattnen som inte 

inkluderats i detta arbete. Detta skulle kunna göras på liknande sätt som för föreningarna som 

analyserats i detta arbete, nämligen genom att välja ut lämpliga masstal för några föreningar 

som skulle kunna finnas i lakvattnen och sedan analysera diklormetanextrakt från lakvatten 

med avseende på dessa föreningar. Förslagsvis kan diklormetanextrakten som finns sparade 

från detta examensarbete utnyttjas. Om nya lakningar, extraktioner och upparbetningar ska 

utföras vore det intressant att studera dessa närmare för att kunna optimera utbytet. 

Framförallt vore det intressant att testa att variera pH vid vätskevätskeextraktionen och se hur 

detta påverkar extraktionsutbytet för bland annat bensotiazol. 

 

Vidare upptäcktes vid analysen av lakvattnen flera oidentifierade föreningar som skulle vara 

intressanta att identifiera. Dessutom vore referensanalyser bra att göra för att säkerställa 

identiteterna hos de föreningarna med obekräftade identiteter (naftalen, krysen, dekansyra, 

anilin, di(etylhexyl)ftalat och dibutylftalat).  

 

En annan uppsamlingsmetod för materialet från provvägmaskinen skulle kunna testas 

(exempelvis sopkvast) för att undersöka om detta påverkar halten bensotiazol. 

 

Dessutom skulle andra asfalter kunna testas och mer verklighetsbaserade försök utföras där 

lakvatten samlas in från en vägbeläggning. Intressant vore också att undersöka hur 

utlakningen förändras med tiden, d.v.s. om ett litet kontinuerligt läckage sker under lång tid 

eller om det mesta lakar ur under kort period för att sedan inte laka ur något mer. 
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Appendix A – Fotografi på provvägmaskinen 

 

 

 
Fig.1: Fotografi på provvägmaskinen 
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Appendix B – Tabeller över erhållna toppar 

Tabeller över erhållna toppar i kromatogrammen då den framtagna SIM-metoden (Tabell 4) 

användes. 

 

Tabell 9: Fastfasextrakt från Gummi-1.  

Förening Bekräftad förening? Retentionstid Topparea 

Bensotiazol Ja 5,37 288012 

4-tert-oktylfenol Ja 8,76 117306 

Oidentifierad Nej 9,25 54850 

Fenantren Ja 10,52 70559 

Oidentifierad Nej 12,35 166383 

Oidentifierad Nej 12,41 93892 

Oidentifierad Nej 12,45 68061 

Oidentifierad Nej 12,51 63029 

Oidentifierad Nej 14,35 427065 

Krysen Nej 15,77 336562 

 

 

Tabell 10: Fastfasextrakt från Gummi-2. 

Förening Bekräftad förening? Retentionstid Topparea 

Bensotiazol Ja 5,37 511743 

4-tert-oktylfenol Ja 8,76 226302 

Oidentifierad Nej 9,25 91761 

Fenantren Ja 10,52 115635 

Oidentifierad Nej 12,35 277071 

Oidentifierad Nej 12,41 160514 

Oidentifierad Nej 12,45 102502 

Oidentifierad Nej 12,52 96575 

Oidentifierad Nej 14,36 1173902 

Krysen Nej 15,79 509028 
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Tabell 11: Fastfasextrakt från Gummi-3. 

Förening Bekräftad förening? Retentionstid Topparea 

Bensotiazol Ja 5,37 942542 

4-tert-oktylfenol Ja 8,76 395215 

Oidentifierad Nej 9,25 117925 

Fenantren Ja 10,52 266507 

Oidentifierad Nej 12,35 755996 

Oidentifierad Nej 12,41 483255 

Oidentifierad Nej 12,45 297865 

Oidentifierad Nej 12,52 249951 

Oidentifierad Nej 14,36 1288565 

Krysen Nej 15,78 572997 

 

 

Tabell 12: Lakvatten från Gummi-1. 

Förening Säkerställd 

förening? 

Retentionstid Topparea 

Dibrombensen (IS) Ja 5,02 2296704 

Bensotiazol Ja 5,37 45855729 

Oidentifierad Nej 7,72 389493 

Oidentifierad Nej 8,22 521847 

Oidentifierad Nej 8,28 658117 

4-tert-oktylfenol Ja 8,76 718660 

Oidentifierad Nej 9,23 877366 

Oidentifierad Nej 9,30 658486 
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Tabell 13: Lakvatten från Gummi-1-pvm. 

Förening Bekräftad förening? Retentionstid Topparea 

Dibrombensen (IS) Ja 5,03 2842951 

Bensotiazol Ja 5,37 19377098 

Oidentifierad Nej 6,01 1523737 

Oidentifierad Nej 6,75 630767 

Oidentifierad Nej 6,88 4084746 

Oidentifierad Nej 7,00 394749 

Oidentifierad Nej 7,18 3717732 

Oidentifierad Nej 7,64 421860 

Oidentifierad Nej 7,73 432670 

Oidentifierad Nej 8,12 540359 

Oidentifierad Nej 8,22 542274 

Oidentifierad Nej 8,28 1304251 

Oidentifierad Nej 8,59 255052 

4-tert-oktylfenol Ja 8,77 2066182 

Oidentifierad Nej 9,26 1614730 

Oidentifierad Nej 9,30 565775 

Oidentifierad Nej 9,40 327257 

Oidentifierad Nej 9,57 218679 

Oidentifierad Nej 14,13 2106336 

 

 

Tabell 14: Lakvatten från Gummi-2. 

Förening Säkerställd 

förening? 

Retentionstid Topparea 

Dibrombensen (IS) Ja 5,02 1640622 

Bensotiazol Ja 5,37 41256440 

4-tert-oktylfenol Ja 8,76 545370 

Oidentifierad Nej 9,25 346848 

Oidentiferad Nej 9,30 167587 
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Tabell 15: Lakvatten från Gummi-3. 

Förening Säkerställd 

förening? 

Retentionstid Topparea 

Dibrombensen (IS) Ja 5,02 1599975 

Bensotiazol Ja 5,37 59559620 

4-tert-oktylfenol Ja 8,76 2434794 

Oidentifierad Nej 9,25 964451 

Oidentifierad Nej 9,30 481864 

Oidentifierad Nej 9,39 388461 

 

 

Tabell 16: Blankprov - diklormetan 

Förening Säkerställd 

förening? 

Retentionstid Topparea 

Dibrombensen (IS) Ja 5,02 1800793 

Oidentifierad Nej 5,42 19721 

Oidentifierad Nej 7,54 23393 

4-tert-oktylfenol Ja 8,76 27761 

 

 

Tabell 17: Blankprov - lakvatten 

Förening Säkerställd 

förening? 

Retentionstid Topparea 

Dibrombensen (IS) Ja 5,02 2174409 

Oidentifierad Nej 7,51 36706 

Oidentifierad Nej 7,82 14578 

Oidentifierad Nej 8,58 48411 

4-tert-oktylfenol Ja 8,76 38519 

 

 

Tabell 18: Referensblandning 1 

Förening Säkerställd 

förening? 

Retentionstid Topparea 

Dibrombensen (IS) Ja 5,02 1419023 

Bensotiazol Ja 5,36 1411238 

4-tert-oktylfenol Ja 8,75 8751295 

Fenantren Ja 10,52 14408751 

Oidentifierad Nej 10,61 432335 
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Tabell 19: Referensblandning 2 

Förening Säkerställd 

förening? 

Retentionstid Topparea 

Dibrombensen (IS) Ja 5,02 612259 

Bensotiazol Ja 5,36 1126168 

4-tert-oktylfenol Ja 8,75 8313068 

Fenantren Ja 10,51 14536456 

Oidentifierad Nej 10,60 442024 
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Appendix C – Kromatogram från analys av lakvatten 
 

Kromatogram från analys av lakvatten med den framtagna SIM-metoden (Tabell 4). 

 

 
Fig. 2: Lakvatten från Gummi-1. 

 

 
Fig. 3: Lakvatten från Gummi-1-pvm. 
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Fig. 4: Lakvatten från Gummi-2. 

 

 

 
Fig. 5: Lakvatten från Gummi-3. 
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Appendix D – Förändringar som gjorts gentemot ISO/TS 

21268-1:2007 

 

Lista över de förändringar som gjorts gentemot ISO/TS 21268-1:2007. 

 

- Rent avjoniserat vatten utan tillsatt jonstyrka användes.  

- Bestämning av torrvikt genomfördes inte eftersom materialet inte antogs ha något 

betydande vatteninnehåll.  

- Sedimentationstiden gjordes längre än de 15 min som föreskrivs.  

- En annan typ av centrifugering som användes.   

- Förkortad centrifugeringstid. 

- Centrifugeringskärl av metall och plast istället för glas. 
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Appendix E – Beräkning av halter i lakvatten 

 

För att bestämma halterna av de utlakade föreningarna i lakvattnen utfördes en del 

beräkningar. Nedan ges ett allmänt exempel för hur dessa beräkningar gick till. 

Haltbestämningen gjordes som en enpunktskalibrering utgående från referensblandning 1.  

 

Areaförhållande i referensblandningen 
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Appendix F – Invägda mängder av referenssubstanser 

 

Tabell 20: Invägda mängder av referenssubstanser för beredning av referensblandningar.  

Förening Invägd mängd (mg) Koncentration i stamlösning 

(mg/l) 

Bensotiazol  10 100 

Bensylbutylftalat  16 160 

Di(etylhexyl)ftalat 12 120 

Fenantren 12 120 

p-dibrombensen (IS) 12 120 

4-tert-oktylfenol 10 100 
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Appendix G – Sammanställning över föreningar som kan 

finnas i bildäck 

 

Tabell 21: Sammanställning från litteraturstudien över föreningar som kan  

finnas i bildäck. 

Förening  Miljöfarlig/ 

hälsovådlig?  

Gränsvärde Referens 

PAH Flera PAH är cancerogena, 

bioackumulerande och 

långlivade. 

Från och med 

januari 2010 får 

däck och oljor 

inte säljas om de 

innehåller mer än 

10 mg/kg av åtta 

listade PAH och 

mer än 1 mg/kg 

benso(a)pyren.  

 

 

 

Larsson (2008) 

Kemikalieinspektionen, 

2007b 

Elementärt kol Inga studier visar på 

farlighet. 

  

 

 

Marcus, 2006 

 

 

 

Svavel, sannolikt i form 

av organiska 

svavelföreningar 

Skadlighet oklart. 

Försurning vid förbränning. 

 

Zinkoxid Höga halter skadligt för 

organismer. 

 

4-tert-oktylfenol Alkylfenoler är långlivade 

och bioackumulerande. 

  

 

Larsson, 2008 

Ahlbom & Duus, 1994 

 

4-n-nonylfenol Alkylfenoler är långlivade 

och bioackumulerande 

 

Iso-nonylfenol Alkylfenoler är långlivade 

och bioackumulerande 

 

Kresoler 
22

   Larsson, 2008 

Bisfenol-A Reproduktionstoxisk och 

hälsoskadlig. Lätt 

nedbrytbar och icke 

bioackumulerande. 

  

Larsson, 2008 

European Union, 2010 

Bensotiazol Flyktig och nedbrytbar men 

toxisk för levande 

organismer. 

  

 

 

Azizian et al. 2003  

 

 

 

2(3H)-bensotiazol Sannolikt liknande 

egenskaper som bensotiazol. 

 

2-hydroxybenzotiazol Sannolikt liknande 

egenskaper som bensotiazol. 

  

Reddy & Quinn, 1997 

2-(4-

morpholino)benzotiazol 

Sannolikt liknande 

egenskaper som bensotiazol. 
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 Ett annat namn för kresol är metylfenol. Gruppen kresoler består av o-, m- och p-kresol. 
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Diklorbensen    

 

 

 

 

 

 

 

Larsson, 2008 

Triklorbensen   

Tetraklorbensen   

Pentaklorbensen   

Hexaklorbensen   

Etylbensen   

Xylener   

Alkylbensener   

Dimetylftalat   

Dietylftalat   

Di-n-butylftalat   

Bensylbutylftalat   

Bis(2-etylhexyl)ftalat   

Dietylhexylftalat   

Di-n-oktylftalat   

Al    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azizian et al. 2003 

 

Ca   

K   

Mg   

Sr   

P   

Hg   

Pyrido [1,2-alazepine-

6,6,8,9-

tetrakarboxylsyra 

  

10-(bensyloxy)-6,7-

dihydro-, 

tetrametylester 

  

Phthalic anhydride   

Dekansyra   

Bensaldehyd, 3-hdroxy-

4-methoxy 

  

Glycine, N-methyl- N-

(1-oxododecyl) 

  

Quinoline, 2,3-dimethyl   

[1,1-Biphenyl]-2-ol   

Hexadekansyra   

Anilin Cancerframkallande  Vägverket, 2009 

Livsmedelsverket, 2010 

Tallfettsyror 

reaktionsprodukter 

med polyetylenpoly 

aminer 

Icke lätt nedbrytbar, mycket 

giftig för vattenlevande 

organismer, kan orsaka 

allergi vid hudkontakt. 

 Akzo Nobel 

Säkerhetsdatablad 
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Tabell 22: Tabell hämtad från Kemikalieinspektionens databas Varuguiden  

över föreningar som kan finnas i bildäck. 

 

Förening  

Halt i 

gummimaterialet 

(%) 

Aktivt kol 25-35 

Di(etylhexyl)ftalat 15-20 

PAH 15-20 

Pentachlorothiophenol 15-20 

Dibutylftalat 15-20 

Bensylbutylftalat 15-20 

Zinc oxide 2-5 

Zinc stearate 2-5 

Stearinsyra 2-5 

N-(1-methylethyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine 1-2 

(1,1-dimethylethyl)-phenol 1-2 

N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-1,4-benzenediamine 1-2 

N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine 1-2 

Cobalt stearate 0-1 

Cyclohexylthiophtalimide 0-1 

Bensoesyra 0-1 

Salicylsyra 0-1 

Phthalic anhydride 0-1 

N-Nitrosodiphenylamine 0-1 

Ftalsyra 0-1 

2-(2´-Hydroxy-3,5´-di-tert.butylphenyl)-benzotriazole 0-1 

tris(nonylfenol)fosfit 0-0,8 

Butylhydroxytoluen 0-0,6 

2-(Benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methylphenol 0-0,5 

2-(2´-Hydroxy-5´-methylphenyl)-benzotriazole 0-0,5 

Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite 0-0,5 

2-(5-Klor-2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-

dimetyletyl)fenol 

0-0,5 

Di(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) decanedioate 0-0,5 

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate  0-0,5 

Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-

2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]-1,6-

hexanediyl[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]] 

0-0,5 

Octadecyl-3-(3',5'-di-t-butyl-4'-

hydroxyphenyl)propionate 

0-0,2 

2-methyl-4,6-bis[(octylthio)methyl]- 0-0,2 

2,4-Bis(n-octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-

butyldianilino)-1,3,5-triazine 

0-0,1 

Hexamethylenetetraamin --- 

Resorcinol --- 

Kiselsyra --- 

Koboltnaftenat --- 

Kolofonium --- 

 


