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Sammanfattning 
Abstract 

When exposed to them, isocyanates can induce serious injuries in the respiratory tract and irritation on the skin and in 

the eyes. They are therefore interesting from the point of view of occupational health. The purpose of this thesis was to 

collect isocyanates in air with impinger-filter samplers and solvent free samplers. Furthermore the isocyanates were to 

be analyzed with liquid chromatography-mass spectrometry. The solvent free sampler consists of a polypropylene tube 

and filter holder fitted with glass fiber filters impregnated with derivatization reagent, coupled with a pump. The 

impinger-filter sampler was made out of an impinger flask, containing a derivatization solution, coupled in series with 

a filter holder and a pump. Di-n-butylamine was used as derivatization reagent in both samplers to stabilize the 

reactive isocyanates and to enable mass spectrometric detection. The solvent free sampler is highly advantageous 

because of its user friendliness during field measurements, as opposed to the impinger-filter method. An exposure 

chamber, equipped with two interior fans to ensure good circulation, was used to generate an atmosphere containing 

isocyanates.  
 

Analyzing the isocyanate-DBA derivates with LC-MS/MS worked very well and the method made it possible to detect 

isocyanate levels below 1 ng/mL. During quantification of isocyanates a standard curve with concentrations from 1 to 

1000 ng/mL was used. Detection of isocyanate levels as low as one fifth of the limit value of some isocyanates was 

found to be possible, which would indicate that the methods are sensitive. Even though the solvent free sampler 

worked, the impinger-filter sampler was found to be more effective in collecting isocyanates. The coefficient of 

variation calculated from concentrations of isocyanates from the solvent free sampler varied between 0-35 %. The 

reason for this might be due to the fact that an optimized extraction method had not been tried out within the time limit 

of this project. Questions, identified during this thesis work, need to be answered before being able to obtain reliable 

results from field measurements with the solvent free sampler. 

Datum 

Date 

 

2012-06-03 



Sammanfattning 
Isocyanater (-N=C=O) är kemikalier som används i industrier vid tillverkning av 
polyuretanplast (PUR) som har ett stort användningsområde. Nackdelen är dock att de är 
hälsofarliga och kan vid exponering ge upphov till irritation i slemhinnor, samt allvarliga 
skador i andningsorganen. Trots att de hygieniska gränsvärdena i Sverige är mycket låga är 
exponering för isocyanater en av de främsta anledningarna till yrkesastma. Därför måste 
isocyanathalten i luften kontrolleras på arbetsplatser där exponering kan ske och bra 
metoder för provtagning och analys måste finnas. 
 
Syftet med detta examensarbete var att sätta upp en metod för luftprovtagning av mono- 
och diisocyanater. Två provtagningsmetoder testades. Dels en våtkemisk metod med en så 
kallad impingerprovtagare innehållande di-n-butylamin (DBA) i toluen och dels en torr 
metod bestående av ett polypropylenrör med ett DBA-impregnerat filter längst innerväggen, 
seriekopplad med ett glasfiberfilter. Vid provtagningen reagerade isocyanaterna med DBA 
vilket gjorde dem mindre flyktiga och möjliggjorde den efterföljande masspektrometriska 
detektionen. Efter provupparbetning skulle proverna analyseras med vätskekromatografi 
(LC) och tandem-masspektrometri (MS/MS). Generering av luftmiljö innehållande 
isocyanater gjordes genom användning av dels en rörugn samt en exponeringskammare. 
 
Metoden för att analysera isocyanat-DBA-derivat med LC-MS/MS fungerade mycket väl och 
metodiken möjliggjorde detektion av nivåer under 1 ng isocyanat/ml. En standardkurva med 
koncentrationer mellan 1 och 1000 ng/ml användes vid kvantifieringarna. En experimentell 
modell etablerades där en exponeringskammare användes för att generera luft med 
varierande halt av sex olika isocyanater. Impingerprovtagaren visade sig vara effektivare än 
den torra provtagaren på att samla isocyanater i luftprover. Variationskoefficienter 
beräknade ur lufthalterna från de torra provtagarna ligger mellan 0-35 %, vilket är en relativ 
stor spridning. Att impingerprovtagaren anses vara effektivare kan bero på att ett optimalt 
extraktionsförfarande av isocyanater i den torra provtagaren inte hann prövas ut. Det var 
möjligt att påvisa lufthalter med en koncentration på fem gånger under det svenska 
nivågränsvärdet. Proverna kunde även koncentreras tio gånger innan analys och på detta 
sätt kunde detektionsgränsen sänkas ytterligare med tio gånger. Den torra metoden är 
användarvänlig och visade sig fungera men under arbetets gång identifierades flera frågor 
som behöver besvaras för att kunna sätta upp en tillförlitlig metod för torr provtagning av 
isocyanater.



Förord 

Detta är en rapport för ett examensarbete som omfattar 16 hp. Det är den avslutande delen 
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Jag skulle vilja tacka min handledare Per Leanderson på Arbets- och Miljömedicin i Linköping 
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personal på laboratoriet som har förgyllt min tid där, jag har haft mycket roligt under vägens 
gång. 
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Förkortningar 
 
AcN Acetonitril 

Cpm Counts per minute 

DBA Di-n-butylamin 

EIC Etylisocyanat 

ESI+ Positiv elektrospray-jonisering 

HDI Hexametylendiisocyanat 

ICA Isocyanatsyra 

IPDI Isoforondiisocyanat 

LC Vätskekromatografi 

MIC Metylisocyanat 

MDI Metylendifenyldiisocyanat 

MS/MS Tandem-masspektrometri 

NGV Nivågränsvärde 

PhI Fenylisocyanat 

PUR Polyuretan 

SD Standardavvikelse 

TDI Toluendiisocyanat 

TGV Takgränsvärde 
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1. Introduktion 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete var att sätta upp metoder för luftprovtagning av 
isocyanater med impingerprovtagare och lösningsmedelsfri provtagare samt att analysera 
isocyanaterna med vätskekromatorgrafi och masspektrometrisk detektion, LC-MS/MS. 
Anledningen var att finna en förenklad och mer användarvänlig provtagningsmetod, som kan 
användas vid arbetsmiljökontroller av isocyanater i luft, då detta är intressant ur ett 
arbetsmedicinskt perspektiv. Viktiga frågeställningar var; 
 

 Kan kvantifiering av isocyanater i luften göras lika effektivt med torr provtagare som 
med impingerprovtagare? 

 Finns det bättre och enklare metoder för provupparbetning efter torr provtagning? 

 Går det att maximera utbytet vid extraktion av isocyanater från den torra 
provtagaren? 

 Hur pass låga luftnivåer kan detekteras med den torra tekniken? 
 

1.2 Bakgrund  

Isocyanater är kemikalier som innehåller en eller flera isocyanatgrupper, –N=C=O på en 
aromatisk ring eller kolvätekedja. I Sverige är alla isocyanater generiskt klassade som 
sensibiliserande och kan ge upphov till skador i andningsorganen vid inandning av ångor eller 
aerosoler och allergi vid hudkontakt eller inandning [1]. Allergiska kontakteksem är inte 
ovanliga och för astmatiker som arbetar med härdplaster eller andra PUR-produkter kan 
besvären förvärras. Trots att de hygieniska gränsvärden som finns för isocyanater i Sverige 
idag är låga, är exponering för isocyanater en av de största orsakerna till yrkesastma [2]. 
 
Isocyanater är kända för sitt stora användningsområde inom industrin vid tillverkning av 
polyuretan (PUR) som en av världens mest använda plaster. Isocyanaternas elektrofilicitet 
får dem att reagera med alkoholer och bilda uretanlänkar, vilket utnyttjas i produktionen av 
PUR. Polymeren används exempelvis i härdplaster, mjuka och hårda skum, lim, färger och 
lack. De delas in i mono-, di- och polyisocyanater och har olika egenskaper och 
användningsområden. I produktionen av mjukt och hårt skum dominerar de aromatiska 
isocyanaterna metylenbisfenyldiisocyanat (MDI) samt toluendiisocyanat (TDI) och vid 
produktionen av färg och lack är den huvudsakliga isocyanaten som används 
hexametylendiisocyanat (HDI). Den årliga produktionen av PUR växer trots att man känner 
till isocyanaternas hälsofarliga verkan. Enligt Avar [3] växte produktionen med 5 % år 2008 
och att den globala användningen av PUR det året var hela 12 miljoner ton. Produktionen av 
polyuretanprodukter ökar även i Sverige och därmed också användningen av isocyanater. 
Den hälsofarliga exponeringen för isocyanater sker inte bara vid tillverkning av PUR utan 
även vid upphettning av PUR-produkter. Exempel på arbetsplatser där anställda utsätts för 
isocyanater dagligen, förutom vid tillverkning av PUR, är i gjuterier [4], bearbetning av 
lackerade bilplåtar hos bilreparatörer [2], svetsning av fjärrvärmerör isolerade med 
mineralull [2] samt lackering med PUR-lack hos billackerare [2].  
Förutom exponering på arbetsplatser har man funnit att hälsofarliga monoisocyanater även 
förekommer i sådant människan till vardags blir exponerad för, exempelvis fordonsavgaser 
och cigarettrök [5].
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2. Metod och material 

2.1 Kemikalier 

Toluen, HPLC-grade acetonitril (AcN) samt N,N’-dimetylurea erhölls från Sigma-Aldrich 
(Germany). Urea samt dodekan erhölls från Merck (Germany) och di-n-butylamin (DBA) 
erhölls från Fluka (Switzerland). Nedan ses en lista över isocyanaterna som används under 
arbetets gång och varifrån dessa erhölls. 
 
Tabell 1. Lista över isocyanaterna och dess egenskaper, gränsvärden samt fabrikat 

Monoisocyanater: Diisocyanater: 
 ICA MIC EIC PhI HDI TDI IPDI MDI 

     1,6-HDI 2,4-TDI  4,4’-MDI 

Formel HNCO CH3NCO CH3CH2- 
NCO 

C6H5- 
NCO 

OCN- 
(CH2)6NCO 

C6H3CH3-
(NCO)2 

C6H7(CH3)3- 
CH2(NCO)2 

 (C6H4)2-
(CH2NCO)2 

CAS-nr 75-13-
8 

624-83-
9 

109-90-0 103-71-9 822-06-0 26471-62-5 4089-71-9 101-08-7 

Molekylvikt 43,0 57,0 71,08 119,12 168,20 174,17 222,32 250,27 

Kokpunkt 23,5°C 39°C 60°C 166°C 255°C 251°C 153°C 230°C 

Ångtryck - - 29,9 kPa 
(vid 20°C) 

187 Pa (vid 
20°C) 

1 Pa  
(vid 20°C) 

2 Pa  
(vid 20°C) 

0,02 Pa 
(vid 5°C) 

0,04 Pa 
(vid 20°C) 

NGV 
(mg/m

3
)* 

0,018 0,024 0,029** 0,02 0,02 0,014 0,018 0,03 

TGV 
(mg/m

3
)* 

0,036 0,047 0,059** 0,05 0,03 0,04 0,046 0,05 

Fabrikat och 
prod.nr. 

- - Fluka, 
Switzerland 
#E33300 

Fluka, 
Switzerland 
#78750 

TCI, Japan 
#HO342 

Fluka, 
Switzerland  
#33427 

Merck-
Schuchardt, 
Germany 
#818586 

Sigma-
Aldrich, 
Germany 
#256439-
50G 

* Hygieniskt gränsvärde enligt AFS 2005:17 – Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar [6].  
     TGV = takgränsvärde (avser femminutersperiod), NGV = nivågränsvärde (avser åttatimmarsperiod). 
** Beräknat värde utifrån hygieniskt gränsvärde för metylisocyanat (Arbets- och miljömedicin, USÖ, Örebro). 
 

2.2 Standardlösningar 

Stamlösningar av etylisocyanat (EIC), fenylisocyanat (PhI), hexametylendiisocyanat (HDI), 
2,4-toluendiisocyanat (2.4-TDI), metylendifenyldiisocyanat (MDI) samt isoforondiisocyanat 
(IPDI) med koncentrationen 1 mg/ml bereddes genom att väga upp ca 4-7 mg isocyanat och 
lösa i lika många ml toluen. MDI löstes i detta arbete i dodekan då den är svårlöslig i toluen. 
Stamlösningarna skakades i 2 minuter (2400×min-1) samt sonikerades under 10 minuter. Av 
dessa bereddes arbetslösningar med volymen 600 µl och koncentrationen 10 µg/ml. 300 µl 
av deriveringsreagenset; 0,1 M DBA i toluen, sattes till arbetslösningarna. Dessa inkuberades 
under 30 minuter i rumstemperatur för att derivatisering av isocyanaterna skulle ske. 
Lösningarna indunstades därefter under N2 för att avlägsna lösningsmedlet samt överskottet 
av DBA. Återstoden löstes i 600 µl 90 %-ig AcN-lösning innehållande 0,1 % myrsyra. De nu 
derivatiserade arbetslösningarna skakades i 2 minuter (2400×min-1) samt sonikerades under 
10 minuter. Slutligen bereddes standardlösningar för respektive isocyanat genom att späda 
arbetslösningarna 100 gånger till en slutkoncentration på 0,1 µg/ml som sattes i provvialer. 
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Även en arbetslösning innehållande alla sex isocyanater som DBA-derivat med 
koncentrationen 10 µg/ml bereddes. Derivatisering, indunstning, återupplösning och 
spädning skedde på samma sätt som för tidigare standardlösningar. En spädningsserie av 
arbetslösningen innehållande sex isocyanater bereddes med slutkoncentrationerna 1, 10, 
100 och 1000 ng/ml. Dessa fyra standardlösningar analyserades med hjälp av LC-MS/MS och 
resultaten användes för att konstruera standardkurvor för de sex isocyanaterna (se Figur 1). 
 

0.1 1 10 100 1000 10000

100000

1000000

1.0×1007

1.0×1008

1.0×1009

PhI

HDI

TDI

IPDI

MDI

EIC
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A
re
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2.2.1 De sex isocyanaternas egenskaper vid provupparbetning 

Vissa av isocyanaterna var svårare än andra att hantera samt lösa vid beredning av 
standardlösningar. EIC är en mycket flyktig vätska, som även efter derivatisering är svårare 
att hantera än de andra isocyanaterna. MDI är svårlöslig i toluen och kräver lösningsmedel 
med längre kolkedjor som till exempel dodekan, som användes i detta arbete. TDI har två 
isomerer 2,6-TDI och 2,4-TDI. Isomeren som användes var 2,4-TDI då den var mer lättlöslig i 
toluen. 
 
För att säkerställa att MDI samt TDI var tillräckligt lösta vid beredning av standardlösningar 
från stamlösningar med koncentrationen 10 mg/ml gjordes det till en vana att först värma 
upp, skaka om och sonikera lösningarna. Som kan ses i Figur 1 var standardkurvorna linjära 
vid lägre koncentrationer men de vek av efter 100 ng/ml. 
 

2.3 Analys av isocyanater: Vätskekromatografi med masspektrometrisk 
detektion, LC-MS/MS 

I detta arbete användes en Thermo Scientific Autosampler, Accela 1250 pump och LC. 
Vätskekromatografen bestod av en Ascentis Express C18-kolonn med dimensionerna 
75 × 2,1 mm; 2,7 µm. Isokratisk metod användes och den mobila fasen bestod av 90 % AcN 
och 10 % MilliQ-vatten innehållande 0,1 % myrsyra. Flödet under alla försöken var 
300 µl/min och injektionsvolymen var 10 µl. Elektrospray-jonisering (ESI) användes med 
3000 V jonisationsspänning samt en förångningstemperatur på 350°C för positiv jonisering. 

Figur 1. Standardkurvor vid analys med LC-MS/MS av standardlösningar innehållande 
samtliga isocyanater med koncentrationerna 1, 10, 100 samt 1000 ng/ml. Skalorna är 
logaritmerade. 
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Jonerna fragmenterades och detekterades därefter med en tandem-masspektrometer 
(MS/MS) av märket Thermo Scientific TSQ Quantum Access Max.  
 

Tabell 2. LC-ESI
+
-MS/MS parametrar för bestämning av isocyanat-DBA-derivat i luftprov  

(Marand et al. 2005) 

Förening 
Massa moderjon: 

isocyanat-DBA 
Massa produktjon: 

DBA 
Kollisionsenergi 

(eV) 
    

ICA-DBA 173,2 130,2 14 
MIC-DBA 187,2 130,2 14 
EIC-DBA 201,2 130,2 14 
PhI-DBA 249,2 130,2 16 
HDI-DBA 427,4 130,2 27 

2,4’-TDI-DBA 433,3 130,2 24 
IPDI-DBA 481,4 130,2 24 

4,4’-MDI-DBA 509,4 130,2 30 
    

 
Ett försök utfördes i hopp om att förbättra toppareorna genom att justera spänningen vid 
elektrospray-joniseringen. Då ingen förbättring erhölls fastställdes de betingelser som var 
sedan tidigare och presenteras i Tabell 3. Dessa inställningar användes vid alla senare 
analyser. 

Tabell 3. Inställningar vid elektrospray-jonisering 

 
 

 

 

2.4 Derivatisering 
För att samla ihop de flyktiga isocyanaterna krävdes en snabb derivatisering vid 
luftprovtagningen. Derivatiseringsreagenset som användes i luftprovtagarna i detta arbete 
var di-n-butylamin (DBA) som enligt Marand har varit effektivt vid luftprovtagning då det är 
flyktigt och fungerat bra vid masspektrometrisk detektion [7]. I impingerprovtagaren 
användes 10  ml 0,1 M DBA löst i toluen genom vilken luftprovet blåstes igenom. På detta 
sätt fick isocyanater i luftprovet kontakt med derivatiseringsreagenset och fastnade i 
lösningen. Om isocyanatbärande partiklar hade funnits i luftprovet hade de fastnat i 
ändfiltret som till följd av flyktigheten för DBA utsattes för konstant vätning under 
provtagningen. Filtren till den torra provtagaren impregnerades med lösning innehållande 
ekvimolär mängd DBA respektive ättiksyra i metanol. För filtret längst rörets innervägg 
användes 1,5 M DBA respektive ättiksyra i metanol och för ändfiltret användes 0,7 M DBA 
respektive ättiksyra i metanol [2].  DBA-ättiksyrasalt bildades och kristalliserades i 
glasfiberfiltret vilket gjorde DBA och de isocyanater som samlades upp svårflyktiga och 
stabila. Derivatisering av isocyanater med DBA sker enligt följande reaktion: 
 

R–N=C=O     +     HN–(C4H9)2     →     R–NH–CO–N–(C4H9)2 
   Isocyanat                DBA     Derivat 
 
 

Spray voltage 3000 V 

Vaporiser temperature 350°C 

Sheath gas pressure 40 bar 

Auxillary gas pressure 5 bar 

Capillary temperature 300°C 

Capillary offset 35 
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2.5 Luftprovtagare 

2.5.1 Impingerprovtagare 

Provtagningssystemet bestod av en impingerflaska av 
märket Werner-Glas & Instrument AB, Sverige, med 
tillhörande glasrör som under provtagning är nedsänkt i 10 
ml 0,1 M DBA i toluen (se Figur 2). Impingerflaskan var med 
slang seriekopplad till en filterhållare (SKC Instruments co., 
Cassette, 3 piece, 25 mm, Storbritannien) innehållande 
glasfiberfilter (Whatman®, 25 mm, GF/C, USA) och ett 
25 mm stödfilter. Filtret användes för att observera om 
genomslag sker, det vill säga om isocyanater på partiklar 
inte kemosorberas i vätskan utan förs vidare och fastnar på 
filtret. Till filtret kopplades en pump av modellen Apex 
Personal Air Sampler (Casella CEL, Storbritannien) med 
slang. Pumpen ställdes in på ett flöde på 1 l/min, vilket  
kontrollerades och kalibrerades med hjälp av en  
Dry Cal® DC-Lite Primary Air Flow Meter (BIOS, USA). 

2.5.2 Provupparbetning (Metod A) 

Före analys på LC-MS/MS krävdes provupparbetning av lösningen från impingerprovtagaren. 
Detta gjordes genom att 600 µl av DBA-lösningen i impingerflaskorna överfördes till 
provvialer och indunstades under N2 i 30 minuter. Återstoden löstes i 600 µl 90 %-ig AcN-
lösning, skakades i 2 minuter i 2400×min-1 och sonikerades i 2 minuter. Denna 
upparbetningsmetod kallas i detta arbete för ”metod A”. 

2.5.3 Torr provtagare 

Den torra luftprovtagaren bestod av ett polypropylenrör 
(Isolute® SPE Accessories, AG empty reservoir 3 ml, 
Storbritannien) innehållande ett impregnerat glasfiberfilter 
som placerats utmed rörets innervägg. Röret var 
sammankopplat med en filterhållare (Swinnex® Millipore, 
13 mm filterhållare i polypropylen, USA) med impregnerat 
ändfilter som kopplades till en flödesreducerare. En likadan 
pump användes till den torra provtagaren som till 
impingerprovtagaren, inställd på ett flöde på 0,2 l/min [2]. 
Låga flöden var viktiga då det gav isocyanaterna i luften 
bättre möjlighet att derivatiseras och samlas i filtret. I ett 
försök parallellkopplades fyra rör till en pump med flödet 
inställt på 0,8 l/min (se Figur 3). På så sätt antogs flödet för 
var och en av provtagarna bli 0,2 l/min. Filter till rör och 
filterhållare skars ut från ark av glasfiberfilter (Munktell® 
Filter, MG 160, Sverige) och efter impregnering tilläts filtren 
torka så att DBA-ättiksyrasalt bildades i filtren och efter 1 h 
rullades de till cylindrar och placerades i rören och 
ändfiltren sattes på filterhållaren. 

Figur 2. Impingerprovtagare 
bestående av impingerflaska, 
filterhållare med filter samt pump. 

Figur 3. Torr provtagare med 
impregnerat filter i ett 
polypropylenrör, en filterhållare 
med impregnerat filter 
seriekopplat till en pump. 
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Figur 4. Polypropylenrör samt filterhållare 
monterade med impregnerade glasfiberfilter. 
 
 
 

 

2.6 Rörugn 

Rörugnen som användes var från Entech Energiteknik AB (Ängelholm, Sverige), av typen 
ETF 30-6 och bestod av en värmespiral som var lindad runt ett ungsrör med innerdiametern 
3 cm. Detta ungsrör var sedan isolerat ut till ytterskalet och temperaturen kontrolleras med 
en regulator. Under försöken var ugnen inställd på 300°C [2]. Inne i ungsröret placerades ett 
glasrör innehållande urea eller dimetylurea. I detta fall tillverkades ett litet ”skepp” av 
aluminiumfolie för att använda som behållare vid invägning av urean och inne i glasröret. 
Skeppet fördes in i glasrörets mitt. Glasröret var 75 cm långt och hade en innerdiameter på 
2,6 cm. Till glasröret kopplades sedan impingerprovtagaren och änden på glasröret där 
provtagningen skedde tätades med aluminiumfolie. Därmed kunde pyrolysprodukter säkert 
sugas genom impingerprovtagaren.  
 

 
Figur 5. Impingerprovtagare kopplad till rörugn. Vid analys var rörugnen inställd  
på 300°C och pumpen inställd på flödet 1 l/minut. 
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Figur 6. Exponeringskammare 
innehållande 4,79 m

3
 luft. Luckan 

som möjliggör åtkomst av pumpar 
mm. inne i kammaren ses på höger 
sida om dörren. 

2.7 Exponeringskammare 

Exponeringskammaren på Arbets- och miljömedicin i 
Linköping var åttakantig och konstruerad av plexiglas 
med aluminiumprofiler och gummitätningar som 
sammanband plexiglasen. Kammaren var 2,0 m hög, 
1,7 m bred och hade en volym på 4,79 m3. Den var 
försedd med god tilluft och frånluft samt en lucka som 
gav möjligheten att exempelvis stänga av pumparna 
inuti kammaren utan att behöva kliva in och exponeras 
för de hälsofarliga isocyanaterna. Inuti kammaren 
placerades två mindre fläktar för att ge god cirkulation. 
Med hjälp av exponeringskammaren kunde en relativt 
kontrollerad luftmiljö av de hälsofarliga isocyanaterna 
skapas. 
 
Under försöken i detta arbete var den yttre 
ventilationen avstängd och de interna fläktarna var 
påslagna för att skapa god cirkulation inuti kammaren. 
Vid konditionering av kammaren frisattes 
isocyanaterna genom att låta lösningarna dunsta i 
rumstemperatur och målet var att erhålla en så 
konstant koncentration av de olika isocyanaterna som 
möjligt.  
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3. Försök och resultat 

3.1 Standardlösningarnas stabilitet 

Derivatisering av isocyanaterna gjordes för att stabilisera dem [7] och tvinga dem att vara 
kvar i den önskade lösningen. Isocyanaternas reaktivitet är hög och om derivatisering inte 
skulle ha gjorts hade det varit svårt att behålla dem i lösning för analys. För att studera de 
derivatiserade isocyanatlösningarnas stabilitet gjordes ett försök där två lösningar, en 
nyberedd lösning och en lösning som var 10 dagar gammal, innehållande 0,1 µg/ml av sex 
derivatiserade isocyanater analyserades och jämfördes. Beredningsförfarandet av de båda 
lösningarna var detsamma, genom spädning av en stamlösning med koncentrationen 
1 mg/ml till en arbetslösning med en koncentration på 10 µg/ml.  Derivatisering, 
indunstning, återupplösning av arbetslösningen samt spädning till standardlösning med 
koncentrationen 0,1 µg/ml gjordes likt tidigare beskriven metod (se 2.2).  
 
Resultaten kostateras vara osäkra då en större studie hade behövts genomföras för att med 
bestämdhet kunna konstatera de derivatiserade lösningarnas stabilitet. Men om lösningarna 
förutsätts ha beretts på exakt samma sätt och att ingen förlust skedde under beredningarnas 
gång kan en förlust av isocyanater efter tio dagar konstateras. I förebyggande syfte bereddes 
nya standardlösningar oftare. 
 

3.2 Undersökning av detektionsgränser för de sex isocyanaterna 
Vid analys av fyra standardlösningar under ett försök, undersöktes även möjligheten att 
kunna visa isocyanaternas detektionsgränser för de givna betingelserna. Koncentrationerna 
på standardlösningarna i detta försök varierade mellan 0,1 - 10 ng/ml och mätområdet 
ansågs stort nog för att visa detektionsgränsen för de sex isocyanaterna (observera att 
koncentrationerna för dessa standardlösningar skiljer sig från standardlösningarna i tidigare 
analys, se 2.2). Signal/brusförhållandet studerades för samtliga isocyanater i de olika 
standardlösningarna, ju större siffra på förhållandet desto större topparea för isocyanaten. 
 

Tabell 4. Signal/brusförhållandet för samtliga isocyanater i de fyra standardlösningarna.  

Isocyanat Signal/brusförhållandet i fyra standardlösningar 

 0,1 ng/ml 1,0 ng/ml 10 ng/ml 

EIC 154 1 160 556 
PhI 1 145 22 871 737 238 
HDI 236 2 123 4 301 
TDI I.D.* I.D. 14 
IPDI 28 230 1 530 
MDI 13 608 56 943 989 608 

*icke detekterbart  
 

Signal/brusförhållandet bör öka med halten, vilket det inte riktigt gör i alla fall i tabell 4. 
Denna ökande trend syns endast för PhI, HDI, IPDI samt MDI. Med reservation för att det 
endast gjordes ett försök och att resultaten då kan anses osäkra, kan den nedre 
detektionsgränsen för TDI konstateras till ungefär 10 ng/ml i detta försök. Resultaten kan 
tolkas så att en detektionsgräns för IPDI kan ses runt 0,1 ng/ml, då signalbrusförhållandet är 
lågt. EIC och HDI har även de relativt lågt signal/brusförhållande vid 0,1 ng/ml, men ändå ca 
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10 gånger bättre än förhållandet för TDI och IPDI vid samma koncentration. En minimumnivå 
för vilket signal/brusförhållande som önskas skulle kunna sättas runt 150-200, för att 
underlätta integrering av toppar i senare försök men för att med säkerhet kunna bestämma 
detektionsgränserna för isocyanaterna krävs fler försök. Däremot kan det ur dessa data 
konstateras att detektionsgränsen är mycket låg och att det med LC-MS/MS går att 
detektera mycket noggrant vid mycket låga halter. 
 

3.3 Utbytesbestämning mellan olika faser vid extraktion av isocyanater 
från filter efter torr provtagning 
En undersökning gjordes för att klargöra hur mycket av isocyanat-DBA-derivaten som 
återfinns i toluenfasen vid extraktionsförfarandet som beskrivits av Marand [2]. Ett 
trippelförsök genomfördes där 60 µl standardlösning innehållande sex derivatiserade 
isocyanater med koncentrationen 100 ng/ml sattes till tre provrör med 6 ml toluen. Lika 
mycket standardlösning sattes till tre provrör innehållande impregnerat glasfiberfilter, 3 ml 
1 mM H2SO4, 3 ml metanol och 6 ml toluen. De sistnämnda tre rören skulle efterlikna de 
verkliga förhållandena vid provtagning med den torra metoden och extraktion enligt 
Marand, de tre rören innehållande endast toluen användes som kontroll för maximal mängd 
isocyanat (100 %) för att kunna göra en beräkning av utbytet. Det var på detta sätt möjligt 
att kontrollera hur stor andel som samlas i toluenfasen vid extraktion och använda denna 
andel vid senare beräkningar av lufthalten för att korrigera så att den sanna halten av 
isocyanater i luften erhålls. Proven skakades under 2 minuter (2400×min-1) och provrören 
innehållande glasfiberfilter centrifugerades i 3 minuter och 3000 varv/minut. Därefter 
genomfördes provupparbetning enligt metod A (se 2.5.2). Resultaten presenteras i tabell 9. 
 
Tabell 5. Bestämning av utbyte genom studie av fördelning av respektive isocyanat-DBA-derivat vid extraktion 
av filter från torr provtagare. Trippelförsök gjordes där 60 µl standard med koncentrationen 100 ng/ml sattes 
till rör innehållande endast toluen (rör 1) respektive toluen, 1 mM H2SO4 och metanol (2:1:1, v/v), (rör2). 
Resultaten presenteras som topparea × 10

6
 ± standardavvikelse samt procent av respektive isocyanat beräknat 

från ett medelvärde (maximum och minimumvärde i parentes) i de två faserna i rör 2. Rör 1 används som 
100 % i beräkningarna. 

Isocyanat Topparea (×10
6
 ± SD)  Procent isocyanat i olika faser* 

 Rör 1: 
kontroll 

 Rör 2: 
efter extraktion 

   

        

 Toluen  Toluen Metanol  Toluen Metanol** 

EIC 4,18 ± 0,33  2,93 ± 0,17 I.D.***  70 % (66-74 %) I.D. 
PhI 6,58 ± 0,79  3,32 ± 0,57 I.D.  51 % (44-60 %) I.D. 
HDI 25,61 ± 2,96  24,24 ± 0,66 0,42 ± 0,08  95 % (93-98 %) 2 % (1-2 %) 
TDI 4,91 ± 0,62  5,28 ± 0,22 0,03 ± 0,01  108 % (102-111%) 1 % (0-1 %) 
IPDI 11,58 ± 1,51  13,66 ± 0,67 0,06 ± 0,04  118 % (111-122%) <1 % (0-1 %) 
MDI 1,19 ± 0,27  1,36 ± 0,05 I.D.  114 % (110-117%) I.D. 
        

*Utbytet räknas relativt medelvärdet av tre bestämningar av respektive isocyanat i rör 1 
**50% metanol och 50% 1 mM H2SO4(aq) 
***icke detekterbart 
 

Resultaten talar starkt för att majoriteten av isocyanat-DBA-derivaten fastnar i toluenfasen 
under extraktionsförfarandet och att analys av denna ger en relativt korrekt bild av hur 
mycket isocyanater det ursprungliga luftprovet innehöll. Dock syns en viss variation mellan 
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rör 1 som ansågs innehålla 100 % av isocyanat-DBA-derivaten och toluenfasen i rör 2. Av 
monoisocyanaterna finns det mindre av i rör 2 och då de inte finns att hitta i vatten- och 
metanolfasen antas de ha försvunnit. Dessa var  kanske alltså instabila och avdunstade från 
lösningen trots derivatisering, eller så var derivatiseringen otillräcklig och att derivatisering 
av all EIC eller PhI inte skett. När andelen derivatiserade monoisocyanater i toluenet 
studerades sågs en relativt stor spridning även där, vilket tyder på att det fanns en viss 
svårhet i att hantera och analysera monoisocyanaterna. Variation kunde även ses för HDI, 
TDI, IPDI och MDI, men att mer återfanns i toluenfasen än i provet som ansågs vara 100 %. 
Denna variation var dock relativt liten och i och med att andelen av de derivatiserade 
diisocyanaterna i vatten- och metanolfasen är 2 % eller mindre anses den oväsentlig. Alltså 
hade all isocyanat i fyra fall av sex överförts till toluenfasen under extraktion av filter från 
torra provtagare. Andelen isocyanat-DBA-derivat som återfinns i toluenfasen (se tabell 5) 
används vid beräkningar av koncentrationen av isocyanater i luft i senare analyser som 
korrigering för extraktionssteget. 
 

3.4 Inledande försök med impingerprovtagare 

3.4.1 Framställning och impingerprovtagning av isocyanatsyra och 
metylisocyanat 

ICA och MIC framställdes i dragskåp genom att termiskt sönderdela 24,8 mg urea respektive 
26,7 mg dimetylurea med hjälp av rörugnen som var inställd på 300°C. Dessa lätta 
isocyanater samlades därefter upp med hjälp av en impingerprovtagare kopplad till en pump 
inställd på ett flöde på 1 l/min och provtagning pågick under 5 minuter. Med 
provupparbetning enligt metod A (se 2.5.2) kunde proven sedan analyseras med LC-MS/MS.  
 
Resultaten från detta första försök att samla upp isocyanater gav positiva resultat. 
Impingerprovtagningen gav höga halter ICA samt MIC. Detta tyder på att 
impingerprovtagaren fungerar som luftprovtagare för upptag av dessa isocyanater, vilket 
även var känt sedan tidigare [7]. Proven späddes 100 gånger innan analys med LC-MS/MS 
och resultaten visas i kromatogrammet nedan. 
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Figur 7. Två kromatogram föreställande resultat från analys av lösningar från impingerprovtagare  
efter upphettning av 24,8 mg urea samt 26,7 mg dimetylurea. Mobilfas: 90:10 (v/v) AcN:H2O, flöde: 
500 µl/min. (Observera att flödet skiljer sig från det flöde som använts vid senare analyser.) 
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Som det tydligt framgick av resultaten hade framställning och kvalitativ analys av 
isocyanatsyra och metylisocyanat gjorts med framgång. Kromatogrammet visade 10 gånger 
högre signaler för MIC än för ICA, vilket inte behövde betyda något eftersom 
standardkurvorna för de olika isocyanaterna skiljer sig åt (se Figur 1). Men det kunde bero på 
att urean som användes var av dålig kvalitet eller att urea inte sönderdelas lika bra som 
dimetylurea vid 300°C, men detta har inte vidare undersökts i detalj. Då ICA och MIC inte 
finns att köpa som standarder till följd av deras flyktighet, försvåras den kvantitativa 
analysen av dessa. Beslutet togs därför att inte analysera dem kvantitativt i detta arbete, 
utan att avgränsa det till kvalitativ analys och istället fokusera på kvantifiering av EIC, PhI, 
HDI, TDI, IPDI samt MDI. 

3.4.2 Optimering av impingerprovtagare 

Det fanns två ändrör till impingerflaskan, ett i form av ett glasrör och ett i form av ett 
glasfilterrör (Micro-filter-candle, Por.1, från Robu® Glasfilter-Geräte GmbH, Tyskland). I 
tidigare luftprovtagning av ICA och MIC användes glasröret, men för att kontrollera vilket 
ändrör i impingerflaskan som var optimalt med avseende på utbyte och kontakt mellan luft 
och DBA-lösning testades glasfilterröret också. Hypotesen var att glasfilterröret spred fler, 
mindre bubblor och att kemosorptionen av isocyanater på så sätt underlättades till följd av 
större kontaktyta med DBA-lösningen. Försöket genomfördes med hjälp av rörugnen, 9,9 mg 
dimetylurea och två impingerprovtagare varav en flaska hade ett filterrör och den andra ett 
glasrör som ändrör. Provupparbetning skedde enligt metod A (se 2.5.2). 
 
Resultaten som erhölls talade emot hypotesen då de antyder att glasröret, som bubblar 
igenom större bubblor gav bättre upptag av isocyanater från luften. För glasfilterröret var 
den relativa intensiteten för toppen 1,15×106 och för glasröret var den 5,63×106 för MIC. 
Detta valdes att inte undersöka vidare och slutsatsen blev att glasröret gav i detta försök en 
effektivare uppsamling av isocyanater från luftprovet och därför användes glasröret som 
ändrör i resterande försök i detta arbete.  
 
I litteraturen beskrivs ofta luftprovtagningsmetod med en impingerflaska innehållande 
0,01 M DBA-lösning, vilket är en 10 gånger svagare derivatiseringslösning än den som 
användes i detta arbete. Därför beslutades det att undersöka om upptaget av MIC skilde sig 
om 0,1; 0,01; eller 0,001 M DBA-lösning användes i impingerflaskan. Rörugnen användes för 
att termiskt sönderdela 8,1 mg dimetylurea, tre impingerprovtagare med ändfilter användes 
och koncentrationen DBA i lösningen varierades mellan de olika flaskorna. Provtagning 
pågick under 5 minuter med ett flöde på 1 l/min. Provupparbetning skedde enligt metod A. 
Filtren analyserades separat i detta försök för att undersöka genomslag . Filtren sattes i 
Falcon®-rör (Blue MaxTM, 50 ml, BD Biosciences, USA) tillsammans med 10 ml toluen och 
skakades kraftigt i en minut samt centrifugerades i 3 minuter, 3000 varv/min. Proven 
upparbetades därefter enligt metod A och analyserades med LC-MS/MS. 
 
Resultaten för de tre lösningarna var mycket lika och slutsatsen drogs att även den svagaste 
derivatiseringslösningen fungerade bra vid upptag av isocyanater eftersom DBA var i 
överskott även då 0,001 M DBA används. Även genomslagstestet som gjordes i samband 
med detta försök stärkte denna slutsats. De kromatogram som erhölls visade ingen 
förekomst av någon isocyanat, vilket tyder på att inget genomslag skedde även vid 
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impingerprovtagning med den svagaste DBA-lösningen. Men för att försäkra sig om att alltid 
ha ett stort överskott av DBA oavsett i vilken luftmiljö provtagning gjordes valdes 0,1 M DBA 
i toluen som derivatiseringslösning vid fortsatta försök. 
 

3.5 Impingerprovtagning av etylisocyanat 
Som ett första försök i exponeringskammaren gjordes en undersökning om 
impingerprovtagaren kunde användas för luftprovtagning av isocyanater. Till försöket valdes 
EIC då den har högst ånggtryck av de isocyanater som fanns att köpa som standard. En 
öppen provvial innehållande 10 mg/ml av isocyanaten i toluen placerades i 
exponeringskammaren. Ventilationen stängdes av, de interna fläktarna sattes på och 
kammaren konditionerades under 50 minuter för att inducera vad som antogs vara en 
atmosfär med relativt jämn koncentration EIC. Mängden avgiven EIC under försökets gång 
kontrollerades dock inte i detalj och därför finns vissa osäkerheter i hur jämn 
koncentrationen av EIC var under provtagningstiden. 
 
Efter konditionering av kammaren sattes tre impingerprovtagare in och pumparna startades. 
Provtagningsvolymen varierades mellan de tre provtagarna, den ena provtagaren stängdes 
av efter 1 minut den andra efter 15 minuter och den sista efter 30 minuter. På detta sätt 
kunde dels impingerprovtagarens uppsamling av EIC kontrolleras, men även luftens EIC-halt 
under provtagningstiden kunde kontrolleras och huruvida den var konstant eller inte. Innan 
analys med LC-MS/MS genomfördes provupparbetning med metod A (se 2.5.2).  
 

Resultaten som presenteras i Figur 8 visar 
att impingermetoden fungerar väl för 
uppsamling av EIC ur luft. Grafens linjäritet 
talar starkt för att koncentrationen EIC i 
luften är konstant under hela försöket. 
Analys av lösningarna tillsammans med 
standardlösningar gav möjlighet till 
kvantitativ bestämning av EIC i 
exponeringskammaren. Beräkningar av 
luftkoncentrationen resulterade i en 
EIC-koncentration på 0,40 efter en minut; 
0,35 efter 15 minuter respektive 
0,36 mg/m3 efter 30 minuters provtagning. 
Även dessa resultat talar för att 
koncentrationen av EIC var konstant under 
hela provtagningstiden.  

 
En tiofaldig koncentrering av proven från impingerflaskorna gjordes även utifall att 
koncentrationen EIC i de okoncentrerade proverna låg under detektionsgränsen. 
Tillvägagångssättet liknade det i metod A, förutom att 6 ml av lösningarna från 
impingerflaskorna indunstades istället för 600 µl och ett värmeblock inställt på 50°C 
användes för att påskynda processen. Resultaten av den tiofaldiga koncentreringen 
studerades för att avgöra om koncentrering var möjlig utan att isocyanater skulle fastna i 
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provröret eller att isocyanat-DBA-derivat skulle termiskt sönderdelas vid indunstningen, 
vilket ansågs högst osannolikt då kokpunkten för DBA var 159°C. 
 
De tiofaldigt koncentrerade proverna jämfördes med de okoncentrerade proverna från 
försöket och resultaten visade på att de koncentrerade proverna generellt hade lite mer än 
10 gånger högre halt EIC än de okoncentrerade proverna. Detta indikerade att ett fel kan ha 
uppstått vid koncentreringssteget eller otillräcklig spädning på grund av mänsklig faktor vid 
pipettering men för att kunna säkerställa detta krävdes fler undersökningar. Mer detaljerat 
koncentreringsförsök gjordes vid impingerprovtagning av sex isocyanater (se 3.7). 
 

3.6 Torr provtagning av etylisocyanat 

För att se om det gick att använda en lösningsmedelsfri provtagare vid luftprovtagning av 
isocyanater gjordes en undersökning där exponeringskammaren konditionerades 30 minuter 
med en EIC-lösning med en koncentration på 10 mg/ml. Lösningen avdunstade genom en 
kapillär som var stucken genom locket på provvialen. Detta gjordes för att minska ytan som 
exponeras och minska koncentrationen av EIC i luften då föregående försök med öppen vial 
gav höga koncentrationer EIC. Kapillären tillverkades genom att såga av spetsen på en 
glaspipett. Efter konditionering startades luftprovtagning med en uppsättning av fyra 
parallellkopplade torra provtagare. En impingerprovtagare ställdes också in för att 
undersöka möjligheten att kunna använda impingerprovtagaren som positiv kontroll för EIC 
samt för att jämföra effektiviteten mellan impingerprovtagaren och torra provtagare. För att 
samma luftvolym skulle tas upp av de båda provtagarna var provtagningstiden för 
impingerprovtagaren 10 minuter och provtagningstiden för den torra provtagaren 50 
minuter. Med reservation för en liten felmarginal då koncentrationen isocyanat inte 
kontrollerades utan antogs vara konstant under denna tid. 
 
Provupparbetning av lösningen i impingerflaskan (Impinger) gjordes enligt metod A (se 2.5.2) 
samt en tiofaldig koncentrering av provet likt ovan beskriven metod (se 3.5). Vad gällde de 
torra provtagarna testades tre olika extraktionsmetoder. Första provtagaren (Torr 1) sattes 
på vakuum-sug (VacMaster™-20, Varian, USA) där isocyanat-DBA-derivaten eluerades ut 
med 3 ml 1 mM H2SO4, 3 ml metanol, 3+3 ml toluen i fyra steg. Lösningarna tilläts jämvikta 
sig med glasfiltret i 30 sekunder innan de sögs ned i ett och samma provrör. Provlösningen 
med både metanol och toluenfas skakades 1 minut, 2400×min-1 och centrifugerades 3 
minuter i 3000 varv/min. Filtren från andra och tredje provtagaren (Torr 2 och 3) klipptes 
ned i två provrör, till dessa sattes 1,5 ml 1 mM H2SO4; 1,5 ml metanol och 3 ml toluen. Rören 
skakades kraftigt i 3 minuter och centrifugerades i 3 minuter och 3000 varv/min. Filtren från 
den fjärde provtagaren (Torr 4) klipptes ner i ett provrör med 6 ml toluen, röret skakades 
kraftigt i 3 minuter. Den sista extraktionsmetoden testades för att undersöka huruvida en 
enklare extraktion av isocyanat-DBA-derivaten inte kunde genomföras än den metod 
Marand [2] beskrivit. Proven från alla fyra provrör upparbetades enligt metod A och analys 
gjordes med hjälp av LC-MS/MS. Resultat presenteras i figur 9. 
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Figur 9. Lufthalten av EIC bestämt med en 
impingerprovtagare samt fyra torra provtagare där 
extraktion gjorts med olika metoder. Provvial innehållande 
10 mg/ml EIC användes för konditionering av 
exponeringskammaren under 30 minuter. Torr 1: eluering 
gjordes med vakuumsug med 3 ml 1 mM H2SO4, 3 ml 
metanol och 3+3 ml toluen. Torr 2 och 3: filtren klipptes 
ned i provrör och skakades tillsammans med 1,5 ml 1 mM 
H2SO4, 1,5 ml metanol och 3 ml toluen. Torr 4: filter 
klipptes ned i provrör och skakades tillsammans med 6 ml 
toluen. 

 
 
 
 

De olika extraktionsmetoderna visade en viss variation. Hypotesen var att alla 
isocyanat-DBA-derivat troligtvis kommer att överföras till toluenfasen då de var relativt 
opolära, därför gjordes extraktionsförsöket med endast 6 ml toluen (Torr 4) i hopp om att 
finna en enklare extraktionsmetod. Dock visade detta prov inga spår av EIC, vilket var 
underligt. Efter studier av litteraturen konstaterades det att den svagt sura vattenfasen som 
var 1 mM H2SO4, krävdes för att väta glasfiberfiltren och lösa upp det salt som DBA hade 
bildat tillsammans med ättiksyra vid impregnering. Därmed var inte resultatet överraskande, 
istället kunde det konstateras att en lyckad derivatisering av isocyanaterna hade gjorts med 
det DBA-ättiksyrasalt som fanns, vilket i sin tur intygade om en framgångsrik impregnering 
av filtren. Provet från Torr 2 var en dag äldre än provet från Torr 3 och då dessa var 
extraherade på samma sätt kunde EIC-DBA-derivatets stabilitet studeras. Då singeltest 
gjordes kan inte stora skillnader i koncentrationen av EIC konstateras. Detta kan tolkas som 
att de derivatiserade isocyanater i filtren är stabila. 
 
Vid jämförelse mellan impingerprovtagaren och de torra provtagarna i figur 9 kan man se en 
tydlig skillnad. Efter beräkningar av de procentuella skillnaderna där halten i 
impingerprovtagaren antogs vara 100 %, kan det konstateras att de torra provtagarna som 
extraherats enligt Marand [2] (Torr 2 och 3) endast innehöll 20 respektive 25 % av halten EIC 
som provet från impingerprovtagaren innehöll. Medan den torra provtagaren som eluerats 
med vakuum-sug (Torr 1) endast innehöll 14 % av den EIC-halt som impingerprovtagaren 
samlat upp. Om anledningen är en förlust av EIC kan det förklaras av att 
impingerprovtagaren har färre upparbetningssteg än den torra provtagaren och att en del 
EIC kanske förloras på vägen under den mer komplicerade provupparbetningen. Men som 
tidigare nämnt gjordes detta försök i form av ett singeltest och slutsatserna var därför 
osäkra. 
 

3.7 Impingerprovtagning av sex isocyanater 
Efter att ha undersökt att det gick att konditionera exponeringskammaren med etylisocyanat 
samt att det gick att analysera densamma i luftproven, var nästa steg att konditionera 
kammaren med alla sex isocyanater. Till detta försök bereddes standardlösningar för varje 
isocyanat med koncentrationen 10 mg/ml och 50 µl av varje standardlösning pipetterades ut 
på objektglas i exponeringskammaren och utrymmet konditionerades under 15 minuter.  
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Tre impingerprovtagare med filter användes och till det seriekopplades impingerflaskor och 
deras pumpar ställdes in på flödet 1 l/minut. Den extra sista impingerflaskan användes för 
att kontrollera genomslag eftersom det vore önskvärt om det gick att räkna med att 
lösningen i den första impingerflaskan tillsammans med filtret innehöll 100 % av de 
isocyanater som fanns i luftprovet. Provtagning pågick under 10 minuter. Provupparbetning 
gick till enligt metod A (se 2.5.2) och tiofaldig koncentrering gjordes (se 3.5). Resultaten 
presenteras i Tabell 6.  
 
Tabell 6. Toppareor (cpm), variationskoefficient samt lufthalt av respektive isocyanat från provtagning med tre 
impingerprovtagare. 50 µl av vardera isocyanatlösning med koncentrationen 10 mg/ml placerades på 
objektglas i exponeringskammaren och konditionering pågick under 15 minuter innan mätningen påbörjades. 

Isocyanat 
Impinger-

flaska 
Topparea 

(×10
6
) 

Medelvärde±SD 
(×10

6
) 

Variationskoefficient  
Halt 

(mg/m
3
)* 

       

 1 10,73     
EIC 2 17,35 13,74 ± 3,35 24 %  0,06 

 3 13,14     
       

 1 14,70     
PhI 2 23,40 18,91 ± 4,34 23 %  1,31 

 3 18,65     
       

 1 2,69     
HDI 2 4,78 3,74 ±1,05 28 %  0,01 

 3 3,74     
       

 1 15,86     
TDI 2 29,88 22,97 ± 7,01 31 %  3,20 

 3 23,15     
       

 1 0,47     
IPDI 2 0,91 0,70 ± 0,22 32 %  <0,01 

 3 0,71     
       

 1 I.D.**     
MDI 2 I.D. - -  I.D. 

 3 I.D.     
       

*Halten beräknad som medelvärde av tre provtagare 
**icke detekterbart 
 

Resultaten från detta försök visar att alla isocyanater förutom MDI kan detekteras i luften 
med denna metod. Detta kan bero på att MDI, som var löst i dodekan inte avdunstade i 
tillräckligt stor utsträckning från objektglaset för att kunna fångas upp med 
impingerprovtagaren. De isocyanater som fanns i störst omfattning var PhI, TDI och EIC 
(ca 66, 230 respektive 2 gånger högre än nivågränsvärdet (NGV) [6]). Detta indikerar att 
impingerprovtagaren klarade av att samla höga koncentrationer av isocyanater. Halten IPDI 
som uppmättes med impingerprovtagare i exponeringskammaren var 0,004 mg/m3, vilket är 
ungefär fem gånger mindre än dess NGV. Detta talar i sin tur för att impingerprovtagaren 
även fungerade som luftprovtagningsmetod vid låga halter av isocyanater. 
 

3.8 Torr provtagning av sex isocyanater 

Samma kammare som beskrivits ovan, konditionerad med sex isocyanater, användes för att 
undersöka effektiviteten av torr provtagning av isocyanaterna. En uppsättning med fyra 
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parallellkopplade torra provtagare användes. En av de fyra provtagarna innehöll ett 
extrafilter som satt inuti röret (se Figur 10). Flödet genom de torra provtagarna antogs vara 
0,2 l/minut och provtagning pågick under 50 minuter. En felkälla under detta försök var att 
impregnering av ändfiltren till de torra provtagarna gjordes med 1,5 M istället för 0,7 M DBA 
respektive ättiksyra i toluen, vilket med stor sannolikhet ökade bildningen av kristaller i 
ändfiltret. Kristallbildningen påverkade troligtvis provtagningsvolymen, trots att justeringar 
gjordes med pumpen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Provupparbetningen av den torra luftprovtagaren med extrafilter (Provtagare 2) gjordes på 
exakt samma sätt som av en torr luftprovtagare utan extrafilter (Provtagare 1) för att kunna 
jämföra dem och undersöka om en större filteryta gav bättre upptag av isocyanater. Filtren 
från dessa provtagare klipptes ner i två provrör dit 1,5 ml 1 mM H2SO4; 1,5 ml metanol 
tillsattes och rören skakades i 2 minuter. Därefter tillsattes 3 ml toluen och rören skakades 
återigen i 2 minuter och centrifugerades i 3 minuter. I hopp om att finna en enklare 
extraktionsmetod klipptes filtren från de resterande två provtagarna ner i provrör, vari 6 ml 
aceton sattes till det ena röret (Provtagare 3) och 6 ml metanol till det andra (Provtagare 4).  
Rören skakades i 2 minuter och centrifugerades i 3 minuter. Slutligen genomfördes 
provupparbetning enligt metod A (se 2.5.2) och analys med LC-MS/MS. Resultaten 
presenteras i Figur 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Topparea 
för respektive 
isocyanat vid 
luftprovtagning med 
4 torra provtagare.  
*Provtagare 2 
innehåller extrafilter 

 

 
Figur 11 visar att isocyanat-DBA-derivaten extraherats bäst ur filtren från provtagare 1. 
Toppen som representerade HDI-DBA för provtagare 1 var relativt liten, vilket kunde tyda på 
sämre extraktionsutbyte för denna eller lägre koncentration av HDI i den standardlösning 
som pipetterades ut. Extraktion med aceton som gjordes med provtagare 3 gav toppar för 
HDI-DBA och TDI-DBA, men inte för någon annan av isocyanatderivaten. Denna 
extraktionsmetod ansågs som otillräcklig för extraktion av monoisocyanat-DBA-derivaten 
och de tyngre diisocyanat-DBA-derivaten. Likaså visar resultatet från provtagare 4 som 
extraherades med metanol endast toppar för HDI och TDI, men inga toppar för de andra 

Polypropylenrör, öppen ände 

Glasfiberfilter 

 

Figur 10. Skiss över placering av 
glasfiberfilter, längst rörets innervägg och 
ett extrafilter mitt i röret. 
Polypropylenröret sett från öppningen. 
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isocyanaterna. Extraktionsmetoden med 3 ml metanol gav alltså även den ett dåligt utbyte. 
Provtagare 2 som extraherades på exakt samma sätt som provtagare 1 gav ett mycket sämre 
resultat. Dessa stora variationer beror sannolikt på att de kristaller som bildats i ändfiltret 
har gett ett större mottryck i vissa provtagare än andra och det har därför troligtvis inte 
pumpats igenom lika stor luftvolym genom alla torra provtagare. Därför kunde inget heller 
sägas om huruvida det sker bättre upptag av isocyanater med större yta impregnerat 
glasfiberfilter. 
 

3.9 Undersökning av genomslag vid luftprovtagning av sex isocyanater 

3.9.1 Genomslag vid impingerprovtagning 

Exponeringskammaren konditionerad med sex isocyanater (för generering av isocyanathaltig 
luftmiljö se 3.7) användes för att genomföra två genomslagstest vid impingerprovtagning. Ett 
test genomfördes med två seriekopplade impingerflaskor utan filter mellan. Förhoppningen 
var att inte finna några isocyanater i den andra impingerflaskan för att kunna konstatera att 
genomslag inte sker. Men resultaten från analysen av lösningarna från impingerflaskorna 
visade ca 0,4-6 % genomslag, vilket ansågs kunna förbättras och därför gjordes ett nytt 
genomslagstest med ett filter mellan impingerflaskorna. 
 
Ett trippelförsök genomfördes därefter med två seriekopplade impingerflaskor och ett filter i 
filterhållare mellan flaskorna (se 3.7). Filtren användes för att fånga upp eventuella 
isocyanatbärande partiklar eller aerosoler som inte fastnat i derivatiseringslösningen. Detta 
för att få en korrekt bild av den totala lufthalten isocyanater. Den andra impingerflaskan 
användes för att kontrollera om den första impingerflaskan tillsammans med filtret samlade 
upp alla isocyanater eller om genomslag skedde trots filtret. Efter provtagning lades filtren i 
de första impingerflaskorna och lösningarna tillsammans med filtren skakades kraftigt i 
2 minuter. De tre provlösningarna från impingerflaskorna med filter samt de tre från 
impingerflaskorna utan filter upparbetades enligt metod A (se 2.5.2). Dessutom gjordes en 
tiofaldig koncentrering av proven (se 3.5) utifall att koncentrationerna i det okoncentrerade 
provet skulle finnas vara för låga. 
 
Resultatet från trippelförsöket med två seriekopplade impingerflaskor med filter mellan 
visade även denna gång ett genomslag på ca 5 %. Den isocyanat som visat sig ge mest 
genomslag var EIC, vilket inte var särskilt anmärkningsvärt då EIC var mycket flyktig. 
Slutsatsen var alltså att filtret inte gjort så stor skillnad och en förklaring var att det inte 
förekom några partiklar vid analyser i exponeringskammaren där isocyanatmiljö skapats med 
hjälp av rena standardlösningar. Däremot ansågs filtret mycket nödvändigt vid 
arbetsmiljöanalyser, exempelvis när det görs luftprovtagningar ute på företag där det är 
mycket vanligare isocyanatbärande partiklar i luften. 

3.9.2 Genomslag vid torr provtagning samt jämförelse med 
impingerprovtagning 

En undersökning genomfördes i form av ett trippelförsök med torra provtagare som 
seriekopplades med impingerflaskor, där impingerflaskorna fungerade som kontroller för 
genomslag. Dessutom användes en separat impingerprovtagare för att undersöka hur pass 
effektiv den torra provtagaren är vid provtagning av isocyanater i luft, i jämförelse med 
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impingerprovtagaren. De torra provtagarna monterades enligt tidigare beskrivna metoder 
med flödesreducerare (se 2.5.2) och luftprovtagning pågick under 10 minuter med 
impingerprovtagare med ett flöde på 1 l/min och 50 minuter med de torra provtagarna med 
ett flöde på 0,2 l/min. För alla provtagare har flödet en stor betydelse då isocyanaterna 
derivatiseras i mindre omfattning om flödet blir för högt. I de torra provtagarna måste 
isocyanaterna hinna diffundera in i filtret impregnerat med derivatiseringsreagens, vilket 
kräver lägre flöde än för till exempel impingerprovtagaren. Det var därför intressant att 
undersöka andelen upptagen isocyanat för de torra provtagarna vid ett flöde på 0,2 l/min 
och huruvida upptaget skilde sig åt mellan de olika isocyanaterna.  
 
Efter luftprovtagning extraherades filtren genom att klippa ned dem i provrör, tillsätta 3 ml 
1 mM H2SO4, 3 ml metanol samt 6 ml toluen och skaka kraftigt i 2 minuter. Provrören 
centrifugerades därefter i 3 minuter och 3000 varv/minut. Prov från varje provrör samt från 
lösningarna i impingerflaskorna upparbetades enligt metod A (se 2.5.2). Tiofaldig 
koncentrering av alla sju prov gjordes även (se 3.5). Analysresultaten hanterades genom att 
studera varje isocyanat för sig för att undersöka om det med torr provtagare går att samla 
upp isocyanaten samt om genomslag sker i större omfattning för vissa isocyanater än andra. 
Resultaten presenteras i tabell 7. 

Tabell 7. Topparea för respektive isocyanat i torr provtagare samt andel isocyanat som de torra provtagarna 
upptagit. Torr provtagare med seriekopplad impingerflaska användes. 

  Torr provtagare  Impingerflaska efter torr provtagare   

Isocyanat 
Prov-

tagare 
Topparea 

(×10
6
)* 

Medelvärde±SD 
(×10

6
) 

för topparea  

 

Topparea (×10
6
) 

Medelvärde±SD 
(×10

6
)  

för topparea  
 

Andel 
upptagen 
isocyanat i 
den torra 

provtagaren 
         

 1 9,78   21,93    
EIC 2 12,70 12,00 ± 1,96  I.D.** 7,31 ± 12,66  62 % 

 3 13,5   I.D.    
         

 1 13,03   2,44    
PhI 2 10,03 11,68 ± 1,52  I.D. 0,81 ± 1,41  93 % 

 3 11,99   I.D.    
         

 1 3,47   0,27    
HDI 2 2,60 3,05 ± 0,43  I.D. 0,09 ± 0,16  97 % 

 3 3,08   I.D.    
         

 1 8,97   0,44    
TDI 2 7,87 8,54 ± 0,58  I.D. 0,15 ± 0,26  98 % 

 3 8,77   I.D.    
         

 1 0,32   I.D.    
IPDI 2 0,26 0,29 ± 0,03  I.D. -  100 % 

 3 0,29   I.D.    
         

 1 0,007   0,002    
MDI 2 0,009 7269 ± 1349  0,002 0,002 ± 0,0004  79 % 

 3 0,006   0,002    
         

*Toppareorna för den torra provtagaren är korrigerade för volymskillnaderna i torr (6 ml) respektive 
impingerprovtagare (10 ml). 
**icke detekterbart 
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Resultaten visade att det var möjligt att med hjälp av torr provtagare utföra en 
luftprovtagning av samtliga sex isocyanater. Variationskoefficienterna för de sex 
isocyanaternas toppareor beräknades och låg mellan 7-19 %. Topparean för impingerflaskan 
som användes som kontroll för genomslag i torr provtagare 1 avviker en del från resterade 
kontrollflaskor. Den indikerar genomslag eller en kontamination som inte syns i någon av de 
andra provtagarna och drar därför ner andelen upptagen isocyanat av den torra provtagaren 
samt ökar standardavvikelsen betydligt. Om den hade valts bort från vidare beräkningar 
skulle resultatet för samtliga isocyanater förutom MDI ha visat att ingen isocyanat kunde 
detekteras i impingerflaskan. Trots denna felkälla kunde det ändå i fyra fall av sex ses att 
mycket, om inte allt, av isocyanaterna som passerat provtagaren hade fastnat i röret och 
inte kommit vidare till impingerflaskan. För MDI visar resultaten att genomslag sker för 
samtliga provtagare. Detta kunde betyda att MDI hade svårare att diffundera in i filtret och 
passerade den torra provtagaren utan att derivatiseras för att flödet är för högt och samlas 
upp av impingerflaskan istället. 
  
Luftkoncentrationen för respektive isocyanat beräknas även och en jämförelse mellan halten 
isocyanat uppsamlad av impingerprovtagaren och halten isocyanat uppsamlad av den torra 
provtagaren görs. Resultaten presenteras grafiskt i Figur 12. 
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*Nivågränsvärdet (NGV) för PhI är markerat med en prickad linje som ett exempel på var NGV kan ligga. 
För resterande isocyanaters NGV se Tabell 1. 
 

Figur 12 presenterar resultat som tyder på att impingerprovtagning är en bättre 
provtagningsmetod över lag i detta försök (med reservation för att få försök gjordes och för 
att det endast användes en impingerprovtagare). Endast 30-50 % av isocyanaterna kunde 
detekteras med den torra provtagaren i jämförelse med impingerprovtagaren. Dock mäter 
impingerprovtagaren 10 liter luft inom de första tio minuterna, medan den torra 
provtagaren mäter lika stor volym fast under 50 minuter. Detta innebär att den luftvolym 
som impingerprovtagaren samlade upp kunde ha innehållit en högre halt av isocyanater än 
den luftvolym som den torra provtagaren samlade upp och hur isocyanaterna avdunstar har 
inte kontrollerats i detalj. Därför kunde en felkälla vara att isocyanathalten i luften stiger fort 
till en hög nivå i början på provtagningstiden och sedan sjunker sakta vilket påverkar 
halterna av isocyanater som de olika luftprovtagarna samlar upp.  
 
Tabell 8 visar lufthalten och variationskoefficienten som beräknats ur lufthalterna från de 
torra provtagarna samt respektive isocyanat i detta försök. Variationskoefficienten ligger 

Figur 12. Luftkoncentrationer av 
isocyanaterna mätt med olika 
impingerprovtagare och torr 
provtagare . Exponeringskammare 
användes under försöket, 50 µl av 
respektive isocyanat med 
koncentrationen 10 mg/ml 
pipetterades ut på objektglas. 
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mellan 0 och 35 %. Anledningen till de höga variationskoefficienterna är de låga halterna, ty 
ju lägre halter desto större blir variationen mellan dem. 
 
Tabell 8. Lufthalter samt variationskoefficienten för de torra provtagarna vid bestämning av sex isocyanater i 
exponeringskammare. (För generering av isocyanathaltig luft, se 3.7.) 

Isocyanat 
Lufthalt isocyanat i olika provtagare 

(mg/m
3
) 

Medelvärde ± SD Variationskoefficient 

 1 2 3   
      

EIC 0,038 0,05 0,06 0,049 ± 0,011 22 % 
PhI 0,044 0,034 0,047 0,042 ± 0,007 16 % 
HDI 0,009 I.D.* 0,009 0,009 ±        0 0 % 
TDI 0,008 0,007 0,009 0,008 ± 0,001 13 % 
IPDI 0,002 0,001 0,002 0,002 ± 0,001 35 % 
MDI I.D. I.D. I.D. - - 

      

*icke detekterbart 
 

Att variationskoefficienterna är relativt höga tyder på att den torra metoden ännu inte är så 
tillförlitlig och robust som hade önskats. Likaså tyder skillnaden mellan impinger- och den 
torra provtagaren att metoden ännu inte är färdigutvecklad. Dock har en bit av vägen fram 
till den hållbara metod som vill åstadkommas utforskats och med goda resultat dessutom. 

3.10 Tiofaldig koncentrering av prover  
Vid både impingerprovtagning och torr provtagning erhålls större volymer av 
isocyanatinnehållande DBA-lösning än de 600 µl som överförs till provvial enligt metod A 
(se 2.5.2). Därför utforskades möjligheten att göra en tiofaldig koncentrering av proven utan 
att fel skulle uppstå. Ett exempel på en sådan undersökning gjordes under 
impingerprovtagning av sex isocyanater (se 3.7) då ett trippelförsök gjordes och resultaten 
presenteras i tabell 9. Koncentrerade prover jämfördes med motsvarande okoncentrerade 
prov för att kontrollera om halterna stämde. 
 
Tabell 9. Luftkoncentration av respektive isocyanat med impingerprovtagning. Gjordes som ett trippelförsök. 

Isocyanat Koncentration i proven (mg/m
3
)*  Skillnad mellan okoncentrerat 

 Okoncentrerat Konc. 10 ggr  och koncentrerat prov 

EIC 0,060 0, 690  11,5 
PhI 1,305 12,15  9,3 
HDI 0,012 0,120  10 
TDI 3,201 32,28  10,1 
IPDI I.D. 0,020  - 
MDI 0,004 0,040  10 

*Medelvärde beräknat på tre värden. 
 

Resultaten för dessa försök tyder starkt på att tiofaldig koncentrering utav proven har 
genomförts med framgång. Liten variation finns (koncentrering 9,3-11,5 gånger) men den 
anses vara så pass minimal att den inte tas någon hänsyn till. De två prov som visade störst 
avvikelse från den teoretiska tiofaldiga koncentrationen var de två monoisocyanaterna EIC 
och PhI. Att dessa visade variation var föga förvånande då de är de två flyktigaste 
isocyanaterna som hanterats i detta arbete. Slutsatsen var att det går att göra en tiofaldig 
koncentrering av prov och erhålla korrekta halter. Denna koncentrering möjliggör en 
sänkning av detektionsgränserna ytterligare tio gånger, vilket gör impinger- samt den torra 
metoden tillsammans med LC-MS/MS till en mycket känslig och hållbar metod. 
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4. Diskussion 
Ur arbetsmedicinsk synpunkt är det viktigt att den metod som sätts upp är känslig, robust 
och pålitlig då felaktiga resultat kan leda till en felbedömning av isocyanathalten i luften, 
vilket i sin tur kan leda till hälsofara. I detta arbete eftersträvades just en sådan metod för 
den torra provtagaren. På flera ställen under arbetets gång har det konstaterats att 
metoderna tillsammans med DBA-derivatisering och LC-MS/MS har hög känslighet. 
Exempelvis redan vid första försöken då en undersökning av de sex isocyanaternas 
detektionsgränser gjordes. I den undersökningen var det endast TDI som inte kunde 
detekteras vid så låga halter som 0,1 ng/ml. I försök 3.7 då impingerprovtagning av de sex 
isocyanaterna testades erhölls resultat som talade för att metoden klarade av att samla upp 
och detektera koncentrationer som ligger 66-230 gånger över svenska nivågränsvärden (se 
Tabell 6). I samma försök erhölls resultat som pekade på att impingermetoden fungerar 
tillfredsställande i uppsamling av så låga halter som 0,004 mg/m3, vilket är fem gånger 
mindre än NGV för exempelvis HDI. Om det skulle visa sig att isocyanathalten i luften är så 
pass låg att integrering av toppar i analyssteget försvåras kan en koncentrering av provet 
göras. I detta arbete en tiofaldig koncentrering visat sig vara möjligt och på detta sätt kan 
detektionsgränserna sänkas ytterligare tio gånger. 
 
Impingerprovtagaren är en pålitlig luftprovtagare, vilket är känt sedan tidigare [7] men det är 
även en slutsats som kan dras ur resultaten i detta arbete. Men till följd av att den innehåller 
flyktiga vätskor är den inte särskilt användarvänlig. En vanlig typ av luftprovtagning vid 
personbunden luftmätning i arbetsmiljöer är att fästa den sugande pumpen i ett bälte runt 
midjan och sedan ha provtagaren fäst nedanför axeln så att luft i andningszonen kan samlas. 
Vid sådan provtagning är en impingerflaska av glas innehållande flyktigt toluen och DBA är 
mycket opraktiskt. Däremot vore den lösningsmedelfria torra provtagaren som testats i 
detta arbete en utmärkt ersättare. Med sina DBA-impregnerade filter kunde isocyanater 
fångas upp och derivatiseras och binda i filtrets DBA-ättiksyrasalt. Den torra provtagaren 
skulle man också enkelt kunna fästa i axelhöjd utan risk för att exponeras för DBA och 
toluen. En metod som ger helt tillförlitliga resultat vid användning av den torra provtagaren 
var ännu ej framtagen vid slutet av den laborativa delen av detta examensarbete. 
Kompletterande försök har dock gjorts av min handledare (Per Leanderson) i förlängningen 
av detta arbete och dessa har visat på bättre resultat för den torra metoden. Detta då 
jämförelse av den torra provtagaren gjorts med impingerprovtagaren (dvs. bättre resultat än 
de som visas i Figur 12). I avsnitt 3.9.2 beskrivs det hur luftprovtagning med de två 
provtagarna utfördes, impingerprovtagaren samlade luft under de första tio minuterna och 
den torra provtagaren samlade luft under 50 minuter. Detta gjordes med tron om att 
koncentrationen av isocyanaterna under hela provtagningstiden var konstant. Risken är att 
halten isocyanater under konditionering och provtagning i exponeringskammaren ökat 
snabbt i början och att halten sedan avtagit och höll troligvis inte en konstant koncentration 
till slutet av provtagningstiden, vilket även resultaten ur avsnitt 3.9.2 talar för. 
Kompletterande försök gjordes med mer lika betingelser för de två provtagarna då både 
impingerprovtagning och torr provtagning pågick under 50 minuter med ett flöde på 
0,2 l/min. Efter koncentrationsberäkningar med korrigeringar för extraktionssteg kan det 
sägas att de två provtagarna visar mycket lika koncentrationer (data visas ej i detta arbete). 
Det vill säga att resultaten från de kompletterande försöken talar för att den torra 
provtagaren är lika effektiv som impingerprovtagaren om man arbetar med samma 
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betingelser för båda provtagarna och en mer intensiv extraktion av de impregnerade filtren 
görs. 
 
Enklare upparbetning av filtren testades, men det framkom tydligt av resultaten att 
användning av en svagt sur metanolfas var nödvändig för att få DBA-ättiksyrasaltet att lösa 
sig och på så sätt få isocyanat-DBA-derivaten att lossna från filtren. Extraktionsförfarandet 
som användes i detta arbete var en relativt enkel metod där filtren klipptes ned i ett provrör 
dit alla nödvändiga lösningar tillsattes och provröret skakades därefter kraftigt för att 
säkerställa att allt glasfiberfilter har varit i kontakt med metanolfasen (se 3.6). Resultaten av 
den relativt enkla extraktionsmetoden blev bättre än om endast toluen, aceton eller metanol 
användes vid extraktion. Slutsatsen dragen ur de genomförda försöken är ändå att 
impingerprovtagaren ger säkrare resultat vid luftprovtagning av isocyanater, på grund av att 
det är färre upparbetningssteg av provet innan analys och därmed färre felkällor. Men det är 
känt [2] att den torra provtagaren ska fungera bättre än vad den gjort under detta arbete 
där en begränsad tid fanns till förfogande. Kompletterande försök gjorda av handledaren har 
visat på att den torra provtagningsmetoden ger resultat som överensstämmer bättre med de 
som erhålls vid användning av impingerteknik. 
 
Vid extraktion av isocyanater som bundit till DBA på DBA-impregnerade filter undersöktes 
utbytet (se 3.3) och ett kompletterande försök gjordes med liknande metod av handledaren. 
I detta arbete erhölls 100 %-igt utbyte i fyra fall av sex och i det kompletterande försöket 
erhölls 100 %-igt utbyte för alla sex isocyanater, vilket är ett bättre utbyte än vad Marand et 
al. erhöll [2]. Det var detta utbyte som användes som korrigering av extraktionssteget vid 
koncentrationsberäkningar av halter i luften efter torr provtagning. Detta var ett enkelt 
försök som möjliggjorde kvantifiering av isocyanaterna med den torra provtagaren. 
Variationskoefficienten som beräknats ur lufthalterna från ett trippelförsök med den torra 
metoden (Tabell 8) talar dock för att det finns en potential att förbättra metoden.  
 
Slutligen kan det konstateras att en del av vägen fram till den känsliga, robusta och pålitliga 
torra provtagaren har undersökts, men att en del frågor behöver bearbetas innan denna 
lösningsmedelsfria luftprovtagningsmetod kan användas vid mätningar i fält. I framtiden bör 
extraktionsförfarandet effektiviseras och utbytet maximeras, dessutom borde hänsyn tas till 
att halten isocyanater i exponeringskammaren under provtagning troligtvis inte är konstant. 
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