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Summary 
 
Introduction 
Brominated flame retardants (BFRs) has for many years been used in products to reduce their 
flammability, mainly in electronic products, textiles and construction materials. 
In 2003, Sweden imported 300 tons of brominated flame retardants. 
Leakage of these compounds has polluted natural environments. Fishes has shown increased 
contents of these substances, especially fat fish, since brominated flame retardants tends to 
accumulate in fatty tissues. 
They are also regarded as persistent and that gives them the ability to travel long distances. 
What also is really scary is that increased levels of brominated flame retardants have been 
detected in human breast milk. 
 
The knowledge of the brominated flame retardants is limited and not so much research has been 
done in this field. There are many reasons though, to keep the research going. Partly their 
structural resemblance to well-known toxics as PCB, but also their ability to accumulate in 
biological systems and enrich in food chains. 
In which way they affect humans we really don’t know yet. Experiments on mice have been done 
and behavioural disturbances were observed as well as a decrease in learning capacity. 
 
HBCD and PBDE 
The BRFs chosen for this study are hexabromocyclododecan (HBCD) and a polybrominated 
diphenyl ether (PBDE) called pentabromodiphenylether (BDE 99). 
About 25 % of the flame retardants produced in the world every year, consists of the brominated 
ones. If we look at the PBDEs it’s mainly tetrabromodiphenylether (BDE 47), 
pentabromodiphenylether (BDE 99), octabromodiphenylether (BDE 205) and 
decabromodiphenylether (BDE 209) that are common flame retardants. 
As from July 1st 2006, PBDE was forbidden in electric and electronic products (15). 
January 1st 2007, a Swedish prohibition concerning the use of BDE-209 was established. BDE-
209 is not allowed on the Swedish market if the content of substance exceed 0,1 percent of weight 
(23). 
BDE-99 is classified as environmentally dangerous and a healthrisk. It´s not only toxic for 
waterliving organisms but also for humans if exposed during a long time (19). 
 
 
The purpose with this project 
We shall develop a well functioning, reproducible and economic method to analyse HBCD and 
PBDE in sediment. It includes extraction, cleanup and sample analyses with a ECD (electron 
capture detector) equipped capillary gas chromatograph. 
 
Method 
Several analyses of adequate diluted standards has been analysed in a GC-ECD to find suitable 
temperature gradients. Then we produced spiked sediment samples with known amounts of 
standards. To homogenize the spiked samples we used a mixer. As a first step in the extraction we 
used acetone as a solvent. Then we used cyclohexane and NaCl (2%) to separate the nonpolar and 
polar substances from each other. Cleanup with concentrated sulphuric acid was done and for 
some samples we also used Florisil. To concentrate the extract it was evaporated with N2(g).The 
extract was then analysed in a GC-ECD and then the results was compared with the standards. 
The result of this project showed that our method of extraction is useful. We managed to extract 
50 % HBCD, 30 % BDE-99 and 60 % BDE-99 (dried sediment). 
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Inledning 
 
Flamskyddsmedel används för att reducera brand - och antändningsrisk (17). Produkter så som 
byggnadsmaterial, elektronik, möbler och textilier behandlas med flamskyddsmedel för att bli 
svårantändliga och på så sätt minska risken för spridning av brand (29). 
Flamskyddmedel ska ge ett skydd under en produkts hela livstid och är därmed tillverkade så att 
de är svårnedbrytbara (17). Trots att de många gånger skyddar både liv och egendom så medför de 
stora konsekvenser för miljön (29). 
Idag saknas en totalbild över vilka flamskyddsmedel som används till olika varor (17). Likaså har 
man inte till fullo kartlagt hur de sprids till miljön (29). 
Störst uppmärksamhet har riktats till de bromerade flamskyddsmedlen (BFR) då man funnit dessa 
i bröstmjölk och blod hos människor (17). 
Många organiska miljögifter kommer förr eller senare att hamna i havet där de sjunker till botten 
och anrikas (11). Organismer som lever i och av det förorenade sedimentlagret utgör början till 
miljögifternas transport upp i näringskedjan (11).  
Försök har gjorts på bland annat polybromerade difenyletrar (PBDE) och resultaten av dessa visar 
på att de blandas ner i bottensedimentet med hög hastighet. Man kan hitta gifter på ca fem 
centimeters djup efter en vecka (11). 
Problemet med förorenade bottnar är att det fungerar som en samlingsplats för miljögifter. Dessa 
miljögifter kan sedan, flera år senare, läcka ut i vattnet igen och orsaka skada (21). Därför är det 
viktigt att kartlägga hur mycket gift som finns i sediment på olika platser. Genom analys av 
sedimentskickt kan man få en bild av förekomsten av BFR samt tidsbestämma utsläppen. 
Vårt huvudmål med detta projekt var att utarbeta en pålitlig, reproducerbar och billig metod för 
analys av polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromocyklododekan (HBCD) i sediment. 
 

Metodval 
 
Vi har studerat tidigare forskningsrapporter som gjorts och utifrån dessa utarbetat en egen lämplig 
metod. Internet har varit vårt främsta redskap i sökandet efter information. . 
Stora delar av tiden har lagts på praktiskt laboratoriearbete. 
 
PBDE och HBCD är två typer av bromerade flamskyddsmedel som har använts flitigt de senaste 
trettio åren. De har till uppgift att försvåra antändning av material såsom elektroniska produkter, 
byggmaterial, möbler och textilier (20). 
Det finns två olika typer av bromerade flamskyddsmedel; reaktiva och additiva. Reaktiva 
flamskyddsmedel binds kemiskt till produkterna vilket medför minskat läckage till miljön under 
produktens livslängd. Additiva flamskyddsmedel blandas antingen in i produkten eller läggs på 
ytan. Då flamskyddsmolekylerna inte har bundit till produktmolekylerna så kan de också lättare 
lämna produkten och läcka ut i miljön. Det är till de additiva flamskyddsmedlena som HBCD och 
PBDE hör (26). 
Det är först under senare år som de uppmärksammats som potentiella miljögifter då man funnit 
höga halter av ämnena i miljön men också i människan, då främst i bröstmjölk (17). De uppvisar 
egenskaper såsom persistens, förmåga att bioackumuleras och anrikas i näringskedjor. De kan 
dessutom transporteras lång väg i luft och man kan därmed finna halter av ämnena på ställen där 
ingen spridningskälla finns (17). 
Läckage av additiva BFRs har lett till föroreningar i bl.a. vatten och sediment. Fisk har visat ökat 
innehåll av ämnena, speciellt fet fisk då bromerade flamskyddsmedel ackumuleras i fettvävnader 
(20). 
Mer ingående studier och analyser görs kontinuerligt på ämnena för att utreda vilken, och hur stor, 
effekt de har på människan (20). 
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PBDE 
 
PBDEs är uppbyggda av två bensenringar som är sammanlänkade via ett syre. Beroende på antal 
brom som sitter på bensenringarna och i vilka postioner de sitter så namnger man dem olika. 
Namngivningen följer IUPACs regler för nomenklatur (10). 
Det finns 209 olika kongenerer. Många av dessa är instabila och har förmågan att debrominera 
vilket medför att antalet PBDE-kongenerer som används kommersiellt är färre. 
Forskningen kring dessa ämnen är begränsad, dock har vissa analyserats mer än andra. DekaBDE 
är en av dem som det finns mest information om och det är också den som representerar den allra 
största delen av marknaden. Den används främst inom elektronikprodukter och textilier (4).  
År 2005 importerade Sverige ca 200 ton bromerade flamskyddsmedel varav endast 3 ton var 
råvara. Resterande del kom med behandlade produkter (16). 
PBDEs är starkt lipofila, har låg löslighet i vatten och förångas inte så lätt. En del reagerar på UV-
ljus vilket medför debrominering. DekaBDE är känslig för ljus men även svår att analysera i GC 
då den lätt transformeras vid högre temperaturer (>320 C) (3). 
PentaBDE och oktaBDE är redan förbjudna inom EU, ett förbud som beslutades augusti 2004 
(28). Den 1 januari 2007 infördes även ett svenskt förbud gällande dekaBDE. DekaBDE är inte 
tillåtet på den svenska marknaden om mängden överstiger 0,1 viktprocent (23). 
Från och med 1 juli 2006 förbjuds användning av flamskyddsmedlet PBDE i nya elektroniska 
produkter som släpps på marknaden (14). 
 
 

HBCD 
 
HBCD är en bromerad cykloalkan som används som flamskyddsmedel främst inom 
plastindustrin. Det produceras omkring 16000 ton /år vilket gör att HBCD räknas till det tredje 
viktigaste bromerade flamskyddsmedlet (3). 
HBCD produceras inte i Sverige utan importeras i form av dels kemikalie men också med varor. 
År 1997 importerades ca 120 ton HBCD och 2004 var det ca 3,5 ton så en markant förändring har 
skett (18). 
Det är inom plastindustrin som användandet av HBCD är som störst och den har till och med 
kommit till att ersätta PBDE på vissa områden (4). 
Det är främst till extruderad och expanderad polystyren (XPS, EPS) som HBCD används. Hela 
85% av HBCD konsumtionen går åt till att flamskydda polystyren vars främsta 
användningsområde är plaster i byggnadsmaterial (5). 
Värt att nämna är dock att användandet av HBCD inom detta område har minskat rätt rejält från 
1999 och framåt (26). 
HBCD har även använts mycket inom textilindustrin, främst som ersättare till bl.a. PBDE. I 
mitten av 1990-talet minskad användningen av HBCD inom textilbranschen i Sverige och 
nuförtiden sägs de helt ha slutat använda HBCD som flamskyddsmedel på textilier. Stor del av 
alla kläder, möbelklädsel med mera, i Sverige är dock importerade så vi får in en stor mängd 
HBCD till landet ändå (26). 
HBCD är en relativt stor molekyl som är mycket persistent och som dessutom är starkt lipofil 
vilket bidrar till låg löslighet i vatten. Den har en halveringstid på tre dagar i luften och 2-25 dagar 
i vatten (4). Tester har dock gjorts som visar på att HBCDs förmåga att spridas långa vägar, inte 
är så stor (5). 
HBCD består av tre diastereomerer; α, β och γ. I sediment är det främst γ-HBCD man finner och i 
biota är det α-HBCD (4). 
Antalet studier på HBCD är begränsade och resultaten skiljer sig åt. Man har dock genomfört 
studier på möss där man  redan vid födseln har utsatt dem för HBCD. Resultaten visar på 
förändringar i beteende, inlärningsförmåga och minne (4).  
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Det finns väldigt få rapporter om huruvida HBCD påverkar människan och vilka effekter det har 
(4). 
 
 
 

 
 BDE-209  HBCD  BDE-99 
 
 

Spridning till naturen 
 
Hur de bromerade flamskyddsmedlen kommer ut i miljön sker på olika sätt. De största utsläppen 
kommer troligtvis från produkter som är i användning. Detta sker då främst genom avdunstning 
(9). Andra möjliga spridningsorsaker är vid tillverkningen, läckage från industrier och från 
deponeringsplatser för förbrukat material. Man har även misstankar om att det frigörs PBDE vid 
ofullständig förbränning av avfall innehållande bromerade flamskyddsmedel, som då sedan sprids 
ut i omgivande miljö. Vissa tecken tyder även på att de kongenerer med färre antal brom, kan 
spridas i luften. Undersökningar som gjorts i Sverige visar att man funnit PBDE-partiklar och 
PBDE i gasform långt ifrån ursprungliga utsläppsplatser (9). 
 

Nedbrytning 
 
Nedbrytning av PBDE kan ske på två sätt, kemiskt och mikrobiologiskt. Den kemiska 
nedbrytningen domineras av fotokemisk nedbrytning där högbromerade blir lågbromerade och 
som sedan bryts ner vidare i rask takt (9). 
 

Fotokemisk nedbrytning 
Om vi studerar den fotokemiska nedbrytningen så kan det ske på två sätt med UV-strålning. UV-
strålningen kan bryta upp de kemiska bindningarna i molekylen, vilket är den snabbaste och 
effektivaste formen av nedbrytning. Bromatomerna kommer då ersättas av väteatomer och vi får 
en lågbromerad molekyl (9). 
Det andra sättet är att nedbrytning sker i reaktion med hydroxyradikaler. Dessa hydroxyradikaler 
kommer från reaktioner som från början initierades av UV-strålning (9). 
Den fotokemiska nedbrytningen sker under dagtid och beror på mängden solljus. Med andra ord 
komer det under vintern att vara en mycket lägre reaktionshastighet i förhållande till sommaren. 
UV-nedbrytning sker även i vatten men då endast vid ytan. För PBDE i vattenmiljö kommer 
molekylerna att hydroxyleras istället (9) 
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Mikrobiologisk nedbrytning 
För PBDE med minst fem bromatomer är den mikrobiologiska nedbrytningen mycket långsam. 
Nedbrytningshastigheten är så låg att den bara är ett fåtal procent per år och det blir därmed svårt 
att bestämma hur mycket som bryts ned. Det har gjorts försök gällande detta men inget har lyckats 
visa på nedbrytning (9). 
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Genomförande 
 

Uppsamling och hantering av prov  
Sedimentprover samlades upp under fältarbete som vi genomförde i ett våtmarksområde i Lilla 
Böslid, söder om Halmstad. Vi tog sediment från två delar av dammen. 
 

      
Lilla Böslid       Sedimentprovtagning 
 
Till vår hjälp hade vi stora plaströr. Röret trycktes ner i bottnen så långt ner vi kunde. På rörets 
topp satte vi i en gummipropp för att bilda ett sug och på så sätt få med oss sediment upp. Precis 
när nedre delen på röret lämnat bottnen sattes en gummipropp i den ändan och röret kunde föras 
upp ovanför vattenytan. 
Sedimentet lades i plastpåsar och förvarades senare i kylskåp på labb. 
 
 
Sediment består av partiklar som sjunkit till botten. Det kan vara döda växter, sand, lera, grus och 
andra partiklar. Stora och tunga partiklar sedimenterar först medan mindre partiklar tar lite längre 
tid på sig (8). 
Det är bra om våtmarken, där man tar sedimentprovet, är relativt djup för då är det säkrare att man 
får upp bra sediment. På grunda områden är risken nämligen stor för utsköljning av sediment. 
Utsköljning uppstår när plötsliga skyfall ökar flödet i våtmarken och istället för att lämna partiklar 
som sedimenterar så tar den i stället med sig sediment som bildats under en längre tid (8). 
 
 

Förberedelse av standarder 
Vi har haft tillgång till standarder som Åke Bergman, vid KTH, har använt sig av. Dessa är BDE-
99 (1,13*10^-3g/mL), BDE-209 (2,27*10^-3g/mL) samt HBCD i pulverform (Acros Organics 
Technical, < 4% föroreningar). 
Eftersom standarderna har för hög koncentration för att köras i GC:n, behövs lämplig spädning 
göras.  
Vi har uteslutande använt cyklohexan (99,5 % renhet) som lösningsmedel. 
De standardkoncentrationer vi kom fram till som gav lämplig area och topphöjd på GCn är 
följande: 
BDE-99 c= 8,92 *10^-7 g/mL 
HBCD c= 1,15*10^-5 g/mL 
BDE-209 c= 5,68 *10^-7 g/mL 
Angående HBCD gjorde vi en standard som vi hela tiden utgått ifrån och utifrån den gjort 
ytterligare spädningar. Denna har en koncentration på 750 mg/L.  
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De standarder av PBDE och HBCD som vi fått tillgång till förvaras mörkt och kallt. 
Alla glasrör med standarder har varit inslutna i aluminiumfolie och bevarats i frys då de ej 
använts. 
 

 
Standarder 
 

Konstruktion av temperaturgradient samt identifiering av toppar 
Att utarbeta lämpliga temperaturgradienter och identifering av toppar har krävt en hel del tid. Vårt 
mål var att kunna köra alla ämnena i en och samma temperaturgradient. 
Tanken med en bra temperaturgradient är att få så väl separerade toppar som möjligt men också 
att undvika sönderfall av komponenterna. Det finns risk för sönderfall om vissa ämnen tillbringar 
för lång tid i kolonnen vid höga temperaturer. Driver man däremot genom ett ämne för fort 
riskerar man att få en dålig separation och därmed toppar som sammanfaller. 
Önskvärt och ekonomiskt vore ett kort temperaturprogram med bra separation. 
Vi var osäkra på om vi kunde genomföra detta då vi har använt oss av en 15 meters kolonn, då 
längre kolonn ger en bättre separation.  
Normalt sett körs analys av BDE-209 i en 15 meters kolonn och de övriga ämnena i en 30 meters 
kolonn. Detta var ett problem vi hoppades kunna lösa med en lämplig temperaturgradient. 
 
Många olika temperaturgradienter har körts med vederbörande ämnen och utifrån dessa har 
slutsatser dragits. 
Kolonnlängden har förmodligen vait för kort och inte kunnat separera BDE-209 och BDE-99 
oberoende temperaturgradient. (Se bilaga 1,2,3 och 4) 
 
Ämne HBCD BDE-99 BDE-209 
Temperaturgradient 1 60°C (2 min) - 

20°C/min till 150°C 
(15 min) - 20°C/min 
till 230°C (20 min) - 
20°C/min till 260°C 
(10 min) - 60°C/min 
till 290°C (13 min) 

60°C (2 min) - 
20°C/min till 150°C 
(15 min) - 20°C/min 
till 230°C (20 min) - 
20°C/min till 260°C 
(10 min) - 60°C/min 
till 290°C (13 min) 

60°C (2 min) - 
20°C/min till 150°C 
(15 min) - 20°C/min 
till 230°C (20 min) - 
20°C/min till 260°C 
(10 min) - 60°C/min 
till 290°C (13 min) 

Retentionstid 50,67 min 40,58 min 41,3 min 
 
Vi ser tydligt att BDE-99 och BDE-209 ligger farligt nära varandra. HBCD däremot separeras väl 
och får en retentionstid skild från de andra.  
På grund av tidsbrist kunde vi inte skapa ytterligare temperaturgradienter för att separera BDE-99 
och BDE-209. Därför var vi tvungna att välja bort en av dessa i vår undersökning. Vi valde bort 
BDE-209 för att den är svår att jobba med eftersom den är känslig för både strålning och värme. 
När vi begränsat vår undersökning till BDE-99 och HBCD kunde vi nu koncentrera oss på att 
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finna en så kort och lämplig temperaturgradient som möjligt för gemensam analys av dessa två 
ämnen. 
Vi testade först ett kort program med höga temperaturer och snabba temperaturökningar men då 
visade det sig att topparna sammanföll och vi fick en misslyckad separation.  
När vi däremot körde med långsammare temperaturökningar men fortfarande vid relativt höga 
temperaturer så lyckades vi separera de båda ämnena. 
 
HBCD ger ingen enskild topp utan består av två sammanhängande toppar vilket skulle kunna tyda 
på antingen de olika isomererna, sönderfall eller möjligtvis förorenad standard. (bilaga 5) 
På grund av HBCD:s termiska instabilitet är det svårt att separera de olika isomererna vilket gör 
det första förslaget mindre troligt. Analys av isomererna görs bäst med LC/MS (7). 
Däremot ger BDE-99 en väldigt fin topp. (Se bilaga 1) 
 
 
Tabell över körningarna: STANDARDER 
 
Ämne HBCD BDE-99 
 RT 

(min) 
Area Koncentration 

(g/mL) 
RT 
(min) 

Area Koncentration 
(g/mL) 

Analys 1 17,95 13073,4 5,65*10^-7 21,28 47494 8,92*10^-7 
Analys 2 17,96 15482 5,65*10^-7 21,23 34471,2 8,92*10^-7 
Analys 3 18,02 59906,8 1,5*10^-5    
Analys 4 18,02 53141,1 1,5*10^-5    
Analys 5 17,95 173406,9 3,9*10^-5    
Analys 6 18,03 151717,1 3,9*10^-5    
Analys 7 18,01 7318,3 5,77*10^-7    
Analys 8 18,13 62275 1,15*10^-5    
Analys 9 17,95 39836 1,15*10^-5    
Analys 10 18,04 22502,3 1,15*10^-6    
 
Anledningen till att det är så många körningar på HBCD med olika koncentrationer beror på att vi 
till en början trodde att en annan topp var HBCD och att resten var förorening. Denna spöktopp 
varierade väldigt och stundtals existerade den inte. Därför har vi gjort många körningar med olika 
spädningar för att se om det var det som spelade roll men det visade sig dock att den dubbeltopp 
som hela tiden dök upp var just HBCD och inte den topp vi trodde från början. 
 
 
Den slutliga temperaturgradienten för HBCD och BDE-99: 
 
Ämne HBCD BDE-99 

Temperaturgradient 
2 

90°C (4min) -  
100°C/min till 
170°C (2min) - 
7°C/min till 290°C 
(13min) 

90°C (4min) -  
100°C/min till 
170°C (2min) - 
7°C/min till 290°C 
(13min) 

Lämplig 
koncentration på 
standard 

1,15*10^-5g/mL 8,92*10^-7g/mL 
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Spikning 
Ett spikat prov innebär ett prov där vi tillsatt en känd mängd standard. Anledningen till att vi 
spikar ett prov är för att vi ska kunna bestämma hur effektiv vår extraktionsmetod är. Det är 

väldigt viktigt att det spikade sedimentet blir ordentligt 
homogeniserat. 
En standard körs i GC:n och den area på toppen vi får ut 
används sedan för jämförelse med det spikade provet. Sedan 
beräknas koncentrationen och man vill ligga så nära den 
verkliga koncentrationen i det spikade sedimentet som 
möjligt. Denna procedur ska kunna upprepas utan för stora 
variationer för att vi ska kunna säga att vi uppnått en bra,  
tillförlitlig och reproducerbar analysmetod. 
 

Precisionsarbete             
 
Alla spikningar har skett på sediment i dess naturliga form, det vill säga mycket vatten i 
sedimentet. Vi har dessutom låtit vissa spikade sediment torka. Analys har utförts på båda former 
av sediment. 
Torkning av sediment skedde i ugn på ca 85°C, i ett par timmar. 

 
Det svåra med spikningen är att få en så homogen blandning 
som möjligt. Vi har valt att använda oss av en stavmixer för 
att blanda sediment med vår kända mängd standard. 
 
 
 
 
 
 
 

Torkat sediment 
 
Nedan följer spikningarna på olika sedimentprov. 

Sedimentprov 1  
 BDE-99 BDE-99 
Sediment (g) 115 g 100,2 g 
Spikat med: 18 µL BDE-99 standard vars 

koncentraion är 1130 mg/L. 
Dessutom 2,0 mL aceton. 

18 µL BDE-99 standard vars 
koncentraion är 1130 mg/L. 
Dessutom 2,0 mL aceton. 

Koncentration (g ämne/ g 
sediment) 

1,77*10^-7 2,03*10^-7 

 

Sedimentprov 2 
 BDE-99 HBCD 
Sediment (g) 98 g 108 g 
Spikat med: 90 µL BDE-99 standard vars 

koncentration är 1130 mg/L. 
Dessutom 1,8 mL aceton. 

130 µL HBCD standard vars 
koncentration är 750 mg/L. 
Dessutom 1,8 mL aceton. 

Koncentration (g ämne/g 
sediment) 

1,04*10^-6 9,03*10^-7 
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Sedimentprov 3 
 HBCD 
Sediment (g) 98,5 g 
Spikat med: 1300 µL HBCD standard vars 

koncentration är 750 mg/L. 
Dessutom 1,8 mL aceton. 

Koncentration (g ämne/g 
sediment) 

9,90*10^-6 

 

Sedimentprov 4 
 HBCD 
Sediment (g) 100,34 g 
Spikat med: 380 µL HBCD standard vars 

koncentration är 750 mg/L. 
Dessutom 1,4 mL aceton. 

Koncentration (g ämne/g 
sediment) 

2,84*10^-6 

 

Sedimentprov 5 
 BDE-99 
Sediment (g) 98,86 g 
Spikat med: 45 µL BDE-99 standard vars 

koncentration är 1130 mg/L. 
Dessutom 2,0 mL aceton. 

Koncentration (g ämne/g 
sediment) 

5,14*10^-7 
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Extraktion 
Extraktionen har utförts enligt följand steg. Till sedimentprovet tillsattes aceton som vars polaritet 
extraherar både hydrofilt och hydrofobt material. Detta för att försäkra oss om att allt hydrofobt 
material utvinns. Med hjälp av centrifugering får vi en pellet bestående av större sedimentpartiklar 
samt en supernatant..Centrifugering sker i mellan 30-60 minuter med 2000-3000 rpm. 
Då aceton visar sig ha en lämplig polaritet så är det främst denna vi använt i första 
extraktionsfasen, men vi har även använt andra ämnen med varierande polaritet såsom etylacetat, 
n-propanol och metanol för att se eventuella skillnader. 
Härtill tillsattes sedan cyklohexan och 2% NaCl för att separera hydrofilt från hydrofobt. Vissa 
försök med toluen och NaCl har också gjorts som visar på att även toluen fungerar bra som 
lösningsmedel (se bilaga). Men på grund av dess giftiga egenskaper så valde vi att inte göra några 
fortsatta undersökningar. 
Organiskt material samt våra analyter kommer hellre befinna sig i cyklohexanfasen och de polära 
ämnena i NaCl-fasen. 
Vi centrifugerade proven under 30-60 minuter med en hastighet på 2000-3000 rpm. 
Uppsugning av cyklohexanfasen underlättas av att det skiktar sig tydligt med natriumkloriden. 
Cyklohexanfasen låg överst och överfördes till nytt provrör för vidare analys. 
 
Innan cleanup indunstade vi supernatanten med kvävgas, för att koncentrera analyten.  

Cleanup 
För att rena provet från organiska material som inte är av intresse och som kan interferera med vår 
analyt tillsätter vi koncentrerad svavelsyra (H2SO4). Syran bryter ner lipofila organiska ämnen 
och gör dem polära och på så sätt blir det en separation. Vår analyt förblir opolär. 
 
Ytterligare cleanup kan göras med exempelvis Florisil. 
 

Fastfasextraktion med Florisil 
Vi kommer använda oss av en florisil av märket Supelco. Florisil fungerar bra till bl.a. cleanup av 
pesticider, separation av lipider m.m. Den är väldigt effektiv gällande separation av PBDE från 
PBDD/F(bromerade dioxiner och furaner) (6). 
En florisil består av magnesiumsilikat. Den behöver aktiveras innan användning och det har vi 
gjort med hjälp av metanol. När den 6 milliliters florisilsprutan är mättad med metanol låter vi ett 
par milliliter cyklohexan rinna igenom. Därefter appliceras vårt extrakt och låter det sjunka in. 
Sedan tillsätts ett par milliliter cyklohexan och vi låter det droppa igenom. 
 
 

  
 Florisil 
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Kromatografisk separation 
Vi kommer att genomföra alla analyser i en GC-ECD, modell Varian CP-3800. Det är en 
gaskromatograf med EC-detektor (1). 
Det mest optimala hade varit att använda oss av en GC-MS och gällande HBCD kanske även en 
LC-MS för att få ut alla diastereomerer, men ingen av dessa har vi tillgång till. 
 
 

  
GCn   Ugnen och kolonnen 

Gaskromatograf, GC 
Man kan säg att en gaskromatograf är uppbyggd av tre enheter, injektorn, kolonnen och detektorn.  
Elueringsmedlet är en inert gas som ska föra provkomponenterna genom kolonnen, därav namnet 
bärgas. De mest använda bärgaserna är kväve och helium (24). 
Provet som ska analyseras injiceras med nål ner i injektorn. Där i förgasas provet och tas upp av 
bärgasen som för den vidare i systemet. Man vill ha en injektortemperatur så att provet förgasas så 
snabbt som möjligt utan risk för sönderfall (24). 
Provet når sedan kolonnen där själva separationen sker. Kolonnen som används är av typen 
kapillärkolonn vilken också är den vanligaste idag. Den är gjord av ett silikatbaserat glasmaterial. 
Om man tar sig en närmare titt på kolonnens inre så finner att själva ytan består av silanolgrupper. 
Detta kallas för stationärfas. Beroende på provets polaritet så kan man styra polariteten på 
stationärfasen. Vill man ha det mer opolärt byts OH-grupperna i silanol ut mot långa opolära 
organiska föreningar (24). 
Själva kolonnen är placerad i en ugn och vilken temperatur som används är avgörande för hur 
separerade provkomponenterna blir. Om temperaturen är för hög går kromatograferingen fort men 
vi kan då få en dålig separation. Om temperaturen däremot är för låg går processen för långsamt, 
diffusion kan uppstå och topparna blir låga och breda samt att risken för sönderfall kan öka.  
Man har två valmöjligheter när det gäller temperaturen i ugnen. Antingen kör man in isoterm GC 
vilket innebär samma temperatur genom hela programmet, eller så kör man en 
temperaturgradient. En temperaturgradient väljer man oftast då provkomponenterna av intresse 
skiljer sig mycket åt gällande kokpunkt och polaritet. Man gör helt enkelt ett temperaturprogram 
som talar om hur länge körningen ska pågå vid olika temperaturer och hur snabbt temperaturen 
ska öka eller sjunka. På så vis kan man få ut fina smala toppar på kort tid vilket minskar risken för 
diffusion.  
Allt eftersom provkomponenterna separeras når de detektorn. 
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Temperaturprogrammet nedan är det slutgiltiga. Det är ett temperaturprogram på totalt 37 minuter 
där BDE-99 och HBCD kan analyseras samtidigt.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Injektion 
Injektion sker med 10 µl sprutor av märket Hewlett Packard. Fyra likadana sprutor har använts; en 
för BDE-99, en för HBCD, en för HBCD + BDE-99 och en för ospikat sediment. 
Vi har konsekvent injicerat 1 µl prov. Vi har tillämpat följande injektionsprocedur för varje 
injektion: 

- Sprutan måste först renas med cyklohexan. Man suger upp cyklohexan i hela sprutan (10 
µl) och sprutar ut det i en slask. Detta upprepas fyra till fem gånger. 

- 1 µl cyklohexan sugs upp för att säkerställa att allt prov injiceras samt rena sprutan efter 
injektion.  

- 1 µl luft sugs upp direkt efter cyklohexanet för att man lättare ska kunna se hur mycket 
prov som sugs upp. 

- 1 µl prov sugs upp och injicering kan ske. 
 

  
Sprutan   Rening av sprutan 
 

Electron capture detector, ECD 
ECD är en detektor med mycket hög känslighet och kan detektera otroligt små mängder av 
föreningar (våra standarder låg runt 0,5 ppm). Den lämpar sig bäst för elektronegativa föreningar 
innehållande halogener, exempelvis klor och brom (25). 
Detektorn består av en stålcylinder, innehållande det radioaktiva ämnet nickel 63, som är 
innesluten i en ugn. Nickel 63 sänder ut β-partiklar som joniserar inkommande gas varpå fria 

Kolonn Varian Capillary 
Column CP-SIL 
5CB. 
15 m, 0,25mm, 
0,25µm. #CP8510 

Injektortemperatur 250°C 
Injektionsvolym         1 µl                                  
Temperaturgradient 90°C (4min) -  

100°C/min till 170°C 
(2min) - 7°C/min till 
290°C (13min) 

Detektor ECD 
Detektortemperatur 300°C 
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elektroner bildas. Dessa elektroner strömmar mot en positiv anod och ger upphov till en ström 
(25). 
När sedan vårt prov, innehållande halogener, kommer in i detektorn så tar de upp fria elektroner 
vilket medför att inte lika stor del av fria elektroner når anoden. Denna förändring i ström ger 
signal för respektive förening (1). 
 

Identifiering och Kvantifiering 
Identifiering görs med hjälp av retentionstider för de olika topparna. För 
koncentrationsbestämning kan arean på provtoppen jämföras med respektive area för 
standardtoppen. Detta förhållande ingår sedan i ett matematiskt uttryck för beräkning av 
koncentrationen.  
 
 

Resultat och Beräkningar 
 
Optimal koncentration som står i tabellerna nedan är koncentrationen av det analyserade ämnet i 
de spikade proverna. Idén med extraktionen är ju att vi vill utvinna så mycket av det analyserade 
ämnet som möjligt. Hur mycket vi lyckats utvinna beskrivs i procent och blir då kvoten 
utvunnet/optimal koncentration. 
I de flesta försöken har aceton/cyklohexan använts som lösningsmedel men tester har även gjorts 
med aceton/toluen, etylacetat/cyklohexan, n-propanol/cyklohexan och metanol/cyklohexan. 
Önskvärt vore att vi använde oss av samma volym lösningsmedel till varje försök, men detta har 
varierat då glasrörens storlek haft betydelse. 
Centrifugeringen har också varierat i tid och hastighet. Detta beror på att vissa provrör inte tålt 
centrifugering vid för höga varvtal och för långa tider samt att vi ville dra ner tidsåtgången för 
analysen. Vi har dock försökt att upprepa försöken så gott vi kunnat. 
Gällande cleanup med florisil har det endast skett på sex stycken analyser. Detta beror på att 
florisilen inte gav några större förändringar samt att vi inte ville slösa på för många florisilsprutor. 
 
Följande formel beräknar koncentrationen på provet: 

entsespikattagetmängd

volymgsindunstninionkoncentratdards
areadards

areaprov

ionkoncentratBeräknad
dim___

__tan
_tan

_

_




 
Standard area är ett genomsnitt av olika körningar. 
Då injektionsvolymen av standard och prov har varit samma kan man eliminera dessa ur uttrycket. 
 
Då ursprungskoncentrationen skulle beräknas utifrån torkat sediment krävdes lite extra 
beräkningar. Vi tog då hänsyn till förhållandet vatten i sediment nedan. Torkning har skett på 
sedimentprov tre och fem, vilket framgår i tabell. 
Koncentrationerna i tabellerna är alla givna på sediment i dess naturliga form, det vill säga ej 
torkat. 
Sediment består till ca 75% av vatten enligt våra beräkningar: 
Vikt innan torkning: 36,7g 
Vikt efter torkning: 8,5g 
% vatten = 1- 8,5/36,7 ≈ 75 
-------------------------------------------------------------------------- 
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Sedimentprov 1 
 
Sediment 1 BDE-99 Spikning 1 spikning 2 
 Omgång 1 Omgång 1 
spikat sediment (g) 3,07 3,11 
aceton (mL) 1,8 1,8 
VORTEX CA 4 MIN   
centrifugering 2000 rpm 45 min 45 min 
cyklohexan/2%NaCl (mL) 1,4/1,0  
toluen/2% NaCl (mL)  1,2/1,0 
centrifugering 2000 rpm 45 min 45 min 
SUG UPP LIPOFIL SUPERNATANT  
indunstningsvolym (mL) 1 1 
svavelsyra tillsatt (mL) 2 2 
centrifugering 2000 rpm 10 min 10 min 
SUG UPP SUPERNATANT   
optimal koncentration g/g 1,77*10^-7 2,03*10^-7 
KLAR FÖR INJEKTION   
Retentionstid (min) 40,64 40,62 
Area (med Florisil)   
Area (utan Florisil) 6835,1 9900,1 
   
Med Florisil   
Beräknad koncentration g/g   
% utvunnet   
   
Utan Florisil   
Beräknad koncentration g/g 4,85*10^-8 6,93*10^-8 
% utvunnet 27,4% 34,1% 
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Sedimentprov 2 
 

Sedimentprov 2 BDE-99 
omgång 
1  

omgång 
2 

omgång 
3 

omgång 
4 

omgång 
5 

 omgång 
6 

omgång 
7 

spikat sediment (g) 3,7 3,5 4,4 3,04 3,85 3,5 2,85 
aceton (mL) 1,8 2 4 2 2 2 2 
VORTEX CA 4 MIN        
centrifugering 2000 rpm 45 min 45 min 60 min 45 min 45 min 45 min  
centrifugering 3000 rpm       30 min 
cyklohexan/2%NaCl (mL) 1,2/1,0 2,0/2,0 3,0/3,0 1,0/2,0 1,0/1,0 1,0/2,0 1,0/1,5 
centrifugering 2000 rpm 60 min 60 min 45 min 45 min 45 min 45 min  
centrifugering 3000 rpm       30 min 
SUG UPP LIPOFIL SUPERNATANT       
indunstningsvolym (mL) 1 1 1 1 1 1 1 
svavelsyra tillsatt (mL) 2 2 2 2 2 2 2 
centrifugering 2000 rpm 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 
SUG UPP SUPERNATANT        
optimal koncentration g/g 1,04*10^-6 1,04*10^-6 1,04*10^-6 1,04*10^-6 1,04*10^-6 1,04*10^-6 1,04*10^-6 
KLAR FÖR INJEKTION        
Retentionstid (min) 21,4 21,28 21,36 21,33 21,33 21,32 21,19 
Area (med Florisil) 26143,9 24333   38806   
Area (utan Florisil) 27324,5 55985,1 74751 34865,5 42156,7 29120,4 10941,1 
        
Med Florisil        
Beräknad koncentration g/g 1,54*10^-7 1,51*10^-7  2,19*10^-7  
% utvunnet 14,8% 14,5%   21,1%   
        
Utan Florisil        
Beräknad koncentration g/g 1,61*10^-7 3,48*10^-7 3,70*10^-7 2,50*10^-7 2,38*10^-7 1,81*10^-7 8,36*10^-8 
% utvunnet 15,5% 33,5% 35,6% 24,0% 22,9% 17,4% 8,0% 
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Sedimentprov 2 HBCD Omgång 1 Omgång 2 
   
spikat sediment (g) 4,0 3,7 
aceton (mL) 1,8 2,0 
VORTEX CA 4 MIN   
centrifugering 2000 rpm 45 min 45 min 
cyklohexan/2%NaCl (mL) 1,4/1,0 2,0/2,0 
centrifugering 2000 rpm 60 min 60 min 
SUG UPP LIPOFIL SUPERNATANT  
indunstningsvolym (mL) 1 1 
svavelsyra tillsatt (mL) 2 2 
centrifugering 2000 rpm 15 min 15 min 
SUG UPP SUPERNATANT   
optimal koncentration g/g 9,03*10^-7 9,03*10^-7 
KLAR FÖR INJEKTION   
Retentionstid (min) 18,13 18,09 
Area (med Florisil)   
Area (utan Florisil) 21230,1 8928,3 
   
Med Florisil   
Beräknad koncentration g/g   
% utvunnet   
   
Utan Florisil   
Beräknad koncentration g/g 1,38*10^-6 6,25*10^-7 
% utvunnet 152,3% 69,2% 
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Sedimentprov 3 
 
Sedimentprov 3 HBCD Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 Omgång 6 
       
spikat sediment (g) 4,3 4,3 4,05 4,05 4,15 3,0 
aceton (mL) 4,0 4,0    2,0 
etylacetat (mL)   3,0    
n-propanol (mL)    3,0   
metanol     3,0  
VORTEX CA 4 MIN       
centrifugering 2000 rpm 60 min 60 min 45 min 45 min 45 min 45 min 
cyklohexan/2%NaCl (mL) 3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 1,0/2,0 
centrifugering 2000 rpm 60 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 
SUG UPP LIPOFIL SUPERNATANT      
indunstningsvolym (mL) 1 1 1 1 1 1 
svavelsyra tillsatt (mL) 2 2 2 2 2 2 
centrifugering 2000 rpm 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 
SUG UPPSUPERNATANT       
optimal koncentration g/g 9,90*10^-6 9,90*10^-6 9,90*10^-6 9,90*10^-6 9,90*10^-6 9,90*10^-6 
KLAR FÖR INJEKTION       
Retentionstid (min) 17,98 18,12 18,07 18,06 18,04 18,11 
Area (med Florisil)       
Area (utan Florisil) 78774 142106 59636 11808,9 2218,7 74358,4 
       
Med Florisil       
Beräknad koncentration g/g       
% utvunnet       
       
Utan Florisil       
Beräknad koncentration g/g 4,75*10^-6 8,56*10^-6 3,81*10^-6 7,55*10^-7 1,39*10^-7 6,42*10^-6 
% utvunnet 48,0% 86,5% 38,50% 7,60% 1,40% 64,90% 
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Sedimentprov 3 HBCD Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 
(Torkat sediment)    
    
spikat sediment (g) 3,06 3,05 2,0 
aceton (mL) 3,0 3,0 3,0 
VORTEX CA 4 MIN    
centrifugering 4000 rpm 30 min 30 min  
centrifugering 2000 rpm   30 min 
cyklohexan/2%NaCl (mL) 3,0/3,0 2,0/3,0 3,0/3,0 
centrifugering 3000 rpm 30 min 30 min  
centrifugering 2000 rpm   30 min 
SUG UPP LIPOFIL SUPERNATANT   
indunstningsvolym (mL) 1 1 1 
svavelsyra tillsatt (mL) 2 2 2 
centrifugering 3000 rpm 15 min 15 min  
centrifugering 2000 rpm   15 min 
SUG UPP SUPERNATANT    
optimal koncentration g/g 9,90*10^-6 9,90*10^-6 9,90*10^-6 
KLAR FÖR INJEKTION    
Retentionstid (min) 17,75 17,98 17,82 
Area (med Florisil)    
Area (utan Florisil) 40154,4 97387,3 26074,4 
    
Med Florisil    
Beräknad koncentration g/g    
% utvunnet    
    
Utan Florisil    
Beräknad koncentration g/g 7,87*10^-7 1,92*10^-6 7,82*10^-7 
% utvunnet 8,0% 19,4% 7,90% 
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Sedimentprov 4 
 
Sedimentprov 4 HBCD Omgång 1 Omgång 2 
   
spikat sediment (g) 4,32 4,19 
aceton (mL) 3 3,0 
VORTEX CA 4 MIN   
centrifugering 3000 rpm 30 min 30 min 
cyklohexan/2%NaCl (mL) 3,0/3,0 3,0/3,0 
centrifugering 3000 rpm 30 min 30 min 
SUG UPP LIPOFIL SUPERNATANT  
indunstningsvolym (mL) 1 1 
svavelsyra tillsatt (mL) 2 2 
centrifugering 2000 rpm 15 min 15 min 
SUG UPP SUPERNATANT   
optimal koncentration g/g 2,84*10^-6 2,84*10^-6 
KLAR FÖR INJEKTION   
Retentionstid (min) 17,96 17,96 
Area (med Florisil)   
Area (utan Florisil) 14793,1 17537 
   
Med Florisil   
Beräknad koncentration g/g   
% utvunnet   
   
Utan Florisil   
Beräknad koncentration g/g 8,87*10^-7 1,08*10^-6 
% utvunnet 31,2% 38,2% 
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Sedimentprov 5 
 
Sedimentprov 5 BDE-99 Omgång 1 Omgång 2 
   
spikat sediment (g) 3,6 3,6 
aceton (mL) 1,5 1,5 
VORTEX CA 4 MIN   
centrifugering 3000 rpm 30 min 30 min 
cyklohexan/2%NaCl (mL) 1,0/1,0 1,0/1,0 
centrifugering 3000 rpm 30 min 30 min 
SUG UPP LIPOFIL SUPERNATANT  
indunstningsvolym (mL) 1 1 
svavelsyra tillsatt (mL) 2 2 
centrifugering 2000 rpm 15 min 15 min 
SUG UPP SUPERNATANT   
optimal koncentration g/g 5,14*10^-7 5,14*10^-7 
KLAR FÖR INJEKTION   
Retentionstid (min) 21,06 21,05 
Area (med Florisil)   
Area (utan Florisil) 3759,8 20272,3 
   
Med Florisil   
Beräknad koncentration g/g   
% utvunnet   
   
Utan Florisil   
Beräknad koncentration g/g 2,27*10^-8 1,23*10^-7 
% utvunnet 4,4% 23,8% 
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Sedimentprov 5 BDE-99 Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 
(Torkat sediment)    
    
spikat sediment (g) 1,7 1,7 1,7 
aceton (mL) 3,0 3,0 3,0 
VORTEX CA 4 MIN    
centrifugering 2000 rpm 30 min 30 min 30 min 
cyklohexan/2%NaCl (mL) 3,0/3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 
centrifugering 2000 rpm 30 min 30 min 30 min 
SUG UPP LIPOFIL SUPERNATANT   
indunstningsvolym (mL) 1 1 1 
svavelsyra tillsatt (mL) 2 2 2 
centrifugering 2000 rpm 15 min 15 min 15 min 
SUG UPP SUPERNATANT    
optimal koncentration g/g 5,14*10^-7 5,14*10^-7 5,14*10^-7 
KLAR FÖR INJEKTION    
Retentionstid (min) 21,00 21,04 21,05 
Area (med Florisil) 74543,8 89983,8 70200 
Area (utan Florisil) 81024,6 129144 98356,4 
    
Med Florisil    
Beräknad koncentration g/g 2,21*10^-7 2,67*10^-7 2,08*10^-7 
% utvunnet 43,0% 51,9% 40,5% 
    
Utan Florisil    
Beräknad koncentration g/g 2,40*10^-7 3,83*10^-7 2,92*10^-7 
% utvunnet 46,7% 74,5% 56,7% 
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Slutsats och Diskussion 
Syftet med arbetet var att komma fram till en billig och reproducerbar metod för analys av PBDE 
och HBCD i sediment. I vår metod ville vi utvinna så mycket, av flamskyddsmedlet ur det 
spikade sedimentet, som möjligt. Vi ville dessutom få jämna resultat så att det inte var för stor 
variation från gång till gång. 
 
Låt oss nu ta en titt på vilka faktorer som har betydelse i analysens gång och utvärdera våra 
resultat. 
Vi tror att mängden lösningsmedel spelar en viss roll. Ju mer lösningsmedel man kan använda  
desto bättre. 
Toluen verkar vara ett bra alternativ till cyklohexan, kanske bättre, men med tanke på att det är ett 
farligt ämne att arbeta med så har vi mestadels undvikit det. Det är lätt att förstå att toluen 
fungerar bra då det har strukturella likheter med cyklohexan. 
Alkoholerna gav inga bra resultat som lösningsmedel. Tittar vi på deras strukturer kan vi se att de 
är något mer polära. Flamskyddsmedlet förblir hellre i sedimentet än att gå ut i alkohofasen. 
Etylacetat fungerade däremot bra vilket inte är så svårt att först då den har strukturella likheter 
med aceton. 
 
Strukturer för lösningsmedel som använts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gällande utvinning av våra bromerade flamskyddsmedel kan följande nämnas. 
Analys av BDE-99 i sediment i dess naturliga form ligger kring 30%. 
HBCD i samma sedimenttyp ligger kring 50%, dock med viss variation. 
Om man ser till torkat sediment så fick vi inga bra resultat för HBCD, svårt att säga varför. Fler 
analyser krävs. 
Däremot fick vi bra resultat gällande BDE-99, som hamnade kring 60%, nästan en fördubbling. 
 

 
         aceton  etylacetat  metanol 

 
               propanol      toluen                  cyklohexan 
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Generellt bör torkning av sediment göras då detektionsgränserna blir avsevärt lägre och mängden 
utvunnet höjs. (Se bilaga 10 och 12) 
Det var synd att vi inte började torka från början då det verkade ge bättre resultat (BDE-99). 
 
 HBCD BDE-99 
Sedimenttyp torkat naturligt torkat naturligt 
Genomsnittlig utvinning, % Fler analyser 

krävs 
50 60 30 

 
 
Analys av våra kromatogram på de spikade sedimenten visar på tre väldigt stora toppar som 
kommer ut tidigt, interfererar dock inte med de komponenter vi är ute efter. (Se bilaga 10) 
Dessa har återkommit på alla körningar. Vi vet inte riktigt vilka ämnen det rör sig om men det är 
något opolärt innehållande något elektronegativt, då detektorn (EC) ger utslag. Då de har tålt 
syrabehandling är det inte omöjligt att det rör sig om ett gift då det visar tydliga tecken på 
persistens. Med tanke på topphöjd och area verkar det som om det finns ganska stora halter av 
dem. 
 
Om man kör cleanup med florisil kan man räkna med en förlust av de sökta ämnena på ca 10-
20%. (Se bilaga 7 och 8) Vi gjorde även ett test där vi sköljde igenom en använd florisil. Extraktet 
kördes i GC:n och vi såg tydligt att det hade funnits prov kvar i florisilsprutan. (Se bilaga 9) Detta 
hade kanske kunnat avhjälpas med ökad mängd elueringsmedel. 
 
Om vi slutligen ser till vår metods helhet kan vi konstatera följande: 

- Använd stora glasrör då dessa är att föredra så man får plats med större mängd 
lösningsmedel. 

- Aceton verkar vara ett bra lösningsmedel till första steget i extraktionen. Etylacetat kan 
vara en bra ersättare. 

- Cyklohexan verkar vara ett bra lösningsmedel i andra steget i extraktionen. Toluen kan 
vara en bra ersättare. 

- Centrifugering kan ske runt 30 minuter mellan 2000-3000 rpm, vid rumstemperatur, och 
ca 15 minuter efter syrabehandling. 

- Indunstningsvolymen bör man ha bra koll på. Gör man analys på torkat sediment kanske 
man behöver stanna på en högre indunstningsvolym så att inte koncentrationen av ämnet i 
fråga blir för hög, då detta ger för stora och omätbara toppar i kromatogrammet.  

- Man kan bedömma metoden som ekonomisk då hela processen tar ca. 3h jämfört med att 
bara en soxhlet-extraktion kan ta upp till ett dygn. Vi har heller inga stora mängder 
lösningsmedel, de som vi använder utgör inga större risker för den som arbetar med dem. 

 
För att vår metod ska kunna användas i ett precist analytiskt arbete bör den vidareutvecklas. Just 
nu är den bara lämplig för att detektera ämnena samt att säga på ett ungefär vilka koncentrationer 
det rör sig om. 
 
Detektionsgränsen ligger på ca 20 ng/g, i naturligt (ej torkat) sediment. 
 
Volymvariationen på använt lösningsmedel beror på glasrörens storlek. Det optimala hade varit 
att ha 3 ml vardera av exempelvis aceton, cyklohexan och NaCl. I stället har nu dessa mängder 
varierat på grund av att det inte fått plats. 
 
Angående cleanup med Florisil så har det inte varit direkt nödvändigt i vårt fall eftersom den 
enbart rensar bort toppar som ändå inte interfererar med våra analyters toppar. Däremot kan vi 
inte generalisera detta då det enbart gäller analys på våra sediment. 
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Då vi inte får ut 100 % eller ens i närheten så kan man fråga sig vart det försvinner. Detta beror på 
nedanstående felkällor och för att se vilka steg i analysen som är kritiska gjorde vi ett litet separat 
experiment. 
Experimentet gick till så att vi jämförde ett spikat sedimentprov med ett prov som var spikat på 
enbart aceton. Annars så utfördes analysen på exakt samma sätt. (Se bilaga 11) 
Det vi kom fram till här var att vi fick igenom mycket mer från acetonprovet än från 
sedimentprovet. Detta innebär då att det mest kritiska steget måste vara extraktionen ur 
sedimentet. Vi tror dessutom att homogenisering(fördelning) i vätska är mycket lättare att få bra 
än homogenisering i sediment, med vår metod. 
 
 

Felkällor 
 
Spikningsprocessen:  

- Svårt att få ner de små mängder gift, 90 µg och mindre, i sedimentet som ska spikas. 
- Tveksamt om stavmixern homogeniserar ordentligt. Att notera är att roterbladen inte går 

enda ner i bottnen på bägaren. 
 
Extraktionsprocessen: 

- Våra lösningsmedel kan inte extrahera ut ämnena av intresse till 100%. I alla fall inte med 
centrifugeringsmetoden. 

- Uppsugning av supernatant är mycket svårt. Det är omöjligt att suga upp precis allt. En 
mycket liten del av supernatanten får alltid vara kvar för att inte riskera att få med annat 
som kan förstöra analysen mer. 

 
Indunstning: 

- Indunstningsvolymen kan variera. Svårt att få exakt samma volym varje gång. 
- Då kvävgasen tog slut användes luft från dragskåpen vilken inte är helt ren och kan störa 

analysen och därmed vårt resultat. 
 
Cleanup: 

- Vid användning av Florosil får vi inte ut 100% av ämnena i fråga.  
 
GC- analysen: 

- Inför en körning renas respektive spruta men frågan är om de blir helt rena. 
- När vi har en injektionsvolym på 1 µL rör det sig om så små volymer att det är svårt att få 

det exakt lika vid varje injektion.  
- Även rester av tidigare körningar kan vara svåra att eliminera helt, särskilt om det rör sig 

om höga koncentrationer. 
 
Övrigt: 

- Då sedimentproven är tagna från i stort sett samma del av våtmarken kan det ändå skilja i 
sammansättning vilket kan medföra ett varierande analysresutat. 

- Eftersom vi är två personer i arbetet och båda har sitt sätt att genomföra saker så kan det 
ge små variationer. Vi har inte delat upp arbetet så att en person alltid gör en och samma 
sak. 

- Tvättningen av glasrör kan också vara en felkälla. Då vi ej har haft tillgång till ett oändligt 
antal glasrör har vi varit tvungna att återanvända rör varje dag. Diskning och därefter 
rening med cyklohexan ger faktiskt inte ett rent rör. 
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- Våra standarder och prover utsätts då och då för strålning vilket kan innebära att våra 
ämnen sönderfaller då de är extra känsliga liggandes i lösningsmedel. Normalt sett 
förvaras de i invirade i aluminiumfolie men vid användning måste rören lyftas upp. 

- Vi har även noterat en viss variation gällande upprepade körningar gjorda på exakt samma 
extrakt. 

 

 
Disk av utrustning 
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