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Sammanfattning 

 
PFAS är en grupp poly- och perfluorerade ämnen som framställs industriellt och förekommer 

i ett flertal produkter såsom impregnerade papper och textilier, brandskum och 

rengöringsmedel, detta på grund av dess smuts, vatten- och fettavstötande egenskaper. 

Ämnena klassas som PBT ämnen, persistenta, bioackumulerande och toxiska, vilket gör dem 

till ett hälsoproblem för människor och djur. Denna studie undersökte förekomsten av PFCA, 

PFSA och PAPS i micropopcorn, samt om migration från förpackning till majskorn innan 

tillagning förekom och om PFAS i popcornen kunde utgöra en hälsorisk för människor. 

Proverna bereddes genom att tillaga ett prov i mikrovågsugn, ett i kastrull innehållande 

majskärnor samt fettet från micropopcornpåsen och ett där majskärnorna tvättades rena från 

fett från påsen och därefter tillagades med rapsolja i kastrull. Proven extraherades bland annat 

med en SPE Wax + HLB, separerades i en Acuity UPLC och identifierades med hjälp av en 

Xevo TQ-S-quadrupole masspektrometer med atmosfäriskt elektrospraygränssnitt i negativt 

läge samt analyserades i mjukvaran Masslynx. Resultaten för PFSA/PFCA visade högst 

frekvens av ämnen med längre kolkedjor, utbytet för kvantifierbara ämnen i denna analys låg 

mellan 22,6 % - 140,5 % . Analysen av diPAPS och triPAPS gav inga haltdata på grund av 

lågt utbyte på 2,3 % – 4,3 % orsakat av bruseffekter samt metodens sämre förmåga att 

extrahera dessa ämnen från popcorn. Ur hälsosynpunkt utgör inte micropopcorn i sig självt 

någon risk då stora mängder behövs konsumeras för att uppnå de få gränsvärden som finns för 

de detekterade ämnena. Konsumtion av micropopcorn kan dock anses som en bidragande 

källa till förhöjda halter av PFAS i mänskligt blod. 
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Introduktion 
  
PFAS (Perfluorerade och Polyflourerade alkylsubstanser) är kemiska ämnen vars väteatomer 

bundna till kolkedjan delvis eller helt är utbytta mot fluor (Kissa, 2001). Ämnena framställs 

industriellt och förekommer i ett flertal olika produkter på grund av dess egenskaper att ge 

släta ytor som är smuts-, vatten- och fettavvisande. Exempel på produkter är impregnerade 

papper, textilier och rengöringsmedel (Kemikalieinspektionen, 2006). På grund av sina vatten 

och fettavvisande egenskaper förekommer de även som ytbehandling på papper och kartong 

vilka används som livsmedelsförpackningar. De perfluorerade ämnen är persistenta, 

bioackumulerande och toxiska (PBT) och kan därför utgöra en allvarlig risk för människa, 

djur och miljö. Exempel på sådana ämnen är PFOS och PFOA, vilka har ägnats 

uppmärksamhet på grund av detta. Riskreducerande återgärder i EU och globalt har resulterat 

i att användningen har minskat drastiskt (Kemikalieinspektionen, 2006). För att ersätta PFOS 

har företag gått över till att använda nya fluorföreningar med liknande egenskaper, dessvärre 

har även dessa ämnen uppvisat liknande negativa miljö och hälsoeffekter 

(Kemikalieinspektionen, 2006).        

Syfte och frågeställningar 
 
Studien avser undersöka vilka, samt hur höga halter av PFAS som migrerar från 

micropopcornpåsar till popcornen vid tillagning i mikrovågsugn. Eventuell migration som 

skett innan tillagningen i kontakt med förpackningen kommer även att undersökas genom 

alternativa tillagningsmetoder. En hypotes är att popcorn som tillagas i micropopcornpåsen 

kommer innehålla flest och högst halter av de ämnen som analyseras. En riskbedömning 

kommer att utföras för att undersöka om konsumtion av micropopcorn kan utgöra en hälsorisk 

för människor. 

Studien kommer behandla följande frågeställningar: Innehåller majskärnorna och fettet PFAS 

ämnen innan tillagning i kontakt med micropopcornpåsen? Vilka, samt hur höga halter av 

PFAS förekommer i popcornen efter tillagning i mikrovågsugn i kontakt med 

micropopcornpåsen? Kan konsumtion av mikropopcorn utgöra en hälsorisk för människor? 
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Avgränsningar 
 

Metoden som används i denna studie är framtagen för att extrahera och analysera PFAS i 

damm. Metoden kommer ej att optimeras för att extrahera och analysera popcorn som matris. 

Vad som påverkar migrationen av perfluorerade ämnen från micropopcornpåsen till 

popcornen kommer inte att undersökas. Endast de ämnen som ingår i analysmetoden kommer 

att ingå i studien. Ingen egen data för gränsvärden och tolerabelt dagligt intag (TDI) av PFAS 

kommer framställas.  

Bakgrund 

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) 

 
Fluorerade ämnen är ett generellt namn som beskriver organiska och oorganiska ämnen vilka 

är uppbyggda av minst en fluoratom (Buck et al., 2011). Dessa ämnen kan variera mycket när 

det gäller kemiska och fysikaliska egenskaper samt beträffande deras toxikologi (Buck et al., 

2011). Perfluorerade ämnen är en grupp organiska ämnen uppbyggda av en kolkedja där 

samtliga väteatomer är utbytta mot fluoratomer (Kissa, 2001). Bindningen mellan kol och 

fluor är väldigt stark vilket gör dem persistenta (Kemikalieinspektionen, 2006). 

Polyfluorerade ämnen liknar de perfluorerade ämnena, dock med skillnaden att bara en del av 

kolkedjan är fluorerad istället för hela (Buck et al., 2006). PFAS är en grupp ämnen som har 

en sulfonatgrupp bunden till den fluorerade kolkedjan (Kemikalieinspektionen, 2006). De kan 

ingå i andra föreningar såsom sulfonamider och akrylatpolymerer och bildas även vid 

nedbrytning av dessa (Kemikalieinspektionen, 2006). Perfluoroktansulfonat (PFOS) tillhör 

PFAS gruppen och är en nedbrytningsprodukt ifrån olika PFOS relaterade ämnen 

(Kemikalieinspektionen, 2006). 

Perfluorerade karboxylsyror (PFCA) 
 
Perfluorkarboxylsyror (PFCA) är en grupp perfluorerade karboxylsyror där den mest 

uppmärksammade är PFOA på grund av sina toxiska egenskaper (Kemikalieinspektionen, 

2006). 
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Fluortelomerer 
 
Telomerer är en grupp polyfluorerade ämnen. Dessa skiljer sig ifrån exempel PFSA genom att 

de har en kolvätedel bestående av två kolatomer kvar. En grupp telomerer som är särskilt 

uppmärksammad är FTOH samt FTOH-relaterade ämnen och polymerer på grund av att de 

kan brytas ned till bland annat PFOA (Kemikalieinspektionen, 2006).  

Polyfluoralkylfosfatestrar (PAPs) 

PAPs är polyfluorerade ämnen med en fosfatgrupp. I denna grupp förekommer bland annat 

mono- di och triPAPs, vilka är ämnen med en, två eller tre estrar (Buck et al., 2011). Dessa 

ämnen har förmågan att bilda PFCAs vid nedbrytning, exempelvis kan 6:2 diPAP brytas ned 

till PFHpA, PFHxA eller PFPeA (Lee et al., 2010). 

Tillverkning av PFAS 
 
De två främsta tillverkningsprocesserna av föreningar innehållande polyfluoralkyl- och 

perfluoralkylkedjor är direktfluorering och telomerisering (Prevedouros et al. 2006). Den 

annuella globala produktionen av fluortelomerer ligger enligt Environmental protection 

agency (EPA), (2008) på ca 10,000 ton och ungefär 50 % av produktionen går till 

impregnering av textilprodukter avsedda för mänsklig konsumtion. 

Direktfluorering 
 
Vid en direktfluorering löses organiska ämnen i flytande fluorväte och utsätts för elektrisk 

ström. Den kraftfulla reaktionen bryter ned och omstrukturerar kolkedjorna och resulterar i en 

blandning av linjära och grenade kolkedjor med olika längd samt jämna och ojämna antal 

kolatomer (Buck et al., 2011). Processen byter ut samtliga väteatomer i de organiska ämnena 

mot fluor och bildar därmed perfluorerade ämnen av råmaterialet (Kemikalieinspektionen, 

2006). 

Telomerisering 
 
Telomerisering går ut på att sammanföra telogen, en perflourerad molkeyl, med taxogen, en 

omättad molekyl (Kemikalieinspektionen, 2006). Resultatet blir en blandning av 

polyfluorerade telomerer kallade (Telomer A) vilka kännetecknas genom att de är uppbyggda 
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av raka kolkedjor med ett jämnt antal kolatomer, detta till skillnad från perflourerade ämnen 

framtagna genom direktfluorering (Kemikalieinspektionen, 2006). Telomer A reageras ofta 

vidare i ett andra steg genom att tillföra eten och bildar (Telomer B) (Buck et al., 2011). 

Telomer A och Telomer B är råmaterial i en mellanform och används för att framställa 

ytterligare byggstenar som reageras vidare för att framställa fluortelomerbaserade ytaktiva 

ämnen och polymerer (Buck et al., 2011).    

Användningsområden 
 
PFAS har genom sina starka bindningar mellan kol och fluor ett flertal användbara 

egenskaper, de bildar släta ytor som är vatten-, fett och smutsavvisande. Fluortelomerer 

används antingen som fristående aktiv ingrediens i exempelvis brandskum eller som en del i 

mer komplexa strukturer, exempelvis impregneringsmedel. Produkter där fluortelomerer 

förekommer är som ytbehandling i vatten- och fettavvisande textilier och mattor, papper och 

kartong för livsmedelspaketering, exempelvis micropopcornpåsar (EPA, 2008). 

Användningen av PFCA är inte lika utbredd som flourtelomererna. PFOA används främst 

som hjälpkemikalie vid framställning av olika fluorpolymerer exempelvis polytetrafluoretylen 

(PTFE) vilken används som non-stick ytbehandling på stekpannor och annan köksutrustning. 

Andra användningsområden för fluorpolymerer är elektronik, textilier, kablar och 

rymdmaterial (Kemikalieinspektionen, 2006).  

Exponering 
 
Enligt Domingo, (2011) har ett flertal studier uppmärksammat förekomsten av perfluorerade 

ämnen i människor och djur. Ämnen som främst studerats är PFOS, PFOA samt 

perfluorhexansulfonat (PFHxS), vilka kan utgöra en potentiell risk på grund av sin persistens 

och sina bioackumulerade egenskaper. Perfluorerade ämnen ackumuleras inte i fetter likt de 

lipofila POP ämnena polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade dibenso-p dioxiner och 

furaner (PCDD/PCDF). Förekomsten av perfluorerade ämnen i människor mäts mer effektivt 

genom att analysera blodet (Domingo, 2011). 

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är en undergrupp till PFAS och är den mest studerade ur 

toxikologisk synvinkel i livsmedel på den svenska marknaden (Livsmedelsverket, 2013). 

Exponeringen av PFAA sker via maten, då främst genom konsumtion av fisk och 

dricksvatten. Studier på svenskt dricksvatten visar en bakgrundshalt på <10ng/l för PFOS 

samt <5ng/l för PFOA (Livsmedelsverket, 2013). I en studie av Livsmedelsverket uppmättes 
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högst halter av PFOA och PFOS i fisk (0,05 ng/g respektive 1,3 ng/g färskvikt), 

(Livsmedelsverket, 2013). Förutom direktexponering från maten kan en indirekt exponering 

förekomma ifrån livsmedelsförpackningar som är behandlade med perfluorerade ämnen. 

Polyfluoralkylfosfatestrar (PAP) används som fettavstötande ytbehandling för 

pappersförpackningar och har visats kunna migrera till livsmedlet (Livsmedelsverket, 2013).     

Toxicitet PFAS 
 
PFOS, PFOA samt perfluorbutansulfonat (PFBS) exponering via inhalering eller oralt intag, 

visar låg till medelhög akut toxicitet (EFSA, 2008). På grund av deras sura och ytverkande 

egenskaper är de irriterande för ögon men ej vid kontakt med huden. De anses inte vara 

genotoxiska. Vid studier på djur visar toxicitetsstudier med upprepade doser att levern är 

målorganet för PFAS. Levertoxiciteteten yttrar sig i förstorade leverceller, ökad levervikt, 

vakuolbildning i leverceller, pigmentering och nekros (Lau et al., 2007). Det finns även ett 

antal andra vanligt förekommande toxiska effekter av PFAS vilka är viktminskning, minskat 

kolesterol samt triglycerider i serum, minskad produktion av sköldkörtelhormoner samt 

immunotoxicitet (Lau et al., 2007).  

I gnagarstudier har PFAS visats vara reproduktionstoxiskt vilket yttrar sig genom reducerad 

foster- och neonatal vikt samt viktökning hos unga, reducerad livskraft vid födsel samt 

strukturella missbildningar (Lau et al., 2007). PFOS och PFOA har visat andra 

reproduktionstoxiska effekter till skillnad från fosterpåverkan. Dessa påverkar utvecklingen i 

senare ålder och kan ge effekter såsom försenad könsmognad, försämrad 

bröstkörtelutveckling samt neurotoxicitet (Lau et al. 2004; Onischchenko et al., 2011, White 

et al., 2007). 

Risker, gränsvärden och regleringar 
 
Naturvårdsverkets riskkaraktärisering av reproduktions- samt levertoxicitet för PFAS ses inte 

som alarmerande ur hälsosynpunkt för normalbefolkningen (Naturvårdsverket, 2012). PFOS 

och PFOA hade högst riskkvot (RCR) vilket räknades ut genom exponeringen (ng/ml serum) 

dividerat med halten (ng/ml serum), vilket ej gav observerad effekt för levertoxicitet. De 

utgjorde tillsammans 77 % av det totala ackumulerade RCR för alla kongener men visar 

minskad trend i blod och serum (Naturvårdsverket, 2012). PFNA visar dock en ökad trend 

men behöver förekomma i 75 gånger högre halt i blodet för att utgöra en hälsorisk. I den 

reproduktionstoxiska riskkaraktäriseringen dominerade PFOS som utgjorde 76 % av det 
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ackumulerade RCR. PFNA samt perfluorundecanonat (PFUnDA) visar ökade trender i 

blod/serum hos människor men behöver förekomma i ca 137 gånger högre halt för att utgöra 

en hälsorisk.  

Perfluorerade ämnen är komplicerade att hantera i den befintliga lagstiftning Sverige har idag. 

I Sverige och EU finns det inga lagar gällande gränsvärden för PFAS. För att minska 

hälsorisker för människor har Naturvårdsverket (2008) föreslagit gränsvärden för PFOS i 

Sverige på 0.35-1 µg/l i dricksvatten samt 6 µg/g i livsmedel. European food safety authority 

(EFSA) har framtagit data för tolerabelt dagligt intag (TDI) för PFOS och PFOA på 0.15 

respektive 1.5 µg/kg kroppsvikt/dag (EFSA, 2008).       

Förekomst av perfluorerade ämnen i micropopcornpåsar 
 

Att micropopcornpåsar kan innehålla höga halter perfluorerade ämnen har konstaterats i 

tidigare studier (Zafeiraki et al., 2013; Martinez-Moral & Tena, 2012; Begley et al., 2005). 

Höga halter av PFOA har uppmätts i micropopcornpåsar (6-290 µg kg -1), (Begley et al., 

2005). I en studie av Martinez-Moral & Tena (2012) undersöktes micropopcornpåsar av tre 

märken efter förekomsten av PFOS och PFCAs och resultaten visade att samtliga påsar 

innehöll höga halter av PFOA, (53-198 ng g-1).  Av 42 undersökta livsmedelsförpackningar av 

papper och aluminium, innehöll micropopcornpåsar högst halter av PFCs, PFBA 276 ng g -1, 

PFHxA 341 ng g -1(Zafeiraki et al., 2013). Polyfluorerade ytaktiva ämnen har även återfunnits 

i behandlade livsmedelsförpackningar från Danmark och Canada där majoriteten av 

micropopcornpåsarna innehöll diPAPS och S-diPAPS vilka kan metaboliseras till PFCA 

(Trier, Granby & Christensen, 2011). 

Migration av perfluorerade ämnen från micropopcornpåsar till popcorn 
 
Studier har visat att migration av PFAS från micropopcornpåsar till popcornen förekommer 

(Begley et al., 2007; Gebbink et al., 2013). Micropopcornpåsar är främst tillverkade av 

behandlat papper. I en studie av Begley et al., (2005) framgår det att papper behandlat med 

fluorkemikalier är den livsmedelsförpackning med störst potential för migration av 

fluorkemikalier till livsmedel av de testade materialen, detta då mängden som tillsätts till 

pappret är ca 4000 mg kg-1. I studien av Gebbink et al. (2013) vilken är den enda studie som 

undersöker förekomsten av specifika PFCAs och PAPs i micropopcorn, visar resultaten högst 

halter av 6:2/6:2 diPAP i micropopcorn bland åtta olika livsmedel förvarade och tillagade i 

vatten och fettavstötande papper/kartong. Temperaturen vid tillagning har visat sig ha en 
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signifikant påverkan då högre temperaturer ger en ökad migration (Begley et al., 2007). De 

konstaterar även att migrationen från behandlade livsmedelsförpackningar är högre i 

emulsioner med vatten och olja än i ren olja.  

 Kunskapsluckor 
 
Enligt Trier, Granby & Christensen (2011) tillkommer det nya produkter på marknaden 

baserade på polymerisk och kortkedjad fluorkemi, vilka de anser behöver övervakas. De anser 

även att förekomsten av många olika fluorerade ämnen i industriella blandningar som 

migrerar visar på den blandning människor utsätts för och därför behöver även blandningar av 

PFAS undersökas istället för enstaka ämnen. 

Det finns idag få studier som undersökt migrationen från micropopcornpåsar till popcorn samt 

förekomsten av PFAS i micropopcorn. Eftersom vissa ämnen i förpackningsmaterialet har 

upptäckts vara hälsovådliga, exempelvis PFOS byts dessa med tiden ut emot andra ämnen 

med liknande egenskaper. Det är därför intressant att undersöka vilka, samt hur höga halter av 

PFAS som migrerar från micropopcornpåsar och återfinns i micropopcornprodukter 

tillgängliga i livsmedelsbutiker i dagsläget. 

Metod 
 

Kemikalier och reagenser 
 
Nativa samt märkta standarder är inköpta från Wellington laboratories, Guelph, Kanada. 

Vattnet som användes var laboratorieproducerat Milli-Q klassat vatten. High preasure liquid 

chromatograph (HPLC) klassad metanol är inköpt från Fisher Scientific, Ottawa, Canada. 

Supelclean ENVI-carb (120/400 mesh) inköpt från Supleco, Bellafonte, PA, USA. 

Ammoniumhydroxid, Isättiksyra och Natriumacetat är inköpt från E.Merck, Darmstadt, 

Tyskland. Ammoniumacetat och Acetonitril inköpt ifrån Fluka, Steinheim, Tyskland. Solid-

phase extraction Waters Oasis WAX, Waters Oasis HLB samt filtreringssprutor inhandlades 

från Waters Corporation, Milford, USA.  

Provberedning  
 
Proverna införskaffades på ett Ö&B varuhus i Sverige 2014 och bestod av en kartong 

micropopcorn innehållande 3x100g från två olika varumärken, Olw samt Buffé. Tre prover 
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per varumärke ingick i studien, två förvarades i frys -18 ºC för att fett och majskärnor lättare 

skulle kunna avlägsnas från micropopcornpåsen och det tredje provet förvarades i 

rumstemperatur. Samtlig laboratorieutrustning samt pipetter tvättades med metanol innan 

användning. Prov Buffé 1 (lågpris) samt Olw1 (känt varumärke) förvarat i rumstemperatur 

tillagades i mikrovågsugn 800w under 2,5 minut. Buffé 2 och Olw 2 preparerades genom att 

skilja fett och majskärnor från förpackningen genom att skrapa rent påsen och tillagades sedan 

en rostfri 3l gryta med lock på en VWR Hotplate Stirrer 450 ºC tills de var färdiga. Buffé 3 

och Olw 3 bereddes genom att tvätta bort fettet ifrån majskärnorna i en bägare med 1250 ml 

hett vatten under omrörning med sked i en minut, vattnet hälldes sedan ut och processen 

upprepades en gång till. Därefter tillsattes 1250 ml hett vatten innehållandes 5 % Deconex 15-

Ffx rengöringsmedel och rördes om i en minut. Proven sköljdes sedan upprepade gånger med 

vatten tills rengöringsmedlet försvunnit och spreds sedan ut på varsin kleenex servett för att 

torka. När majskärnorna var torra tillagades de med samma metod som Buffé 2 och Olw 2 

men med 40 ml rapsolja. Från samtliga prov valdes fem popcorn slumpvis ut, finfördelades i 

en mortel med hjälp av en skalpell och vägdes upp i 15 ml polypropylen (PP) rör till mellan 

0,1700 och 0,1800g. Utöver popcornproven ingick tre ytterligare prov, däribland ett 

blankprov innehållande 0,1731g natriumsulfat som visar eventuell påverkan metoden haft på 

proverna. Vidare gjordes ett kontrollprov innehållande 0,1023g damm med kända halter av 

PFAS vilket har fastställts i en tidigare studie. Resultaten för kontrollprovet i denna studie 

jämförs med tidigare uppmätta halter av PFAS i samma matris och visar på eventuella fel som 

uppkommit i utförandet av metoden. Ett spikprov ingick även i studien bestående av 0,0498g 

popcorn. Detta prov tillsattes samtliga standarder och fungerar som en indikator på metodens 

förmåga att extrahera analyter från popcorn. Standardprov som användes i studien för analys 

av de olika ämnesgrupperna var 40 % PFCA/PFSA, 80 % diPAPs, 80 % triPAPs, 100 % 

mPAPs-FTOH samt FOSA/FOSE. Fyra vialer för varje popcornprov samt kontroll, spik och 

blank preparerades med internstandarder. Dessa standarder är märkta genom att förändra 

ämnenas kolatomvikt och kan därmed skiljas från nativa ämnen. Nativa standarder tillsattes 

även i detta steg, men endast till vialer för spikprovet. I de fem standardproven tillsattes både 

nativ och internstandard men endast standarder för de specifika ämnesgrupperna. 

Extraktion 
 
Metoden som användes för att extrahera PFAS ifrån popcorn i denna studie är tidigare använd 

för damm som matris. Detta medför en osäkerhet på metodens förmåga att lika effektivt 

extrahera PFAS ifrån popcorn. Samtliga popcornprov tillsattes 200µl metanol, spik, blank 
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samt kontrollprov tillsattes 100 µl metanol och lämnades i kylskåp över natten för extrahera 

analyterna ifrån proverna. Ytterligare 5 ml metanol tillsattes samtliga prov och vortexades 

noggrant. Därefter sonikerades de 15 min samt blandades 15 min på skakbord . 

Popcornproverna neutraliserades sedan med 40µl 1M HCI, spik, blank och kontrollprov 

neutraliserades med 20µl 1 M HCI innan samtliga prov centrifugerades (30 min under 

10 000g). Lösningen fördes sedan över i nya 15 ml PP rör och processen upprepades 

ytterligare en gång med skillnaden att 2 ml metanol tillsattes istället för 5 ml samt att proven 

ej neutraliserades med 1M HCI. Proverna dunstades sedan till 1 ml under kvävgas. Volymen 

justerades med Milli-Q H2O till 80 % av provmängden och centrifugerades (30 min under 

10 000g). Extraheringen gjordes med hjälp av en ”solid phase extraction” (SPE) baserad på 

”weak anion exchange” (WAX) filter samt ”hydrophilic-lipophilic balanced” (HLB) filter 

monterade på ovansidan. WAX samt HLB kolonnerna konditionerades med 4 ml metanol 

samt 4 ml Milli-Q-H2O innan proverna tillsattes. Därefter tvättades de med 4 ml NaAc (pH4) 

samt 4 ml 20 % metanol och fick sedan torka under vakuum. 15 ml PP rör innehållande 50 mg 

ENVI-carb samt 100µl isättiksyra placerades sedan under varje kolonn, vilka eluerades med 4 

ml metanol samt 4 ml 2 % NH4OH för att extrahera analyterna. Proven vortexades sedan 

noga och dunstades sedan ner till < 1 ml under kvävgas. Återvinningsstandarder tillsattes 

sedan de tidigare spikade LC vialerna för prov samt standardprov. Proverna filtrerades till 

LC-vialerna med hjälp av filtreringssprutor tvättade i metanol och avdunstades sedan till 

200µl. Därefter centrifugerades de (20 min 6000g). Varje prov splittades därefter i tre vialer 

40 %, 80 %, 100 % genom att föra över 40µl prov till varje vial. Därefter tillsattes 60µl 

Metanol till 100 % vialerna, 60µl 2:1 Metanol H2O till 80 % vialerna samt 60µl NH4Ac till 40 

% vialerna. Standardproven justerades först med Metanol till 200µl och ytterligare till 500µl 

(bilaga 2). 

Analys 
       
Analyterna i proven separerades med en Acuity UPLC genom två olika metoder. DiPAPs och 

triPAPS separerades på en 100 mm BEH C18 (2.1 mm, 1.7µm) kolonn med metanol och 

vatten, båda innehållande 5mM 1-metylpiperidin samt 2mM ammoniumacetat. PFCA och 

PFSA separerades på en BEH C18 kolonn med vatten och metanol som mobilfas innehållande 

2mM ammoniumacetat. Analysen utfördes med en Xevo TQ-S-quadrupole masspektrometer 

med ett atmosfäriskt elektrospraygränssnitt i negativt läge. Retentionstiden är karaktäristisk 

för varje ämne vilket gör det möjligt att identifiera dem. Beräkningen gjordes i mjukvaran 
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MassLynx. Beräkning av diPAPS- och triPAPS isomerer utfördes med närmaste standard då 

specifika standarder ej fanns att tillgå. 

 
Resultat 
 

LOD (limit of detection) för denna metod beräknas genom att multiplicera blankprovets halt 

med tre och utgör lägsta nivån för detektion av ämnena. Resultaten för kontrollprovet som 

användes i denna studie har jämförts med data från tidigare analyser gjorda på samma matris 

(bilaga 1) och visar på liknande resultat, data från tidigare analys benämns som 

referenskontrollprov. 

PFCA/PFSA 
 
Utbyte för proven av standard C13-6:2 FTS samt C13-10:2 FTUCA var lågt och dessa ämnen 

kunde därför inte kvantifieras. Utbyte för C13-6:2 FTUCA, d9-N-EtFOSE, d-N-MeFOSA, 

C13-PFUnDA visade stor variation mellan proverna. Resterande standarder hade ett jämnare 

utbyte och låg mellan 22,6-93,3 % och anses kvantifierbara. Internstandarder som användes 

för att kvantifiera de analyserade ämnena är beskrivna i (tabell 1). 

Tabell. 1 Internstandarder för kvantifiering av analyserade ämnen  

Internstandard Ämnen 
C13-PfDoDA PFDoDa, PFHxDA, PFOcDA, PFTDA, PFTrDA 
C13-10:2-FTUCA 8:2 FTUCA, 7:3 FTCA   
d9 N-Et-FOSE Et-FOSE, MeFOSE 
d N-MeFOSA MeFOSA, EtFOSA 
C13-PFBA PFBA 
C13-PFHxS PFBuS,PFHxS 
C13-PFDA PFDA 
C13-PFOS 
C13-PFHxA 
C13PFUnDA 
C13-6:2-FTUCA 
C13-6:2-FTS 

PFDS,PFOS 
PFHpA, PFHxA, PFPeA  
PFUnDA 
5:3-FTCA, 6:2-FTUCA 
6:2-FTS 

 

PFDoDA, PFHxDA, PFOcDA, PFTDA detekterades i samtliga prover medan PFTrDA 

förekom i alla utom Olw 3 (tabell 2). De ämnen som förekom i högst halter var 5:3 FTCA, 

Olw 2 och Olw 3 innehöll 33,6 respektive 22,6 ng/g medan Buffé1 och Buffé3 innehöll 34,5 

respektive 32,6 (tabell 2). Inga halter av PFOS eller PFOA detekterades.  
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Tabell. 2. Analyserade PFCA/PFSA samt FOSA/FOSE i popcornproven (ng/g). Halter märkta < ligger under 

detektionsgränsen. 

Prov: LOD Olw1 Olw2 Olw3 Buffé1 Buffé2 Buffé3 

10:2 FTUCA 2 ,9 nq <2,9 <2,9 <2,9 <2,9 nq 
PFBA 0,67 <0,67 <0,67 <0,67 0,77 <0,67       <0,67 
PFPeA 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
PFBuS 0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 
PFHxA 2,8 <2,8 <2,8 <2,8 <2,8 <2,8 <2,8 
PFHpA 1,4 <1,4 <1,4 <1,4 <1,4 <1,4 <1,4 
PFHxS 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
PFOA 3 ,7 <3,7 <3,7 <3,7 <3,7 <3,7 <3,7 
PFNA 0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 
PFOS 0,17 <0,17 <0,17 <0,17 <0,17 <0,17 <0,17 
PFDA 2 ,1 <2,1 <2,1 <2,1 <2,1 <2,1 <2,1 
PFUnDA 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 
PFDS 0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 
PFDoDA 0,021 0,03 0,04 0,03 0,2 0,1 0,4 
PFTrDA 0,1 0,3 0,2 <0,1 0,4 <0,1 0,2 
PFTDA 0,04 0,5 0,7 0,9 3, 2 0,6 0,7 
PFHxDA 0,6 2, 5 10, 7 0,88 3, 5 8, 9 3, 8 
PFOcDA 0,6 2, 6 21, 2 4, 9 5,0 5,0 4, 3 
6:2 FTS 0,69 <0,69 <0,69 <0,69 <0,69 <0,69 <0,69 
5:3 FTCA 2,7 <2,7 33,6 22,6 34, 5 nq 32,6 
6:2 FTUCA 5,3 <5,3 <5,3 <5,3 9,2 <5,3 <5,3 
7:3 FTCA 9,6 <9,6 nq <9,6 nq nq <9,6 

8:2 FTUCA 53,9 nq nq nq nq nq nq 

10:2 FTUCA 2,9 nq nq nq nq nq nq 
EtFOSA 3,4 nq <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 <3,4 
EtFOSE 0,13 nq nq 0,2 nq            7 ,5 nq 
MeFOSA 0,085 nq 0,2 0,6 nq 2 ,1 nq 
MeFOSE 3,9 nq  nq 25, 9 nq 7, 5 nq 
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I Olw proven detekterades flest kvantifierbara halter av analyserade ämnen i prov 3, medan 

prov 2 innehöll högst halter (Fig. 1).  

Fig. 1 Halter av detekterade kvantifierbara PFCA/PFSA i Olw proven ng/g. Olw 1-tillagad i mikrovågsugn, Olw 

2- majskärnor och fett från micropopcornpåsen tillagat i gryta, Olw 3- tvättade majskorn från 

micropopcornpåsen tillagade i gryta med rapsolja. 

 

 

Bufféprovens resultat visade en omvänd fördelning då prov 1 innehöll flest detekterade 

kvantifierbara ämnen samt högst halter (Fig. 2). Halter av 6:2 FTUCA, PFBA, PFDS 

detekterades i Bufféproven men förekom ej i Olw proven.  

 

 

 

 

 

 

Olw1 Olw2 Olw3
5:3 FTCA 33,6 22,6
EtFOSE 0,2
MeFOSA 0,2 0,6
MeFOSE 25,9
PFDoDa 0,03 0,04 0,03
PFHxDA 2,5 10,7 0,88
PFOcDA 2,6 21,2 4,9
PFTDA 0,5 0,7 0,9
PFTrDA 0,3 0,2
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Fig. 2 Halter av detekterade kvantifierbara PFCA/PFSA i Buffé proven ng/g. Buffé1 1-tillagad i mikrovågsugn, 

Buffé2 - majskärnor och fett från micropopcornpåsen tillagat i gryta, Buffé3 - tvättade majskorn från 

micropopcornpåsen tillagade i gryta med rapsolja. 

 

 

diPAP/triPAP 
 

Samtliga diPAPs och triPAPs som analyserades var under detektionsgränsen. Utbytet för 

samtliga ämnen låg mellan 2,3–4,3 % i alla prov, vilket gör att inga halter är kvantifierbara 

(tabell 4).  

Tabell. 4 Analyserade diPAPS och triPAPS i popcornprov, på grund av få detekterbara halter samt lågt utbyte 

finns inga säkra data för denna ämnesgrupp. 

Analyserade 
diPAPS/triPAPS 

4:2/6:2-diPAP 

2:2/8:2-diPAP 

6:2-diPAP 

4:2/8:2-diPAP 

2:2/10:2-diPAP 

8:2-diPAP 

Buffé 1 Buffé 2 Buffé 3
5:3 FTCA 34,5 32,6
6:2 FTUCA 9,2
EtFOSE 7,5
MeFOSA 2,1
MeFOSE 7,5
PFBA 0,77
PFDoDA 0,2 0,1 0,4
PFDS 0,03
PFHxDA 3,5 8,9 3,8
PFOcDA 5 5 4,3
PFTDA 3,2 0,6 0,7
PFTrDA 0,4
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6:2/10:2-diPAP 

4:2/12:2-diPAP 
6:2/8:2-diPAP 

4:2/10:2-diPAP 
8:2/10:2-diPAP 

6:2/12:2-diPAP 

10:2-diPAP 

8:2/12:2-diPAP 

6:2/14:2-diPAP 

6:2-triPAP 

     6:2/6:2/8:2-triPAP 789 

         6:2/6:2/8:2-triPAP 889 

6:2/8:2/8:2-triPAP 889 

6:2/8:2/8:2-triPAP 989 

8:2-triPAP 

 

Utbytet för de nativa ämnena i spikprovet visar på hur extraktionen fungerade på popcorn som 

matris (Tabell.5). Siffrorna är framtagna genom att dividera mängden av varje enskilt ämne i 

spikprovet med mängden av samma ämne i standarden. Majoriteten av analyserade ämnen 

hade bra utbyte medan diPAPS, triPAPS, FTCA, FTUCA, FOSA, FOSE visade sämre 

resultat. 

Tabell. 5 Utbyte för nativ standard i spikprov, optimalt utbyte är 100 %. Lägre och högre halter än 100 % tyder 

på att metodens oförmåga att extrahera tillsatta halter av PFCA/PFSA i spikprovet. 

Spik Ämne Utbyte Ämne Utbyte 
 PFBA 103 % PFOcDA 34 % 

 PFPeA 101 % 6:2-FTS 103 % 

 PFBuS 103 % 5:3-FTCA 200 % 

 PFHxA 116 % 6:2-FTUCA 110 % 

 PFHpA 115 % 7:3-FTCA 6 % 

 PFHxS 109 % 8:2-FTUCA 559 % 

 PFOA 113 % 10:2-FTUCA 146 % 

 PFNA 106 % MeFOSA 89 % 

 PFOSA 126 % EtFOSA 56 % 

 PFOS 108 % MeFOSE 667 % 

 PFDA 112 % EtFOSE 242 % 

 PFUnDA 108 % 6:2-diPAP 5174 % 

 PFDS 27 % 8:2-diPAP 90 % 

 PFDoDA 110 % 10:2-diPAP 13 % 

 PFTrDA 85 % 6:2-triPAP - 
 PFTDA 72 % 8:2-triPAP - 
 PFHxDA 83 %   
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Diskussion 

Metod 
 
Den relativa standardavvikelsen mellan denna studies kontrollprov och referenskontrollprovet 

varierade mellan 92 % och 133 % för de ämnen som förekom i högre halter (bilaga 1). Ämnen 

som förekom i lägre halter i båda kontrollproven gav större avvikelse, detta beroende på att 

den procentuella skillnaden blir stor även om mängdskillnaden är liten vilket gör att data för 

dessa ämnen inte blir representativa för att avgöra hur väl metoden är utförd. Ett exempel på 

detta är standardavvikelsen för PFPeA jämfört med PFHxS, där skillnaden mellan proven för 

PFPeA är 1,2 ng med en standardavvikelse på 316 % respektive 1,8 ng för PFHxS med en 

standardavvikelse på 111 % (bilaga 1). Den relativa standardavvikelsen visar på att metoden 

har utförts på ett korrekt sätt då majoriteten av de analyserade ämnena ligger runt 100 % 

(bilaga1). Metoden som användes i denna studie är framtagen för extraktion av damm och var 

mindre effektiv att extrahera vissa ämnesgrupper i popcorn. De ämnena med för högt eller för 

lågt utbyte i (Tabell.5) tyder på att metoden inte lyckats extrahera analyterna från matrisen 

tillräckligt bra eller att de gått förlorade. Analysen för diPAPS och triPAPS gav minst 

analyserbara resultat vilket till stor del beror på lågt utbyte. Det kan även bero på deras 

förmåga att transformeras till PFCAs vilket (D’eon & Mabury, 2011) beskriver i sin studie. 

Ursprungliga halter av PAPs kan då möjligen minska och halter av vissa PFCAs öka. De 

ämnen som hade högst frekvens i PFCA/PFSA analysen (PFDoDa, PFHxDA, PFOcDA, 

PFTDA, PFTrDA) har längre kolkedjor än de PAPs som analyserades, vilket gör det möjligt 

att längre strukturer av PAPs förekommer i proverna då PAPs ej bildar längre PFCA 

strukturer än +1 C från ursprungslängden när de bryts ned (Lee et al., 2010). Ytterligare 

ämnesgrupper som ingick i metoden var mPAPS och FTOH, men på grund av problem med 

UPLCns känslighet för mPAPS samt tidsbrist analyserades de ej. 

Resultat 
 
Resultaten som presenteras i (Figur 1) och (Figur 2) är både över LOD och har ett 

kvantifierbart utbyte, dessa utgör studiens resultat som har högst trovärdighet. Analysen av 

diPAPS resulterade på grund av hög brusnivå i ej detekterbara halter, 13C-6:2/8:2/10:2 diPAP 

hade även lågt utbyte (2,3 % - 4,3 %) vilket gör halterna otillförlitliga för vidare analys. 

Liknande problematik med utbyte för 13C 6:2 och 8:2 diPAPS med popcorn som matris 
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förekommer i Gebbink et al., (2013) där värdena låg mellan 23 % - 305 % för 13C-6:2 diPAPS 

samt mellan 8 % - 121 % för 13C-8:2 diPAPS. Enligt Gebbink et al., (2013) kan lägre och 

högre utbyten för diPAPS bero på matriseffekter som påverkar jonisering och ämnenas 

sorptionsförmåga. Vid användning av elektrospraygränssnitt i negativt läge kan joniseringen 

ge ämnet en ökad signal i UPLC/MS, vilket korrelerar med mängden livsmedelsextrakt som 

förekommer i provet vid analys (De Silva et al., 2012). Denna ökade signal påverkar då 

utbytet för det specifika ämnet. Förekomsten av matris i provet skapar enligt Gebbink et al., 

(2013) troligen en barriär som förhindrar PAPs sorption till ytor. Denna förändring i 

sorptionsbeteende kan troligen påverka ämnets utbyte eftersom det exempelvis kan gå förlorat 

vid extraktion eller få en förändrad retentionstid i UPLC/MC. Eftersom PAPs har en förmåga 

att bilda PFCAs vid nedbrytning kan de höga halterna av 5:3 FTCA (Fig. 1, Fig. 2) tyda på att 

en nedbrytning av 6:2 diPAPS förekommit, vilken beskrivs i Lee et al., (2010).  Analysen av 

triPAPS gav ej några kvantifierbara eller detekterbara resultat då dessa ämnen inte gick att 

fastställa i kromatogrammen på grund av hög brusnivå. 

 I en studie av Gebbink et al., (2013) har halter av PFCA i micropopcorn uppmätts. För provet 

popcorn original, vilket är den matris med högst likhet till denna studie, har halter av PFHxA 

37,5 pg/g, PFHpA 10,4 pg/g, PFOA 21,1 pg/g, PFNA 2,1 pg/g samt PFDA 1,9 pg/g uppmätts. 

Vid jämförelse med prov Buffé 1 och Olw 1 i denna studie förekommer dessa ämnen inte i 

detekterbar nivå. PFTrDA förekommer under detektionsgränsen i Gebbink et al., (2013) men 

detekteras här i prov Buffé1 0,4 ng/g. Generellt förekommer upphittade ämnen i denna studie 

i högre halter (Fig. 1, Fig.2) jämfört med ämnen upphittade i studien av Gebbink et al., 

(2013). 

 Förekomsten av PFCA/PFSA beroende på tillagningsmetod 
 
Förekomsten samt uppmätta halter av de analyserade ämnena varierade mellan prov 1, prov 2 

och prov 3 för respektive varumärke, men även de två varumärkena emellan (Fig.1, Fig.2). 

Hypotesen att prov 1 skulle innehålla högst halter samt flest ämnen visade sig inte stämma för 

Olw proven, detta då prov 3 innehöll flest ämnen samt prov 2 högst halter. För Buffé proven 

stämde denna hypotes. MeFOSA, EtFOSE samt MeFOSE förekom i Olw 2, Olw3 samt Buffé 

2 men ej i Olw 1 eller Buffé 1 vilket kan vara en indikation att de påverkas av den höga 

temperaturen som uppkommer i en mikrovågsugn. Resultaten visar att ämnen migrerar till 

majskärnorna och/eller fettet innan tillagning i kontakt med micropopcornpåsen, men 

huruvida de förekommer i majskärnorna eller fettet är svårt att avgöra på grund av den 
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varierande förekomsten ämnena har i proven. Enligt Gebbink et al., (2013) kan denna 

varierande förekomst av ämnen vara ett resultat av potentiell migration av  PAPs och PFCAs 

från micropopcornpåsen till popcornen i kombination med transformering av PAPs till PFCAs 

i förpackningen, i livsmedlet men även den ursprungliga förekomsten av PFCAs.       

Riskbedömning 
 
Halterna som uppmätts i (Fig. 1, Fig. 2) kommer ligga som underlag för att avgöra om 

konsumtion av popcorn kan utgöra en hälsorisk för människor. Enligt Livsmedelsverket, 

(2013) har PFAS långa halveringstider i människokroppen vilka även verkar öka ju längre 

kolkedjorna är. De ämnen som detekterats i micropopcorn i studiens olika prov är främst olika 

former av längre PFAS (PFDoDA, PFHxDA, PFOcDA,PFTrDA, PFTDA) vilka enligt 

Livsmedelsverket, (2013) visar ökande trender i blod hos den svenska befolkningen. Som 

nämnts tidigare har det tagits fram gränsvärden och TDI för PFOS och PFOA (Se ”Risker, 

gränsvärden och regleringar”) men för detekterade ämnen i denna studie finns det inte några 

fastställda TDI eller gränsvärden. Provisoriska tolerabla dagliga intag (pTDI) för ett flertal 

PFAS sammanställdes i en rapport av Livsmedelsverket (2013) baserat på LOAEL, NOAEL 

och BMDL värden för reproduktions och levertoxicitet hos försöksdjur presenterat i en 

rapport av Naturvårdsverket (2012). I Livsmedelsverket, (2013) fanns endast pTDI för två av 

ämnena som förekommer i denna studie, PFDoDA och PFTrDA vilket var baserat på 

LOAEL, NOAEL och BMDL för PFNA, då toxicitetsdata ej fanns för PFDoDA och PFTrDA 

(Kennedy, 1987; Kudo et al., 2007; ATSDR, 2009; Wolf et al., 2010; Tatum-Gibbs et al., 

2011). På grund av bristande data för lever- och reproduktionstoxicitet för de specifika 

ämnena kan dessa pTDI ses som bristfälliga. För levertoxicitet beräknades ett pTDI för barn 

och vuxna för PFDoDA och PFTrDA på 50 ng/kg kroppsvikt/dag. För reproduktionstoxicitet 

för barn och vuxna låg pTDI för PFDoDA och PFTrDA på 300 ng/kg kroppsvikt/dag. De 

resterande ämnena som beräknades för levertoxicitet samt de för reproduktionstoxicitet låg 

under detektionsgränsen i denna studie. För att överskrida pTDI för levertoxicitet för 

PFDoDA enbart genom konsumtion av micropopcorn, hade man som konsument behövt 

konsumera över 125g popcorn/kg kroppsvikt per dag (mätt efter Buffé3 som innehöll högst 

halter) vilket är högst osannolikt, detta då det för en person på 70 kilo skulle innebära en 

daglig konsumtion på 8,75 kg popcorn. För att överskrida pTDI för levertoxicitet för PFTrDA 

krävs en lika hög daglig konsumtion av popcorn som för PDFDoDA (mätt efter Buffé 1 som 

innehöll högst halter). För att överskrida pTDI för reproduktionstoxicitet för PFDoDA och 

PFTrDA genom popcornkonsumtion hade man som konsument behövt konsumera sex gånger 
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så mycket som krävs för att uppnå pTDI för levertoxicitet. Något som kan konstateras är att 

micropopcorn bidrar till de ökade halterna av längre PFAS i blod och serum hos den svenska 

befolkningen, men utgör inte den största källan. Med den aktuella information som finns 

tillgänglig gällande TDI och gränsvärden i livsmedel för PFAS tillsammans med resultaten i 

denna studie, är det svårt att analysera hälsoriskerna för konsumtion av popcorn ytterligare. 

För att göra detta krävs mer forskning om ämnenas toxicitet samt fler analyserade replikat av 

micropopcorn vilket hade gett ett större material och därmed ökad jämförbarhet trovärdighet. 

Slutsatser 
 
Resultaten i denna studie visar på förekomsten av ett flertal PFAS i micropopcorn, både vid 

tillagning i kontakt med micropopcornpåsen men även att migration sker före tillagning. Ett 

flertal ämnen som detekterats i micropopcorn i denna studie har inte undersökts i de få andra 

liknande studier som gjorts. Ytterligare replikat av micropopcorn hade behövt analyseras för 

att kunna se eventuella skillnader i förekomst av PFAS i de olika proven men även mellan de 

två varumärkena. Riskanalysen gav få och osäkra resultat då TDI samt gränsvärden för ämnen 

detekterade i micropopcornproven inte finns att tillgå men å andra sidan förekom data för 

ämnen som ej detekterats i denna studie. För att gå vidare med denna studie hade extraktions- 

och uppreningsmetoden behövt utvecklas för att mer effektivt extrahera PFAS ifrån popcorn. 

Fler replikat av micropopcorn hade behövt undersökas för att ge en ökad jämförbarhet mellan 

prover samt mellan varumärken. Fler varumärken hade även behövt undersökas för att få en 

större överblick för vilka PFAS micropopcornprodukter på den svenska marknaden 

innehåller.   
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Bilaga 1 
 
 
 
 

 
Kontrollprov damm 

 
 
 
 
 
      Popcornstudie 

 
 

        
 
 
          Referens 

 
 
 
 

Relativ 
standardavvikelse 

PFBA 9,1 7,7 118 % 

PFPeA 1,9 0,6 316 % 

PFBuS 3,1 1,2 258 % 

PFHxA 6,5 6,0 108 % 

PFHpA 4,6 3,5 131 % 

PFHxS 18 16,2 111 % 

PFOA 20,3 20,7 98 % 

PFNA 8 7,4 108 % 

PFOS 18,3 18 101 % 

PFDA 11,8 9,3 126 % 

PFUnDA 5,0 2,9 172 % 

PFDS 0,05 0,2 25 % 

PFDoDA 7,5 5,1 147 % 

PFTrDA 2,3 1,4 164 % 

PFTDA 5 3,6 138 % 

PFHxDA 6,9 5,0 138 % 

PFOcDA 10,4 0,6 173 % 

6:2-FTS 3,5 6,7 52 % 

5:3-FTCA 19,6 - - 

6:2-FTUCA 26,5 - - 

7:3-FTCA 1,2 - - 

8:2-FTUCA 926 - - 

10:2-FTUCA 154 - - 

MeFOSA 0,6 - - 

EtFOSA 1,9 - - 

MeFOSE 38,5 - - 

EtFOSE 3,7 - - 

6:2-diPAP 183 137 133 % 

8:2-diPAP 120 131 92 % 

10:2-diPAP 270 22,5 12 % 

6:2-triPAP - - - 

8:2-triPAP - - - 

 

Tabellen återger halter ng/g uppmätta i studiens kontrollprov jämfört med referensprov, större procentuella 
avvikelser beror på låga halter vilket gör värdena mer osäkra. 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 
 

 

Mängder lösningsmedel tillsatta till standardprov totalt 500µl i varje standard 

 

 

 

Standard: 
40 % 
PFCA/PFSA 

80 % 
diPAPs 

80 % 
triPAPs 

100 % mPAPs, 
FTOH FOSA/FOSE 

Total mängd, nativ, intern, 
återvinningsstandard 75 µl 140 µl 140 µl 220 µl 15 µl 
Metanol 125 µl 60 µl 60 µl 0 µl 185 µl 
Total 200 µl 200 µl 200 µl 220 µl 200 µl 
NH4Ac (aq) 300 µl 

   
100 µl 

Metanol 
   

280 µl 200 µl 
2m M NH4AC 1-MP (Metanol) 200 µl 200 µl 

  2m -m M NH4Ac 1-MP 
(aq) 

 
100 µl 100 µl 

  Totlat Standard 500 µl 500 µl 500 µl 500 µl 500 µl 
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