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Sammanfattning 
Naturvårdsverket genomför screeningundersökningar avseende förekomst av olika äm-
nen i miljön. Undersökningar har genomförts för ett flertal ämnen och man avser under 
2004 genomföra screnningundersökning för adipater, limonen, endosulfan, siloxaner, 
oktaklorstyren och andra klorerade styrener, mirex, klorerade naftalener samt eventuellt 
isocyanater och akrylnitril. 

Inför screeningundersökningen har Naturvårdsverket gett EnviroPlanning AB i uppdrag 
att samla in och sammanställa data om de olika ämnena. Sammanställningen har resul-
terat i förslag till matriser för provtagning av ämnena/ämnesgrupperna och förslag till 
hur bestämningar av ämnena kan göras vid samanalyser på laboratorium. Nedan följer 
en kort sammanfattning om varje ämne, ämnesgrupp och förslag till matriser för analys. 

Adipater har en liten mobilitet i jord, är inte flyktiga och har en snabb nedbrytning be-
döms att långväga transport inte är sannolik. De uppför sig emellertid som ftalater och 
kan finnas i luft vid närliggande utsläppskälla. Matriser som är relevanta att genomföra 
provtagning i är; jord, sediment, yt- och grundvatten, lakvatten från deponier avlopps-
vatten, kommunalt och industriellt från plastindustri, slam från reningsverk samt i luft 
nära utsläppskälla. 

Akrylnitril är ett reaktivt ämne, varför långdistansspridning inte bedöms trolig. Akryl-
nitrils förekomst i miljön bedöms därmed främst härröra från dels industriella 
punktutsläpp, dels diffus spridning i tätortsmiljö via bland annat bilavgaser. Följande 
matriser bedöms som lämpliga för undersökning om förekomst av akrylnitril; jord, se-
diment, yt- och grundvatten, avloppsvatten, kommunalt och industriellt från 
plastindustri, slam från reningsverk, tätortsluft. 

Klorerade och bromerade styrener bildas genom förbränning i närvaro av klor och 
brom. Punktkällor kan därmed vara utsläpp från sopförbränningsanläggningar, smält-
verk och gjuterier. Klorerade och bromerade styrener är svårnedbrytbara ämnen som 
binds till partiklar både i vatten och i luft, varför det även är möjligt att förekomsten av 
klorerade och bromerade styrener kan härröra från långväga källor. Följande matriser 
bedöms vara relevanta för provtagning; ytjord, våt- och torrdeposition, sediment i när-
heten av sopförbränningsanläggningar smältverk och gjuterier, yt- och grundvatten, 
avloppsvatten, slam från reningsverk, lakvatten från deponier, luft vid smältverk och 
sopförbränning, fisk eller annan biota i närheten av smältverk eller gjuterier 
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Spridningen av limonen bedöms ske dels genom diffus spridning från konsument-
produkter, dels från punktkällor vid tillverkning. Följande matriser bedöms vara rele-
vanta för provtagning; sediment i närheten av sopförbränningsanläggningar smältverk 
och gjuterier, yt- och grundvatten, avloppsvatten från kommunala och industriella 
reningsverk, slam från reningsverk samt luft vid punktutsläpp antingen vid avfettnings-
anläggningar där limonen används eller vid träbearbetningsindustri. 

Siloxaner som grupp bedöms kunna spridas i miljön dels genom diffus spridning från 
konsumentprodukter, dels via punktkällor där ämnena tillverkas eller hanteras. Punkt-
källor kan vara plastindustri eller plastbearbetningsindustri, mekaniska industri där 
siloxaner finns i kyl- och skärvätskor. I syfte att utreda ämnenas förekomst i miljön, re-
kommenderas mätningar i följande matriser; sediment, slam från reningsverk, avlopps-
vatten, kommunalt och industriellt vid misstänkt punktkälla samt luft vid punktkälla. 

Eftersom mirex är ett ämne som inte används längre i Sverige finns inga inhemska 
punktkällor. Mirex är svårnedbrytbart och sprids långväga genom partiklar i luften som 
förs till marken via torr- och våtdeposition. Mirex sprids även via partiklar i vatten, som 
förs med strömmar innan sedimentering sker. Följande matriser bedöms vara lämpliga 
för undersökning av förekomst av mirex; ytjord, våt- och torrdeposition, sediment, 
grundvatten samt biota. 

Det ingen nyregistrerad användning av klorerade naftalener i Sverige. Klorerade nafta-
lener har ingått isoleringskablar och andra skyddshöljen. Klorerade naftalener i omgiv-
ningsmiljön kan även härröra från långväga transport, via spridning med partiklar i luft 
och vatten. Följande matriser bedöms därför lämpliga för undersökning om förekomst 
av klorerade naftalener; ytjord, våt- och torrdeposition, ytvatten, deponier, lakvatten 
från deponier samt biota. 

Endosulfan används inte i Sverige, men används fortfarande i många länder som insek-
ticid/acaricid inom jordbruket. Därigenom förs det till Sverige bland annat genom im-
porterade livsmedel och genom långväga atmosfärisk transport. Endosulfan före-
kommer i formerna alfa- och beta-endosulfan. Nedbrytningsprodukten utgörs främst av 
endosulfansulfat, som i tidigare undersökningar detekterats i högre halter än ursprungs-
ämnet endosulfan. I syfte att utreda ämnets förekomst i omgivningsmiljön bedöms mät-
ningar av endosulfan och endosulfansulfat i matriserna; sediment, fisk, kommunala 
komposter för hushållsavfall, eftersom det kan finnas importerade grönsaker, ytvatten, 
ytjord samt våt- och torrdeposition. 
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Främst är isocyanaterna ett arbetsmiljöproblem. Isocyanater är reaktiva och nedbrytning 
sker snabbt. De kan spridas till luft vid från industrier som använder isocyanatmono-
merer i tillverkningen. Tillämplig matris för att mäta förekomst av isocyanater i miljön 
bedöms vara luft vid punktkällor. 

Bestämning av ämnena vid samanalys kan ske enligt tabellen nedan. 

Tabell över hur ämnena kan analyseras tillsammans. De ämnen som har samma symbol i 
kolumnen ”Samanalys” kan bestämmas i samma analys. 

Ämne Samanalys* Kommentarer 

Adipater ♦ GC-MS 

Limonen ♦, ○ GC-MS, HS-GC-MS 

Endosulfan ♦ GC-MS 

Siloxaner ♦ GC-MS 

Oktaklorstyren (och andrta styrener, 
klorerade och bromerade) 

□ GC-ECD, GC-MS-NCI 

Mirex □ GC-ECD, GC-MS-NCI 

Klorerade naftalener □ GC-ECD, GC-MS-NCI 

Isocyanater ◊ HPLC-UV eller HPLC-FL 

Akrylnitril ○ HS-GC-MS 

* Vid bedömning av samanalys har hänsyn tagits till analys- och provpreparering beroende på matris. 
Metoderna behöver optimeras för att täcka in de olika komponenterna för alla matriser.  

 
 

 



 Utredning av ämnen inför screening 2004 Datum 2003-10-15 

  Ver 0 

  Dok.nr 1003-01/10/01/rap001 

 

 

 
 
 
 V (VII) 

U:
\10

03
-0

1\1
0-

ud
o\0

1-
utr

\R
ap

00
1.d

oc
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning..............................................................................1 
1.1 Allmänt och bakgrund ....................................................................................1 
1.2 Avgränsningar.................................................................................................1 
1.3 Definitioner.....................................................................................................2 
2 Adipater................................................................................3 
2.1 Allmänt ...........................................................................................................3 
2.2 Lagstiftning.....................................................................................................3 
2.3 Användningsområden .....................................................................................4 
2.4 Förekomst i miljön..........................................................................................4 
2.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ..............................................................4 
3 Akrylnitril ...........................................................................12 
3.1 Allmänt .........................................................................................................12 
3.2 Lagstiftning...................................................................................................12 
3.3 Användningsområden ...................................................................................13 
3.4 Förekomst i miljön........................................................................................13 
3.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................13 
4 Oktaklorstyren med flera....................................................16 
4.1 Allmänt .........................................................................................................16 
4.2 Lagstiftning...................................................................................................16 
4.3 Användningsområden ...................................................................................17 
4.4 Förekomst i miljön........................................................................................17 
4.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................17 
5 Limonen..............................................................................23 
5.1 Allmänt .........................................................................................................23 
5.2 Lagstiftning...................................................................................................23 
5.3 Användningsområden ...................................................................................23 
5.4 Förekomst i miljön........................................................................................24 
5.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................24 
6 Siloxaner ............................................................................27 
6.1 Allmänt .........................................................................................................27 
6.2 Lagstiftning...................................................................................................27 
6.3 Användningsområden ...................................................................................27 
6.4 Förekomst i miljön........................................................................................28 
6.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................28 



 Utredning av ämnen inför screening 2004 Datum 2003-10-15 

  Ver 0 

  Dok.nr D1003-01/10/01/rap001 

 

 

 
 
 
VI (IIV) 

U:\1003-01\10-udo\01-utr\Rap001.doc 

7 Mirex ..................................................................................34 
7.1 Allmänt .........................................................................................................34 
7.2 Lagstiftning...................................................................................................34 
7.3 Användningsområden ...................................................................................34 
7.4 Förekomst i miljön........................................................................................34 
7.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................35 
8 Naftalener, klorerade .........................................................38 
8.1 Allmänt .........................................................................................................38 
8.2 Lagstiftning...................................................................................................38 
8.3 Användningsområden ...................................................................................38 
8.4 Förekomst i miljön........................................................................................38 
8.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................39 
9 Endosulfan..........................................................................42 
9.1 Allmänt .........................................................................................................42 
9.2 Lagstiftning...................................................................................................42 
9.3 Användningsområden ...................................................................................42 
9.4 Förekomst i miljön........................................................................................43 
9.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................43 
10 Isocyanater ........................................................................48 
10.1 Allmänt .........................................................................................................48 
10.2 Lagstiftning...................................................................................................49 
10.3 Användningsområden ...................................................................................50 
10.4 Förekomst i miljön........................................................................................51 
10.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................52 
11 Matrisbedömning, samtliga ämnen.....................................61 
11.1 Allmänt .........................................................................................................61 
11.2 Adipater ........................................................................................................61 
11.3 Akrylnitril .....................................................................................................61 
11.4 Klorerade styrener ........................................................................................62 
11.5 Limonen........................................................................................................62 
11.6 Siloxaner .......................................................................................................63 
11.7 Mirex ............................................................................................................63 
11.8 Klorerade naftalener .....................................................................................64 
11.9 Endosulfan ....................................................................................................64 
11.10 Isocyanater....................................................................................................65 



 Utredning av ämnen inför screening 2004 Datum 2003-10-15 

  Ver 0 

  Dok.nr 1003-01/10/01/rap001 

 

 

 
 
 
 VII (VII) 

U:
\10

03
-0

1\1
0-

ud
o\0

1-
utr

\R
ap

00
1.d

oc
 

12 Analyser, samtliga ämnen ..................................................66 
12.1 Allmänt .........................................................................................................66 
12.2 Provupparbetning..........................................................................................70 
12.3 Vatten............................................................................................................71 
12.4 Samanalyser..................................................................................................72 
Referenser .....................................................................................73 
 





 Utredning av ämnen inför screening 2004 Datum 2003-10-15 

  Ver 0 

  Dok.nr 1003-01/10/01/rap001 

 

 

 
 
 
 1 (77) U

:\
1

0
0

3
-0

1
\

1
0

-u
d

o
\

0
1

-u
tr

\
R

a
p

0
0

1
.d

o
c 

1 Inledning 

1.1 Allmänt och bakgrund 

Naturvårdsverket genomför screeningundersökningar avseende förekomst av olika 
ämnen i miljön. Undersökningar har genomförts för ett flertal ämnen och man avser 
under 2004 genomföra screnningundersökning för adipater, limonen, endosulfan, 
siloxaner, oktaklorstyren och andra klorerade styrener, mirex, klorerade naftalener 
samt eventuellt isocyanater och akrylnitril. 

Inför screeningundersökningen samlar Naturvårdsverket in uppgifter om de olika 
ämnena och har med anledning av detta gett EnviroPlanning AB i uppdrag att samla 
in och sammanställa data om de olika ämnena. 

I denna presenteras ett ämne eller grupp av ämnen i varje kapitel. Med utgångspunkt 
från insamlade uppgifter har en sammanställning om i vilka matriser; jord, sediment, 
luft eller vatten, där man förväntas kunna finna de olika ämnena vid analys. Även 
uppgifter om hur ämnena kan bestämmas och analyseras vid kemiska analyser har 
samlats in och sammanställts. Därefter har slutsatser dragits om möjligheter att sam-
analysera ämnena. 

1.2 Avgränsningar 

Uppdraget omfattar följande ämnen och ämnesgrupper: 

• Adipater 
• Limonen 
• Endosulfan 
• Siloxaner 
• Oktaklorstyren och andra klorerade och bromerade styrener 
• Mirex 
• Klorerade naftalener 
• Isocyanater 
• Akrylnitril 

I vissa av ämnesgrupperna finns ett stort antal ämnen. För dessa ämnesgrupper har 
ett urval av ämnen gjorts baserat på de ämnen som hanteras i störst omfattning i 
Sverige och Europa. Detta gäller grupperna adipater, siloxaner, klorerade och 
bromerade styrener, samt isocyanater. 
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För alla ämnen har NOEC (No Ecological Consequence) och PNEC (Predicted No 
Ecological Consequence) värden sökt. Inga uppgifter om NOEC eller PNEC har 
dock hittats för de undersökta ämnena. 

1.3 Definitioner 

I rapporten används ett flertal olika förkortningar och begrepp, vilka förklaras 
nedan: 

Log Pow/ Log Kow Förhållande mellan löslighet i vatten och oktanol. Denna faktor visar om 
ämnet är fett eller vattenlösligt och ger en uppfattning om möjlighet till 
biokoncentration. Log Pow > 3 innebär en stor bioackumulerande förmåga. 
(KIFS 2001:3) 

Koc Fördelningskonstanten organiskt kol och vatten. Denna konstant är ett mått 
på hur ett ämne är rörligt i jord. Ett Koc-värde <100 betecknas som lågt och 
ämnet är rörigt i marken, Ett Koc värde som är större än 1 000 innebär att 
ämnet adsorberas till partiklar och transporteras inte utan partikelrörelse och 
betraktas som immobilt. 

LD50 Dos då 50% av populationen dör.  

LC50 Koncentration då 50% av populationen dör 

BCF Biokoncentrationsfaktor. Ämnet förmåga att lagras i biota. Kan räknas ut 
med bland annat Log kow som indata Högt BCF är ≥100. Detta är baserat 
på värderingen att för riskfraserna R51 och R53 om att ämnet orsakar lång-
tidseffekter i vattenmiljön KIFS 2001:3.. Ett lågt BCF innebär att ämnet inte 
bioackumuleras, BCF<10. Området mellan 10 och 100 bedöms som 
moderat bioackumulerande. 

Henry’s Lag kon-
stant, KH 

Fördelningskoefficient mellan luft och vatten. Används tillsammans med 
ångtryck för att bedöma flyktighet vid utsläpp i mark och vatten.  

Nedbrytbarhet Enligt KIFS 2001:3 är ett ämne lättnedbrytbart om det bryts ner till >70 % 
(biotiskt eller abiotiskt). 

Reproduktionstoxiskt Enligt KIFS 2001:3 avser reproduktionstoxicitet både nedsatt fertilitet och 
risk för missbildningar. 
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2 Adipater 

2.1 Allmänt  

Adipater är en grupp ämnen som bildas genom förestring av adipinsyra med alko-
holer, en reaktion som katalyseras genom närvaro av syra. Adipaterna har ett brett 
användningsområde, men används framförallt inom plastindustrin, såsom mjuk-
görare till PVC, och vid annan plastframställning, exempelvis för matvaruinslag-
ning. Adipater används även i kosmetika, och inom jordbruket.  

Framförallt är det genom reaktion med alkoholer med kolkedjelängden 8 – 10 kol 
som används inom plastindustrin, där de ofta nämns som ersättare för ftalater. 
Adipater med kortare kolkedjor används bland annat inom jordbruket.  

Ett urval av adipater med kolkedjelängden 2-10 kol har utvärderats nedan. En stor 
mängd olika adipater finns registrerade, och vid presentationen här har adipater med 
kolkedjelängd mellan 2 och 10 kol fått representera adipatfamiljen.  

De adipater som informationssökningen koncentrerats kring i denna rapport sam-
manställs i tabell 1 nedan, för specifik information om de utvalda ämnen, se avsnitt 
2.5. 

Tabell 1. Adipater för vidare utvärdering i denna rapport. 

Namn CAS-nr 

Diisodecyladipat 27178-16-1 

Didecyladipat 105-97-5 

Dioktyladipat 123-79-5 

Di-2-etylhexyladipat 103-23-1 

Diisooktyladipat 1330-86-5 

Diisobutyladipat 141-04-8 

Dibutyladipat 105-99-7 

Dietyladipat 141-28-6 

2.2 Lagstiftning 

I varken svensk lagstiftning eller lagstiftning från USA och Canada finns adipater 
upptagna under begränsningar, riktvärden eller förbud. 
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2.3 Användningsområden 

I de datasökningar som gjorts har ingen tillverkning av adipater identifierats i 
Sverige. 

I produktregistrets tillgängliga statistik finns få uppgifter om adipater. Redovis-
ningen omfattar endast ämnen som förekommer i minst tio olika produkter per 
bransch eller produkttyp. Den adipat som förekommer är dimetyladipat (CAS-nr 
627-93-0) som under 2001 fanns som tillsats i 21 rengöringsprodukter i Sverige 
(KEMI Produktregistret 2003). Under 2000 användes drygt 13 ton av dimetyladipat i 
Sverige i färger, lösningsmedel och rengöringsmedel (SPIN). För övriga adipater se 
respektive tabell i kapitel 2.5. 

2.4 Förekomst i miljön 

Adipater har vidsträckt användning inom plastindustrin, och förekommer även som 
additiv i färger och oljor som används inom bilindustrin. Spridning tros främst ske 
från punktkällor, men då adipaterna har användningsområden inom konsument-
produkter kan även diffus spridning förekomma via hushållen. Vid en specialstudie 
vid Gässlösa reningsverk 1984 identifierades adipater i avloppsvatten (Sundström 
och Nylund, 1984) 

Många adipater binds till partiklar både i luft och i vatten. Luftburna partiklar förs 
till marken via torr- och våtdeposition, och partiklar i vatten sedimenterar. Luftburna 
partiklar kan transporteras långväga, likaså partiklar i hav som transporteras med 
strömmar. Därmed kan adipater i vår omgivningsmiljö dels härröra från inhemska 
föroreningar, dels från mer långväga källor. Adipater reagerar dock med vatten och 
hydrolyseras till adipinsyra och alkoholer, varför den långväga transporten av 
adipater inte borde dominera.  

2.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Adipaterna utgörs av en stor grupp av ämnen som förenas av att de är uppbyggda av 
adipinsyra som reagerat med alkoholer. Ämnena har varierande kemiska och fysika-
liska egenskaper, och som grupp är de svåra att utvärdera. Vid en screening för att 
försöka utvärdera ämnenas förekomst och koncentration i vår omgivningsmiljö, be-
döms det som lämpligt att mäta adipater i matriserna jord/sediment och vatten. 
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Mätprover bör tas dels i närheten av misstänkt punktkälla, dels på avstånd från 
punktkälla för att få en uppfattning om spridning via luft till omgivningen. 

I tabellerna nedan framgår kemiska och fysikaliska data, samt mätdata från tidigare 
mätprojekt för ett antal olika adipater. Varje tabell kan innehålla information över 
flera adipater, med den samhörigheten att de har samma molekylformel men skiljer i 
strukturen.  

Tabell 2. Diisodekyladipat och didekyladipat. Markeringen – innebär eftersökt men ej 
funnen information.  

Diisodecyladipat  

CAS-nr 27178-16-1 

Didecyladipat 

CAS-nr 105-97-5 

 

 

 

Synonymer Diisodecyladipat: Adipinsyra diisodecylester, Isodecyladipat med flera. 
Didecyladipat: Dikapryladipat, Didecylhexandioat, Polycizer 632 med flera. 

Molekylformel C26H50O4 

Molekylvikt 427 g/mol (Chemfinder) 

Utseende - 

Kokpunkt - 

Smältpunkt - 

Densitet - 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet - 

Ångtryck - 

Log Kow - 

Koc - 

BCF - 

Användning Enligt SPIN användes 245 ton diisodecyladipat i Sverige och Danmark 1999-
2001. Utöver detta sker även användning av ämnet i produkter som tillverkas 
eller importeras av maximalt två företag i Norge och Finland. Ddetta gäller 
även för didecyladipat (SPIN). Ämnena används som tillsats till bindemedel 
och smörjmedel (SPIN). 

Hälsa - 

Exponeringsvägar - 
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Toxicitetsdata - 

Gränsvärden - 

Miljö – mark  - 

Miljö – vatten - 

Miljö - luft - 

Tidigare studier I en undersökning från 1975 påvisades diisodecyladipat i grönsaker som avgetts 
från plastmaterial. (Inden T et al, 1975).  

Tabell 3. Di-n-oktyladipat (DOA), Di-2-etylhexyladipat (DEHA), Diisooktyladipat (DIOA). 
Markering – innebär sökt men ej funnen information. 

Di-n-oktyladipat 

CAS-nr 123-79-5 

(DOA) 

Di-2-etylhexyladipat 

CAS-nr 103-23-1 

(DEHA) 

Diisooktyladipat 

CAS-nr 1330-86-5 

(DIOA) 

 

 

 

 

Synonymer Di-n-oktyladipat: Adipinsyra dioktylester, Dikaprylyladipat, Adimoll 
DOA med flera.  
Di-2-etylhexyladipat: Dioktyladipat, Adipinsyra bis(2-etylhexyl)ester, 
DEHA, med flera. 
Diisooktyladipat: Adipinsyra diisooktylester, Isooktyladipat, Adipol 10A, 
DIOA, med flera 

Molekylformel C22H42O4 

Molekylvikt 370,6 g/mol (CRC 2002) 

Utseende Färglös eller svagt gul vätska, svag lukt (HSDB) 

Kokpunkt DOA: 405°C (HSDB) 
DEHA: 214°C (HSDB) 
DIOA: 214°C (CRC 2002) 

Smältpunkt DOA: 4,5°C (HSDB) 
DEHA: -68°C (HSDB) 
DIOA: -70°C (HSDB) 

Densitet DOA: -  
DEHA: 0,92 g/cm3 vid 25°C (HSDB) 
DIOA: 0,93 g/cm3 vid 20°C (HSDB) 
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Ångdensitet DOA: - 
DEHA: 12,8 (luft = 1) (HSDB) 
DIOA: - 

Vattenlöslighet DOA: 0,78 mg/l 22°C (HSDB) 
DEHA 0,78 mg/l 22°C (HSDB) 
DIOA: - 

Ångtryck DOA och DEHA: 8,5·10-7 mm Hg vid 20°C (HSDB) 
DIOA -  

Log Kow - 

Koc DOA: 57 000, 
DEHA:49 000,  
DIOA: 520 000 (Beräknade värden HSDB) 

BCF 27 (HSDB) 

Användning Dioktyladipat har använts i Danmark och Sverige från 1999 – 2001 till en 
mängd av 7 ton. Etylhexyladipat har för samma tidsperiod rapporterats till 
1 854 ton i Sverige, Danmark och Norge. Diisooktyladipat anges till 3 ton 
i Sverige, och utöver detta en till två tillverkare eller importörer i Danmark 
och Finland (SPIN). Användning vid plasttillverkning, additiv i färger, 
limmer, golvmaterial, skrivarbläck, smörjmedel, plastmaterial med flera 
(SPIN). 

Hälsa Adipaterna är irriterande för ögon och hud. DEHA klassificerad av IARC 
såsom grupp 3 – ej klassificerad som carcinogen för människa (IARC 
2000).  

Exponeringsvägar DOA: Yrkesexponering vid tillverkning, allmänbefolkning via dricks-
vatten eller hudkontakt med produkter innehållande ämnet (HSDB). 
DEHA: plastinpackad mat, inomhusluft där ämnet avges från material i 
inredningen (HSDB).  

Toxicitetsdata DOA: 
LD50 råtta oral 9 110 mg/kg 
LD50 råtta intravenöst 900 mg/kg 
LD50 mus oral 15 g/kg 
LD50 kanin intravenöst 540 mg/kg (HSDB) 

Gränsvärden - 

Miljö - mark Adipaterna har en förväntad låg mobilitet i jord, beroende på ett upp-
skattad högt Koc värde (DOA: 57 000, DEHA 49 000, DIOA 520 000). 
Förångning antas inte vara en omfattande process, varken från torr eller 
fuktig jord, förutom för DIOA där förångning från fuktig jord jord beräk-
nas förekomma, det är dock oklart hur adsorptionen till partiklar påverkar 
denna process. (HSDB) 
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Miljö - vatten Grundat på ett uppskattat högt Koc värde, förväntas ämnet absorberas till 
partiklar och sedimentera. Förångning till luft antas inte vara en viktig 
process för DOA och DEHA, däremot för DIOA, som dock minskas 
beroende på bindningen till partiklar och sedimentering.  

Dioktyladipat hydrolyseras i vatten till oktanol och adipinsyra, en process 
som katalyseras av basiskt pH. Vid pH 7 är den uppskattade halverings-
tiden 5 år för DOA och 2 år för DIOA. Vid pH 8 är halveringstiden 170 
respektive 75 dagar. Motsvarande reaktion för di-2-etylhexyladipat är 
hydrolys till etylhexanol och vatten, med halveringstiden 3 år vid pH 7 och 
120 dagar vid pH 8. 

En beräknad biokoncentrationsfaktor på 27 gör att biokoncentreringen i 
akvatiska organismer förväntas vara låg för DOA och DEHA, och något 
högre för DIOA som har en beräknad biokoncentreringsfaktor till 80. Den 
mikrobiella nedbrytningen förväntas dominera nedbrytningen i både mark 
och vattenmiljö (HSDB) 

Miljö - luft Ämnena förväntas finnas både i gasfas och bundet till partiklar i luften. 
Halveringstiden i gasfas beräknas vara snabb – mindre än en dag. Partiku-
lärt bundna adipater förs till mark och vatten via deposition. Nedbrytning 
sker även fotokemiskt, men hastigheten för denna reaktion är inte känd. 
(HSDB)  

Tidigare studier - 
Dricksvatten 

Vid en amerikansk undersökning av dricksvatten har halter av dioktyladi-
pat identifierats, och i ett fall kvantifierats, till 20 µg/l, i undersökningar 
utförda under 1994 respektive 1975. (HSDB) 

Tidigare studier har påvisat förekomst av di-2-etylhexyladipat i dricks-
vatten av storleksordningen 77 µg/l (Japan 1981), 0,002 µg/l (USA 1979), 
0,1 µg/l (USA 1974) (HSDB) 

Tidigare studier - 
Ytvatten 

Dioktyladipat har detekterats till en nivå av 2 – 86 µg/l i starkt förorenat 
industriellt ytvatten i USA under 1975 och 1976 (HSDB). 

Tidigare undersökningar har påvisat etylhexyladipat i ytvatten, koncentra-
tioner mellan 0,02 – 30 µg/l (undersökningar gjorda i USA 1976, 1977, 
1973). Nivåer av 130 ng/l och 35 ng/l har påvisats i Mississippi River 
1984. (HSDB) 

Tidigare studier - 
Avloppsvatten 

Dioktyladipat har detekterats i avloppsvatten vid pappersmassefabriker, 
läckage från avfallsdeponier med mera. Undersökningar är genomförda 
1975, 1982 och 1993. (HSDB) 

En svensk undersökning från 1998 visar nivåer av etylhexyladipat till en 
medelkoncentration av drygt 3 µg/l i prover från soptipp vid Hyllstofta 
(nära Perstorp i Skåne). (HSDB). 

En norsk undersökning från 1985 har påvisat etylhexyladipat i förorenade 
fjordar och avlopp från industri, med en koncentration över 1 µg/l (HSDB) 
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Tidigare studier - 
Sediment/jord 

I en undersökning 1973 identifierades oktyladipat i sediment i Charles 
River i Boston (HSDB).  

Bis(2-etylhexyl)adipat har detekterats men ej kvantifierats i en 
undersökning av bottenmaterial från Mutsu Bay, Japan 1995. (HSDB) 

Tidigare studier - 
luft 

En tysk undersökning har påvisat etylhexyladipat i ett luftprov taget vid 
kraftstation i Flensburg. (HSDB) 

Tidigare studier - 
Övrigt 

Oktyladipat har även detekterats i inomhusluft, till följd av utsläpp från 
plastmaterial i byggnaden. Även detekterbara halter i mat har påvisats, till 
följd av kontamination från plastförpackningar. (HSDB)  

Tabell 4. Diisobutyladipat, Dibutyladipat. Markeringen – innebär sökt men ej hittad 
information. 

Diisobutyladipat 

CAS-nr 141-04-8 

Dibutyladipat 

CAS-nr 105-99-7 

 

 

 

 

Synonymer Diisobutyladipat: Adipinsyra bis(2-metylpropyl)ester, DIBA, Ftaflex med flera. 
Dibutyladipat: Butyladipat, Cetiol B, Polycizer W 260, Unitolate B med flera. 

Molekylformel C14H26O4 

Molekylvikt 258 g/mol (HSDB) 

Utseende Färglös vätska utan lukt (HSDB) 

Kokpunkt Diisobutyladipat 293°C (CRC 2002) / Dibutyladipat 165°C vid 10 mm Hg 
(CRC 2002) 

Smältpunkt -20°C (HSDB) 

Densitet 0,95 g/cm3 vid 19°C (HSDB) 

Ångdensitet -  

Vattenlöslighet - 

Ångtryck - 

Log Kow - 

Koc - 

BCF - 

Användning 73 ton diisobutyladipat användes under 1999-2001 i Sverige, Finland, Danmark 
och Norge. Motsvarande angivelse för dibutyladipat är 66 ton (SPIN). Använd-
ningsområden inkluderar färger, lacker, fyllmedel, bindemedel. Används som 
byggmaterial tillprodukter för väggar och golv (SPIN).  

Hälsa - 
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Exponeringsvägar - 

Toxicitetsdata Dibutyladipat: Akv toxdata från 1985, LC50 Fathead minnow (Pimephales 
promelas) 3,6, 3,4, 3,9 mg/l.  

Gränsvärden  - 

Miljö - mark - 

Miljö - vatten - 

Miljö - luft - 

Tidigare studier Diisobutyladipat: GRYAB – har påvisat organiska ämnen i avloppsvatten från 
reningsverk. 0,5-50µg/l. (GRYAB 1996) 

Tabell 5. Dietyladipat. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information. 

Dietyladipat 

CAS-nr 141-28-6 

 

 

 

 

Synonymer Etyladipat, Adipinsyra dietylester, 1,6-Dietylhexandioat med flera. 

Molekylformel C10H18O4 

Molekylvikt 202 g/mol (HSDB) 

Utseende Färglös vätska (HSDB) 

Kokpunkt 245°C (HSDB) 

Smältpunkt -19,8°C (HSDB) 

Densitet 1,0 g/cm3 vid 20°C (HSDB) 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet 4 230 mg/liter vid 20°C (HASDB) 

Ångtryck 0,058 mm Hg vid 25°C (HSDB) 

Log Kow - 

Koc 45 (Beräknat värde HSDB) 

BCF 6 (Beräknat värde HSDB) 

Användning Använd i Sverige och Danmark under 1999 – 2001 av upp till två tillverkare 
eller importörer, inom plastindustrin. (SPIN) 

Hälsa - 

Exponeringsvägar Yrkesmässig exponering av dietyladipat kan ske genom inandning och 
hudkontakt på arbetsplatser där ämnet produceras eller används. (HSDB) 
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Toxicitetsdata LD 50 råtta oral >1,6 g/kg 
LD 50 marsvin oral >10,0 ml/kg (HSDB) 

Gränsvärden - 

Miljö- mark: Förväntad hög mobilitet i jord, beroende på ett uppskattad lågt Koc värde (45).  
Förångning antas vara en viktig process från fuktig mark, men inte från torr. 
Nedbrytning genom biodegradation är troligen hög. (HSDB) 

Mark - vatten Grundat på ett uppskattat lågt Koc värde, förväntas ämnet inte absorberas till 
partiklar och sedimentera. Förångning till luft antas vara en viktigt process.  

Dietyladipat hydrolyseras i vatten till etanol och adipinsyra, en process som 
katalyseras av basiskt pH. Vid pH 7 är den uppskattade halveringstiden cirka två 
år, vid pH 8, 64 dagar.  

En beräknad biokoncentrationsfaktor till 6 gör att biokoncentreringen i akvatiska 
organismer förväntas vara låg. (HSDB) 

Mark - luft Dietyladipat förväntas endast finnas i gasfas och inte bundet till partiklar i luften. 
Halveringstiden är beräknad till cirka två dagar. Dioktyladipat bryts troligen 
även ned fotokemiskt, men tidsförloppet för denna reaktion är okänd. (HSDB) 

Tidigare studier - 

Övrigt - 
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3 Akrylnitril 

3.1 Allmänt  

Akrylnitril är en färglös vätska som framställs ut propen och ammoniak. Ämnet är 
mycket reaktivt, och behandlas därför med en inhibitor för att det inte ska börja 
polymeriseras omedelbart. Inhibitorn är oftast hydrokinonmetylester (KEMI 1993).  

Akrylnitril används som monomer vid tillverkning av olika typer av polymerer. En 
stor del av tillverkningen går till fibertillverkning. Andra användningsområden är 
vid tillverkning av plaster och gummi, samt som bindemedel i färger och lacker. 
Akrylnitril kan förekomma som restmonomer i produkter som innehåller polymerer 
av akrylnitril (KEMI 1993).  

Akrylnitril är ett ämne som har haft stor industriell användning, och därmed finns 
även omfattande studier av ämnet. Bland annat finns en litteratursammanställning 
från WHO, World Health Organization, med omfattande sammanställning av ämnet 
som utfördes 1983. (EHC 28, WHO 1983).  

3.2 Lagstiftning 

Akrylnitril är klassificerad enligt KIFS 2002:3 såsom cancerogen, kategori 2, 
Mycket brandfarligt, Miljöfarligt, Giftig och Irriterande med riskfraserna R45-11-
23/24/25-37/38-41-43-51/53 (KIFS 2002:3). 

I svensk lagstiftning finns ämnet upptaget på klassificeringslistan med bland annat 
märkningen ε som innebär att ämnet omfattas av begränsningar enligt 10 kap. 15 § 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8). Detta innebär att förpackningar 
med akrylnitril skall förutom andra föreskrifter vara märkta med texten: ”Endast för 
yrkesmässigt bruk.” 

Akrylnitril är även upptaget på Kemikalieinspektionens OBS-lista, där det framgår 
att användningen regleras genom SFS 1998:941, KIFS 1998:8, 8 och 10 kap. 

Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärdeslista AFS 2000:3 anger nivågränsvärde 
för akrylnitril till 4,5 mg/m³ (2 ppm) och korttidsvärde 13 mg/m³ (6 ppm). 

Enligt amerikansk och kanadensisk lagstiftning skall akrylnitril endast användas i 
begränsad omfattning. Flera delstater i USA har riktlinjer för högsta halt i vatten, 
Arizona 0,15 µg/l, Florida 8 µg/l, New Hampshire 0,06 µg/l. 
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3.3 Användningsområden 

Akrylnitril framställs inte i Sverige. Under 1998 importerades 2 555 ton ren akryl-
nitril för vidare förädling inom Sverige. Akrylnitril importerades inte som ingående 
ämne i kemiska produkter under 1998. Trots detta finns enligt Kemikalieinspek-
tionens OBS-lista finns akrylnitril i 87 registrerade produkter i Sverige. Sex av dessa 
produkter är konsumentprodukter. 

Enligt Kemikalieinspektionens produktregister går all importerad akrylnitril som an-
vändning som syntesråvara.  

Akrylnitril används vid tillverkning av akrylamid och vid tillverkning av ABS-plast 
(akrylnitril-butadien-styren) samt olika limmer. 

3.4 Förekomst i miljön 

Akrylnitril sprids till miljön genom utsläpp från industri som tillverkar antingen 
produkter innehållande akrylnitril, eller där akrylnitril används som råvara. Akrylni-
tril finns även i bilavgaser och i cigarettrök. Akrylnitril avges till inomhusluft genom 
avgång från möbler och klädsel med akrylnitrilfibrer.  

Långdistanstransport av akrylnitril bedöms inte förekomma, på grund av dess reak-
tivitet och därmed snabba nedbrytning. Akrylnitrils förekomst i miljön bedöms där-
med främst härröra från dels industriella punktutsläpp, dels diffus spridning i 
tätortsmiljö via bland annat bilavgaser. 

3.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Akrylnitril är ett mycket reaktivt ämne, och mätning av ämnet bedöms inte som re-
levant annat än i närhet av utsläpp. För att få en uppfattning om akrylnitrils koncent-
ration i vår omgivningsmiljö, bedöms det som lämpligt att mäta i stadsmiljö, där 
akrylnitril kan bildas och finnas ibland annat i bilavgaser och cigarettrök. Dessutom 
är det lämpligt att mäta vid misstänkt punktkälla, för att få uppfattning om de 
mängder som släpps ut. Lämpliga matriser bedöms vara luft och vatten.  

För vidare information om akrylnitrils egenskaper och tidigare genomförda 
mätningar, se tabell 6 nedan.  
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Tabell 6. Akrylnitril. Markering – innebär sökt men ej funnen information.  

Akrylnitril 

CAS-nr 107-13-1 

 

Synonymer Propennitril, cyanoetylen, vinylcyanid 

Molekylformel C3H3N 

Molekylvikt 53,1 g/mol (HSDB) 

Utseende Färglös vätska med svag, stickande lukt (HSDB) 

Kokpunkt 77,3°C vid 760 mm Hg (HSDB) 

Smältpunkt - 83,5°C (CRC 2002)  

Densitet 0,8 g/cm3 vid 25°C (HSDB) 

Ångdensitet 1,8 (luft = 1) (HSDB) 

Vattenlöslighet 7,45·10-4 mg/l vid 25°C (HSDB) 

Ångtryck 109 mm Hg vid 25°C (HSDB) 

Log Kow 0,25 (HSDB) 

Koc 33 (Uppskattat värde HSDB) 

BCF 48 (Beräknat värde HSDB) 

Användning I Sverige, Norge, Danmark och Finland användes under åren 1999 – 2001 6 330 ton 
akrylnitril (SPIN). Monomeren akrylnitril har en mängd olika användningsområden 
vid polymertillverkning av olika slag. Användningsområdena är bland annat additiv 
i färger, lacker, bindemedel, pigment, papperstillverkning, byggmaterial (SPIN). 

Hälsa: Akrylnitril är klassificerad såsom möjlig carcinogen, grupp 2B (IARC 1999). Akuta 
effekter vid inandning av höga halter akrylnitril inkluderar huvudvärk, illamående, 
yrsel och i värsta fall medvetslöshet (HSDB).  

Exponeringsvägar Yrkesexponering sker genom inandning och hudkontakt vid tillverkning av pro-
dukter innehållande akrylnitril. Allmänbefolkningen exponeras för akrylnitril ge-
nom inandning och genom hudkontakt med produkter innehållande akrylnitril. Det 
finns även studier som påvisar exponering genom mat som kontaminerats med 
akrylnitril (HSDB). 

Toxicitetsdata:  LD50 råtta oralt 93 mg/kg, 78 mg/kg 
LD50 marsvin oral 90 mg/kg 
LD50 kanin hud 280 mg/kg 
LC50 råtta inhalation 425 ppm/4 hr 

LC50 pimephales promelas (fathead minnow) 2 600 µg/l 30 dagar (static bioassay)
LC50 Lagodon rhomboides (pinfish) 24 500 µg/l 24 timmar saltvatten (static bio-
assay) 
LC50 daphnia magna 13 mg/l 24 timmar 10 mg/l 96 timmar (förhållanden för 
bioassay är inte beskrivna) (HSDB) 
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Gränsvärden IDLH 180 mg/m3 (NIOSH 1997) 
TWA 2 ppm / 4,3 mg/m3 (CRC 2002) 

Miljö - mark Akrylnitril bedöms ha hög mobilitet i jord, beroende på ett uppskattat Koc värde på 
33. Förångning antas vara en viktig process från både fuktig och torr mark. Vid 
försök med koncentrationer av akrylnitril på 100 mg/kg, var nedbrytning i jord 
fullständig inom två dagar. (HSDB) 

Miljö - vatten Grundat på ett uppskattat lågt Koc värde, förväntas ämnet inte adsorberas till par-
tiklar och sedimentera. Förångning till luft bedöms vara en viktigt process. Vid 
genomförda studier bryts akrylnitril ned fullständigt i vatten inom förloppet av 6 – 
20 dagar. En beräknad biokoncentrationsfaktor till 48 gör att biokoncentreringen i 
akvatiska organismer förväntas vara låg. (HSDB) 

Miljö - luft Akrylnitril förväntas endast finnas i gasfas och inte bundet till partiklar i luften. 
Nedbrytning sker genom reaktion med hydroxylradikaler och ozon. Halverings-
tiden för dessa reaktioner är beräknad till 4 respektive 83 dagar. Akrylnitril bryts 
inte ned fotokemiskt, då ingen absorption av ljus med våglängderna >290 nm sker. 
(HSDB) 

Tidigare studier - dricks-
vatten 

Akrylnitril har identifierats men ej kvantifierats i en undersökning av dricksvatten i 
fem städer i USA 1976. (HSDB) 

Tidigare studier - ytvatten En undersökning i USA av ytvatten vid 298 platser påvisade inte akrylnitril i något 
prov. (HSDB)  

Tidigare studier - grund-
vatten 

En undersökning av 1 401 grundvattenstationer i USA, 2001, påvisade inga mät-
bara halter av akrylnitril. (HSDB) 

Tidigare studier - avlopps-
vatten 

Akrylnitril har påvisats i renat avloppsvatten från 
Järn- och stålindustri (1 600 µg/l) 
Järnbruk/gjuterier (23 µg/l) 
Plast/kemikalieindustri (93 µg/l) 
Gummiindustri (10 µg/l)  
Koncentrationerna avser medelvärden, undersökningar i USA, utförda av US EPA 
1981 (HSDB). 

Tidigare studier – 
jord/sediment 

Akrylnitril har detekterats i jord och sedimentprover på industrimark, i nivåer nära 
detektionsgränsen, i en undersökning i USA 1979. EPA:s undersökning från 1985 
påvisade inte några mätbara nivåer av akrylnitril i 351 jordprov. (HSDB). 

Tidigare studier - luft Akrylnitril har påvisats i olika undersökningar av luft i USA, med varierande 
nivåer:  
Årlig medelkoncentration 20 µg/m³ (EPA 1982) 
Vid industrier, 11 platser, medel 0,1 – 249 µg/m³ (1979) 
EPA:s VOC databas för omgivningsluft, 4, 016 ppb (1988). (HSDB) 

Övrigt: - 
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4 Oktaklorstyren med flera  

4.1 Allmänt  

Klorerade och bromerade styrener är en omfattande ämnesgrupp. Urvalet av ämnena 
har här gjorts på grundval av tillgänglig information. De ämnen, där ingen eller 
ringa information hittats har uteslutits. Bedömning har gjorts på grundval av att 
dessa ämnen förmodligen inte heller har haft omfattande användning och därmed 
inte bör återfinnas i naturen vid en screeningundersökning. Mängden information 
kring ämnena har utvärderats med hjälp av databasen ChemIdPlus. De ämnen som 
vid detta urval beslutats utvärdera ytterligare redovisas i tabell 7 nedan, och beskrivs 
i följande avsnitt.  

I en studie, där sediment från två platser i Göta älv har undersökts, har klorerade 
bensener minskat vid jämförelse över tid. (Rapporter och meddelanden nr 95, SGU 
1997). 

En studie av fisk- och sedimentprover från floden Elbe påvisar förekomst av klore-
rades styrener. Man identifierade fyra hexaklorostyrener, fyra heptaklorostyrener 
och oktaklorstyren, där oktaklorstyren var den föreningen med högsta medelvärdet i 
fisken (braxen) (1 045 ng/g våtvikt, mot 1-10 ng/gram våtvikt). (Bester K et al 
1998).  

Tabell 7. Klorerade och bromerade styrener för utvärdering.  

Namn CAS-nr 

Oktaklorstyren 29082-74-4 

o- m- p- klorostyren 2039-87-4 / 2039-85-2 / 1073-67-2 

Beta-Bromostyren 103-64-0 

 

4.2 Lagstiftning 

Det finns inget i svensk eller amerikansk/kanadensisk lagstiftning om klorerade eller 
bromerade styrener beträffande begränsningar, riktvärden eller förbud. 

US-EPA har haft som mål att vid slutet av 1998 skall det inte förekomma någon till-
försel av oktaklorstyren till ”de stora sjöarna” (US-EPA 1999). 
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4.3 Användningsområden 

Det sker ingen tillverkning eller användning av oktaklorstyren i kommersiellt syfte i 
Sverige. Sökning har gjorts på SPIN-databasen och klorerade styrener finns inte 
med. 

4.4 Förekomst i miljön 

Klorerade och bromerade styrener kan bildas vid förbränning i närvaro av klor. 
Punktkällor kan därmed vara utsläpp från sopförbränningsanläggningar, smältverk 
och gjuterier. Klorerade och bromerade styrener är svårnedbrytbara ämnen som 
binds till partiklar både i vatten och i luft, varför det även är möjligt att förekomsten 
av klorerade och bromerade styrener kan härröra från långväga källor.  

4.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Klorerade styrener är en grupp ämnen som kemiskt kan antas bete sig som övriga 
långlivad organiska föroreningar så kallade POP:s, (Persistant Organic Pollutants), 
där man kan göra jämförelser med ämnen såsom PCB och DDT. Dessa ämnen kan 
spridas långt, är svårnedbrytbara och bioackumuleras.  

För att få en uppfattning om bromerade och klorerade styreners spridning i vår 
omgivningsmiljö bedöms det som lämpligt att mäta i matriserna sediment och fisk.  

För en vidare genomgång av ett urval klorerade och bromerade styreners egenskaper 
och tidigare utförda mätningar, se nedanstående tabeller.  

Tabell 8. Oktakorstyren. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information. 

Oktaklorstyren 

CAS-nr: 29082-

74-4 

 

 

 

 

 

 

Synonymer - 

Molekylformel C8Cl8 

Molekylvikt 380 g/mol (HSDB) 
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Utseende - 

Kokpunkt - 

Smältpunkt - 

Densitet - 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet - 

Ångtryck - 

Log Kow - 

Koc 200 000-10 000 000 (beräknat HSDB) 

BCF 8 100-1 400 000 (beräknat HSDB) 

Henry´s Lag konstant 2,3·10-4 atm m³/mol 

Användning Oktaklorstyren är en biprodukt vid industriella processer vid höga tempe-
raturer där klor hanteras, exempelvis vid elektrolytisk tillverkning av klor-
gas och magnesium, eller vid aluminiumåtervinning (HSDB).  

Hälsa: - 

Exponeringsvägar Troligaste exponering för allmänbefolkningen av oktaklorstyren är genom 
intag av fisk. Yrkesexponering via inandning av damm och hudkontakt vid 
processer där oktaklorstyren bildas som biprodukt (HSDB). 

En mängd undersökningar har utförts avseende humanexponering för 
oktaklorstyren, där ämnet detekterats i förhöjda halter jämfört med kon-
trollgrupper bland annat i plasma hos arbetare vid ett aluminiumgjuteri i 
Sverige (Selden et al., 1997) och i blod hos arbetare vid magnesium-
produktion i Norge (Lunde et al., 1977).  

Toxicitetsdata:  LD50 råtta oral >3,7 mg/kg (Sub-Committee for Endocrine Disrupters 
2002) 

Gränsvärden - 

Miljö - mark: Oktaklorstyren bedöms ha så gott som ingen mobilitet i jord, beroende på 
ett beräknat Koc-värde på 200 000 – 10 000 000. Förångning antas vara en 
viktig process från både fuktig mark, men den dämpas i okänd grad 
beroende på bindning till partiklar (HSDB).  

Miljö - vatten Grundat på ett beräknat högt Koc-värde, förväntas ämnet adsorberas till 
partiklar och sedimentera. Förångning till luft beräknas vara en viktigt 
process, vilket beror på Henry’s Lag konstanten. Avdunstningen kan dock 
dämpas beroende på adsorption till partiklar. En beräknad biokoncentra-
tionsfaktor till 8 100 till 1 400 000 gör att biokoncentreringen i akvatiska 
organismer förväntas vara mycket hög. (HSDB). 
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Miljö - luft Oktaklorstyren förväntas finnas både i gasfas och bundet till partiklar i 
luften. Nedbrytning av gasformig oktaklorstyren sker genom reaktion med 
hydroxylradikaler, med en beräknad halveringstid av 15 dagar. Partikulärt 
bunden oktaklorstyren sprids genom atmosfären och kan uppmätas som 
deposition. Oktaklorstyren absorberar ljus i våglängderna 295 – 315 nm 
och svag nedbrytning genom fotolys har observerats. (HSDB). 

Tidigare studier - 
ytvatten 

Oktaklorstyren har kvantifierats i ytvatten vid ett flertal studier, i databasen 
HSDB presenteras studier från de stora sjöarna i USA, från Frierfjord i 
Norge och från St Clare River i USA. Underökningen i Norge är från 1985, 
och ingen uppgift finns om kvantifierad halt utan endast detektering. 
Övriga halter varierar mellan 0,011 – 7.20 ng/l. (HSDB) 

Tidigare studier - 
avloppsvatten 

Oktaklorostyren har kvantifierats i storleksordningen hundratals µg/liter i 
avloppsvatten från smältverk där klor ingår i processen. (HSDB) 

Tidigare studier - 
sediment 

Flertalet undersökningar av oktaklorstyren i sediment har utförts i sjöar och 
floder. De flesta undersökningar som presenteras i databasen HSDB härrör 
från studier i USA, med halter som varierar från ej detekterbart till nivåer 
upp till 80 µg/kg torrvikt. (HSDB). 

Tidigare studier - fisk 
och sediment 

Vid de stora sjöarna har förekomst av oktaklorstyren påvisats framförallt i 
fisk och sediment. Låga halter i Lake Superior och Lake Michigan för-
klaras med att denna förorening beror på atmosfärisk långsdistanstransport 
snarare än lokala utsläpp/kontaminering (EPA 1999). 

I en studie har oktaklorstyren kvantifierats i olika sorters fisk från Nord-
sjön. Halterna varierade mellan 20 – 3 700 ng/g fisklipid. Jämförelse med 
studier gjorda 1972 och 1983 gav ingen större skillnad i resultat. Okta-
klorstyren kvantifierades även i sediment och vatten från Nordsjön. I jäm-
förande prov av fisk från Medelhavet, Norra Atlanten och Röda havet 
kunde inte oktaklorstyren detekteras. (Ernst et al 1984) 

Oktaklorstyren har även kvantifierats i fisk från Antarktis, och kvantifierat 
i storleksordningen 10 µg/kg lipidvikt, eller 1 µg/kg våtvikt. (Zimmermann 
1997.) 

Tidigare studier – 
humanprov 

I epidemiologiska studier har även oktaklorstyren identifierats i blod i en 
kanadensisk studie inbegripande 25 personer, halterna var dock under 
detektionsgränsen, < 0,06 ng/g blod (Mes. 1992). I en kanadensisk studie 
inbegripande 412 kvinnor, där oktaklorstyren identifierades i 29 fall till ett 
medelvärde av 0,05 ng/g bröstmjölk (Newsome et al., 1995).  

Kommentar Lägre klorerade styrener än oktaklorstyren såsom hexa-, hepta-, och pen-
taklorstyren, är nedbrytningsprodukter från oktaklorstyren genom fotolys. 
(HSDB) 
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Tabell 9. Orto- , meta- och para-Klorstyren. Markeringen – innebär sökt men ej funnen 
information. 

o- m- p-klorstyren 

CAS-nr: 

2039-87-4  

2039-85-2  

2039-87-4 

 

 

 

 

Molekylformel C8H7Cl 

Molekylvikt 138,6 g/mol (HSDB) 

Utseende Färglös till gulaktig vätska (HSDB) 

Kokpunkt Ortoklorstyren: 189°C, 
Metaklorstyren 189°C, 
Paraklorstyren 192°C (HSDB) 

Smältpunkt Ortoklorstyren: -63°C, 
Metaklorstyren -,  
Paraklorstyren -16°C (HSDB) 

Densitet 1,1 g/cm3 vid 20°C (CRC 2002)  

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet Låg löslighet (HSDB) 

Ångtryck Ortoklorstyren: 0,96 mm Hg vid 25°C 
Metaklorstyren 0,98 mm Hg vid 25°C, 
Paraklorstyren 0,82 mm Hg vid 25°C (HSDB) 

Log Kow - 

Koc p-klorstyren 860 (beräknat HSDB) 

BCF - 

Användning Klorstyren har tidigare använts inom plastindustrin, vid tillverkning 
av polyklorstyren och polyester. (HSDB)  

Hälsa: Klorstyren är irriterande för ögon och hud (HSDB) 

Exponeringsvägar Yrkesexponering är trolig i andningsvägar och på hud för m-, p-klor-
styren vid arbetsplatser där denna tillverkas eller används (HSDB).  

Toxicitetsdata:  Irriterande dos kanin hud 10 mg/24 h klorstyren (HSDB) 
Irriterande dos kanin ögon 500 mg/24 h klorstyren (HSDB) 
LD50 råtta oral 5 200 mg/kg (HSDB) 
LD50 mus oral 1 230 mg/kg (HSDB) 

Gränsvärden o-Klorstyren, HTP-gränsvärde Finland 8 h 50 ppm, 15 min 75 ppm.  
TWA 50 ppm / 283 mg/m3 (CRC 2002) 
STEL 75 ppm / 425 mg/m3 (CRC 2002) 
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Miljö - mark: p-Klorstyren beräknas ha låg mobilitet i jord, baserat på ett Koc värde 
på 840. Förångning till atmosfären antas ske både från torr och fuktig 
jord. (HSDB) 

Miljö - vatten P-Klorstyren förväntas adsorberas till partiklar i vatten och därmed 
sedimentera. Förångning från vattenytan antas också vara en viktig 
process för bortförsel av p-klorstyren från vatten. Den beräknade 
biokoncetrationsfaktorn till 100 påvisar att biokoncentreringen i 
organismer är moderat på gränsen till hög. (HSDB) 

Miljö - luft Vid ett utsläpp av p-Klorstyren till luft, förväntas p-Klorstyren endast 
finnas i gasfas och ej bindas till partiklar i luften. Nedbrytning sker 
genom reaktion med hydroxylradikaler och ozon, med halveringstider 
av cirka 14 timmar.(HSDB)  

Tidigare undersökningar - 

Övrigt: Danska miljöstyrelsen rekommenderar klassificering av m- och p-
klorstyren till R22-43 R51/53, samt o-klorstyren till R43 R51/53 
(Danska miljöstyrelsen, vejlliste 2003). 

 

Tabell 10. beta-Bromstyren. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information. 

Beta-bromstyren 

103-66-4 

 

 

Synonymer  

Molekylformel C8H7Br 

Molekylvikt 183 g/mol (HSDB) 

Utseende Gulaktig vätska , med stark blomliknade lukt. (HSDB)  

Kokpunkt 112°C vid 20 mm Hg (HSDB) 

Smältpunkt <-2°C (HSDB) 

Densitet 1,4 g/cm3 (HSDB) 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet Låg löslighet i vatten (HSDB) 

Ångtryck 0,12 mm Hg vid 25°C (HSDB) 

Log Kow - 

Koc 960 (HSDB) 

BCF 3 (HSDB) 

Henrys Lag konstant 5,5·10-4 atm m³/mol 
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Användning  Enligs SPIN-databasen användes under 2001 av upp till två till-
verkare/importörer i Danmark. (SPIN) Bromostyren har använd som 
additiv till mat och som parfymtillsats till konsumentprodukter såsom 
tvål, hudlotioner, parfymer etc. (HSDB). 

Hälsa: - 

Exponeringsvägar Yrkesexponering vid tillverkning av produkter innehållande ämnet. 
Allmänbefolkningens exponering vid hudkontakt med konsument 
produkter som innehåller bromostyren (HSDB).  

Toxicitetsdata:  LD50 råtta oral 1 250 mg/kg (HSDB) 

Gränsvärden - 

Miljö – mark Beta-Bromostyren beräknas ha låg mobilitet i jord, grundat på beräk-
nat Koc värde av 960. Förångning från fuktig mark antas vara en 
betydande process baserat på Henrys Lag konstanten. (HSDB) 

Miljö - vatten Vid utsläpp till vatten bedöms beta-Bromostyren adsorberas till par-
tiklar och sedimentera. Förångning till atmosfären antas också vara en 
viktigt bortförselprocess. En biokoncentraionsfaktor på 3 gör att 
biokoncentreringen i organismer antas vara låg. (HSDB) 

Miljö - luft Vid ett utsläpp till luft bedöms beta-Bromostyren endast befinna sig i 
gasfas och inte bindas till partiklar, baserat på ämnets ångtryck. Ned-
brytning sker genom reaktion med hydroxylradikaler och ozon, vilket 
sker med halveringstider av 22 timmar respektive 6 dagar. (HSDB) 

Tidigare undersök-
ningar 

- 
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5 Limonen 

5.1 Allmänt  

Limonen är en naturligt förekommande och syntetiskt framställd terpen. Ämnet 
förekommer som de två optiska isomerer, d- och l-limonen, samt som dipenten, som 
är den racemiska blandningen av de två isomererna. I detta avsnitt redogörs infor-
mation och studier för d-limonen, då det är denna som är naturligt förekommande 
och därmed även finns mest information kring.  

Limonen bildas naturligt och avges till atmosfären från vissa träd och buskar. Limo-
nen förekommer även bland annat i skal från citrusfrukter, dill, kummin, fänkål, 
selleri och terpentin. Industriellt används limonen i avfettningsmedel, rengörings-
medel för elektronik och i färg. Dessutom används limonen i konsumentprodukter 
såsom additiv som ger smak och lukt i mat, rengöringsprodukter och parfymer.  

5.2 Lagstiftning 

Limonener är klassade som miljöfarliga, irriterande, brandfarliga, och mycket giftiga 
för vattenlevande organismer, R10 Xi R 38 R43 N R 50-53 (KIFS 2001:3).  

I Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärdeslista, AFS 2000:3 anges nivågräns-
värdet för limonen till 150 mg/m³ (25 ppm) och korttidsvärdet till 300 mg/m³ 
(50 ppm). Gränsvärdet sattes 1990. 

Ytterligare restriktioner finns inte i svensk lagstiftning.  

Enligt amerikansk och kanadensisk lagstiftning finns inga restriktioner mot limonen. 

5.3 Användningsområden 

Limonen framställs i Sverige och importeras till en liten mängd som ren limonen. 
Under 1999 framställdes cirka 260 ton i Sverige och importen uppgick till 6 ton en-
ligt Produktregistrets statistik. Enligt SCB:s statistik importerades 19 ton. Detta är 
en uppskattning baserad på att importen av terpentin och att limonen ingår med 3 % 
i terpentin. Mängden limonen i kemiska produkter som importerades under 1999 
uppgick till 57 ton. Under 1999 exporterades 12 ton limonen i produkter. De pro-
dukter som importeras och tillverkas i Sverige av limonen är avfettnings- och ren-
göringsmedel, färger, spädnings- och lösningsmedel, hudrengöringsmedel (tvål), 
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samt övrigt. Enligt Produktregistrets statistik innehöll 171 produkter limonen under 
1999, vara 39 var tillgängliga som konsumentprodukter. (KEMI, Produktregistret 
2003). 

Vid en jämförelse mellan 1996 och 1999 beträffande limonen, ökade importen av 
ämnet. Dessutom startade tillverkning av limonen under åren mellan 1996 och 1999. 
(KEMI, Produktregistret 2003). 

5.4 Förekomst i miljön 

Limonen finns naturligt i vår omgivningsmiljö och avges från växtlighet, bland 
annat från barrskogar. Dessutom släpps industriellt producerad limonen ut dels från 
punktkällor vid industrier där ämnet hanteras eller framställs, dels via diffusa utsläpp 
då limonen används till stor del i konsumentprodukter såsom rengöringsmedel och 
hygienprodukter.  

Limonen reagerar snabbt med radikaler i luften, och långväga transport borde inte 
vara dominerande källa till omgivningshalter.  

5.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Limonen är ett ämne som finns naturligt i vår omgivningsmiljö. Därmed inte sagt att 
det är ofarligt när mängderna vida överstiger de naturligt producerade som vid in-
dustriell framställning. I syfte att utreda tillförseln av limonen från industriell an-
vändning, rekommenderas mätning av vattenprover, dels från avloppsvatten vid re-
ningsverk, dels från industriella punktkällor. Spridningen av limonen bedöms ske 
dels genom diffus spridning från konsumentprodukter, dels från punktkällor vid till-
verkning. För information om limonens egenskaper och tidigare studier, se tabell 11 
nedan.  
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Tabell 11. Limonen. Markering – innebär sökt men ej funnen information.  

Limonen 

CAS-nr:  

Limonen 138-86-3 

d-Limonen 5989-27-5

l-Limonen 5989-54-8 

 

Synonymer - 

Molekylformel C10H16 

Molekylvikt 136,2 g/mol (HSDB) 

Utseende Färglös vätska med citronlukt 

Kokpunkt 178°C (CRC 2002) 

Smältpunkt -95°C limonen, -74°C d-limonen (CRC 2002) 

Densitet 0,84 g/cm3 vid 21°C (HSDB)  

Ångdensitet 4,7 (luft = 1) (HSDB) 

Vattenlöslighet 13,8 mg/l vid 25°C (HSDB) 

Ångtryck 20 mm Hg vid 68°C (HSDB) 

Log Kow 4,23 (HSDB) 

Koc 1 030-4 780 (HSDB) 

BCF 246-262 (HSDB) 

Användning Limonen används industriellt som ersättning för klorerade kolväten och andra 
lösningsmedel. Används som lösningsmedel i färg, avfettningsmedel. Används 
även som smak- och luktmedel i mat, rengöringsmedel och parfymer. (Cicads, 
WHO 1998) 

Hälsa Limonen är irriterande för ögon och hud (HSDB). 

Exponeringsvägar Den huvudsakliga källan till allmänbefolkningens exponering är via maten, där 
ett beräknat medelvärde för exponering är 0,1 mg/kg kroppsvikt per dag. Detta 
bedöms inte utgöra någon risk för hälsan (Cicads, WHO 1998).  

Flertalet mätningar har visat att allmänbefolkningen även exponeras för limonen i 
inomhusluft. Halterna varierar dock stort, även beroende på årstid med högre 
halter på vintern. Litteraturdata visar på variationer mellan 2 – 480 µg/m³. Me-
delintaget från inom- och utomhusluft har beräknats till 10 och 0,1 µg/kg kropps-
vikt per dag. (Cicads, WHO 1998).  

Exponering sker även via hudkontakt med hushållsprodukter som innehåller 
limonen. Denna exponering bedöms vara låg jämfört med exponering via 
inandning (Falk et al 1991). 

Toxicitetsdata:  LD50 mus oralt 5,6-6,6 g/kg (HSDB) 

Gränsvärden - 
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Miljö - mark: Limonen beräknas ha låg till mycket låg mobilitet i jord, baserat på ett Koc värde 
som varierar mellan 1 030 - 4 780. Henry´s konstant indikerar att ämnet förångas 
snabbt både från torr och fuktig mark, men detta kan dock dämpas av 
adsorptionen till jord. (HSDB) 

Miljö - vatten Limonen förväntas bindas till partiklar och sedimentera. Ämnet förångas snabbt 
till luften, där halveringstiden genom förångning till luft beräknas till ett fåtal 
timmar. En beräknad biokoncentrationsfaktor till 246 – 262, indikerar att ämnet 
bioackumuleras. Biodegradation under aerobiska förhållanden. (HSDB) 

Miljö - luft Vid utsläpp till atmosfären reagerar limonen, och andra terpener, snabbt med 
hydroxyl- och nitratradikaler och ozon. Oxidationen av terpener bidrar till aero-
solbildning och fotokemisk smog. En mängd nedbrytningsprodukter bildas, 
såsom bland andra formaldehyd, acetaldehyd och aceton med flera. (HSDB)  

Tidigare studier - luft Typiska värden för halter av monoterpener i luft vid barrskogar är 1–10 µg/m³, 
men variationer är stora och beror även på typ av vegetation, temperatur, tid på 
dygnet, tid på året och så vidare (Strömvall 1992).  

I tätort har halter uppmätts som varierat mellan ej detekterbart till 32 µg/m³ 
(Cicads, WHO 1998). 

Mätningar av limonen vid emissioner till luft vid platser som pappersmasse-
fabriker, produktion av flis och olika utsläppsplatser och avfallsdeponier har 
varierat från 1,7 µg/m³ till 240 mg/m³. (Cicads, WHO 1998). 

Tidigare studier - grund-
vatten 

Limonen har detekterats i grundvatten vid en före detta produktion av träkols- 
och talltjäraprodukter, till en nivå varierande mellan 1 och 130 µg/l. (Cicads, 
WHO 1998).  

Tidigare studier - ytvatten Limonen har detekterats i två förorenade spanska floder till medelvärde av 590 
och 1 600 ng/liter, i mexikanska golfen till 2 – 40 ng/liter. Limonen har även 
hittats i vatten och packis från Antarktis i koncentrationer av 15 -20 ng/liter. 
(Cicads, WHO 1998)..  

Tidigare studier - jord Limonen har detekterats vid förorenad plats, vid före detta tillverkning av pro-
dukter med träkol och talltjära, upp till halter av 920 mg/kg. (Cicads, WHO 
1998).  

Tidigare studier - 
sediment 

Undersökningar i sediment redovisas till mellan 105-807 ng/kg, vid Southampton 
Water estuarie. (Cicads, WHO 1998).  
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6 Siloxaner 

6.1 Allmänt  

Siloxaner är en stor grupp av ämnen med vidsträckt industriell användning. Vid 
sökning i SPIN gav sökning på siloxan 227 träffar. Val av vilka ämnen som skall 
undersöks vidare har gjorts på grundval av vilka ämnen som det finns mest tillgäng-
lig data kring. Hexametylsiloxan är en högvolymkemikalie och finns på OSPAR1:s 
kandidatlista för farliga ämnen. För urval av ämnen, se tabell 12, och vidare be-
skrivning i följande avsnitt. Då det finns ett mycket stort antal siloxaner kan det vara 
intressant att analysera summavärde för siloxaner. 

Tabell 12. Siloxaner för utvärdering.  

Namn CAS-nr 

Polydimetylsoiloxan 9016-00-6 med flera (ex. 63148-62-9) 

Hexametyldisiloxan 107-46-0 

Oktametylcyklotetrasiloxan 556-67-2 

6.2 Lagstiftning 

Endast oktametylcyklotetrasiloxan finns med på klassificeringslistan och är klassat 
som reproduktionstoxiskt, kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön samt ger 
fortplantningsförmåga, Repr3, R62 R53 (KIFS 2001:3). Ytterligare restriktioner 
finns inte i svensk lagstiftning. 

I amerikansk och kanadensisk lagstiftning finns inga restriktioner men all import 
och användning skall rapporteras till amerikanska naturvårdsverket EPA då studier 
görs på miljöeffekter av dessa ämnen. 

6.3 Användningsområden 

Den absolut vanligast förekommande av siloxanerna i Sverige är polydimetylsiloxan 
(KEMI Produktregistret, 2003). Detta ämne tillverkas inte i Sverige. Under 1998 
importerades 169 ton rent ämne. Ren råvara används som smörjmedel, släppmedel 
och som råvara till plasttillverkning. Under 1998 importerades 918 ton polydimetyl-

                                                 
1 OSPAR: Oslo Paris konventionen 
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siloxan i produkter. De produkter som dimetylsiloxan ingår i är skumdämpnings-
medel, tätningsmedel, råvara till gummi, smörjmedel, tensider, bilvårdsprodukter, 
släppmedel, vattenavvisande medel, antifrostmedel, isoleringsmaterial (elektricitet), 
råvara till plast, mjukgörningsmedel, metallputsmedel, lim, syntesråvara. Dessa 
typer av produkter importeras såväl som tillverkas i Sverige. Under 1998 exporte-
rades produkter, som innehöll dimetylsiloxan till en mängd av 273 ton. (KEMI 
Produktregistret 2003). 

Siloxaner och silikonprodukter är generellt inte tillåtna inom bilindustrin, eftersom 
de påverkar ytbehandling och lackering. 

6.4 Förekomst i miljön 

Siloxaner har stor användning inom industrin, och används även i konsument-
produkter. Därmed är spridning trolig både från punktkällor och diffusa källor. 
Långväga global spridning är inte trolig, då nedbrytning av siloxaner i gasfas sker 
genom reaktion med radikaler inom ett fåtal dagar eller veckor.  

6.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Siloxaner som grupp bedöms kunna spridas i miljön dels genom diffus spridning 
från konsumentprodukter, dels via punktkällor där ämnena tillverkas eller hanteras. I 
syfte att utreda ämnenas förekomst i miljön, rekommenderas mätningar i sediment, 
dels vid reningsverk, dels avloppsvatten vid misstänkt punktkälla. Eventuellt kan 
även mätningar i luft vara intressant.  

För uppgifter om utvalda siloxaners egenskaper och tidigare studier, se 
nedanstående tabeller.  

Tabell 13. Hexametyldisiloxan. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information. 

Hexametyldisiloxan 

CAS-nr: 107-46-0 

 

 

 

Synonymer  

Molekylformel C6H18OSi2 

Molekylvikt 162,4 g/mol (HSDB) 

Utseende Vätska (HSDB) 
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Kokpunkt 100°C (HSDB) 

Smältpunkt -66°C (CRC 2002) 

Densitet 0,76 g/cm3 vid 20°C (CRC 2002) 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet 2 mg/liter vid 25°C (HSDB). 

Ångtryck 42 mm Hg vid 25°C (HSDB) 

Log Kow 4,2 (HSDB) 

Koc 4 600 (HSDB) 

BCF 5 000 (beräknat HSDB) 

Användning  Under 1999 – 2001 användes hexametyldisiloxan till en mängd av 
0,3 ton i Sverige, Danmark och Norge. Trots den ringa mängden var 
antalet beredningar över 70, vilket tyder på en liten mängd per pro-
dukt. (SPIN). Används som additiv i impregneringsmaterial, färg och 
lacker (SPIN). Används även i kosmetika och hygienprodukter, samt 
vid tillverkning av oktametylcyklotetrasiloxan (HSDB). 

Hälsa: Irriterande för huden, i övrigt låg toxicitet. (HSDB)  

Exponeringsvägar Allmänbefolkningen exponeras för hexametyldisiloxan genom inand-
ning eller hudkontakt med konsumentprodukter som innehåller äm-
net. Yrkesexponering sker genom inandning eller hudkontakt vid 
tillverkning eller genom hantering vid användning i produkter. 
(HSDB)  

Toxicitetsdata:  LD50 mus intraperitonalt 4 500 mg/kg. (HSDB) 

Gränsvärden - 

Miljö - mark Vid ett utsläpp till mark förångas hexametyldisiloxan snabbt till 
atmosfären, men ämnet beräknas bindas starkt till partiklar varför 
detta kan hejda förångningen. Ämnet är stabilt och hydrolyseras inte, 
förutom i lera som är en katalysator. Ämnet bedöms ha låg till ingen 
rörlighet i jord, baserat på ett högt beräknat Koc-värde (HSDB).  

Miljö - vatten Vid ett utsläpp till vatten förångas ämnet snabbt vid kontaktytan med 
luft. Halveringstiden för förångning i en flod har beräknats till 
4 timmar. Ämnet biodegraderas inte och hydrolyseras inte i vatten. 
Biokoncentrationsfaktorn är beräknad till 5 000, vilket indikerar att 
ämnet bioackumuleras i akvatiska organismer – den snabba förång-
ningen till luft minskar dock troligen bioackumuleringen (HSDB).  

Miljö - luft Vid ett utsläpp till luft sprids ämnet i gasfas. Halveringstiden genom 
reaktion med hydroxylradikaler är beräknad till 12 dagar. (HSDB) 

Tidigare studier - 
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Tabell 14. Polydimetylsiloxan. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information.  

Polydimetylsiloxan 

CAS-nr: 9016-00-6 

med flera 

 

Molekylformel (C2H6OSi)x 

Molekylvikt 71 800 – 547 100 g/mol (HSDB) 

Utseende Klar, viskös vätska utan lukt (HSDB) 

Kokpunkt - 

Smältpunkt - 

Densitet 0,98 g/cm3 (Chemfinder) 

Ångdensitet  

Vattenlöslighet Ej löslig (HSDB) 

Ångtryck  

Log Kow  

Koc  

BCF 2,9-1 250 beroende på molekylvikt (HSDB) 

Användning  Enligt SPIN tillverkades eller importerades ämnet i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland under 1999 – 2001 upp till en mängd av 72 ton. 
(SPIN). Ämnet har brett användningsområde, och används bland annat 
i färger, lacker, pesticider, rengöringsmedel, bindemedel, smörjmedel, 
skumdämpande additiv med mera. (SPIN) 

Hälsa: - 

Exponeringsvägar Allmänbefolkning exponeras for polysiloxaner genom hudkontakt med 
konsumentprodukter som innehåller ämnet. Yrkesexponering kan ske 
genom inandning och/eller hudkontakt vid tillverkning produkter 
innehållande polysiloxan. (HSDB) 

Toxicitetsdata:  - 

Gränsvärden - 

Miljö - mark: Polydimetylsiloxaner beräknas ha låg, eller ingen, mobilitet i jord. 
Förångning till atmosfären bedöms inte vara en viktig bortförsel-
process varken från torr eller fuktig mark. Snabb nedbrytning förväntas 
från torra jordar, medan nedbrytning sker genom långsam hydrolys i 
fuktig mark. Nedbrytningen katalyseras av lera. Den huvudsakliga 
nedbrytningsproduken är dimetylsilandiol, som i sin tur bryts ned till 
kiseldioxid. (HSDB) 
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Miljö - vatten Polydimetylsiloxaner förväntas bindas till partiklar i vattnet och sedi-
mentera. Bioackumulering i akvatiska organismer tros varierara från 
låg till väldigt hög, beroende på molekylvikten hos föreningen. Försök 
har visat att bioackumuleringsfaktorn har varierat från 2,9 till 1 250 i 
karp, för molekylvikter mellan 1 200 till 56 000 gram per mol. 
(HSDB)  

Miljö - luft Vid utsläpp till luft kommer polydimetylsiloxaner med lägre molekyl-
vikter att finnas både i gasfas och partikulärt bundet, medan högre 
molyekylvikter endast finns partikulärt. Halveringstiden för reaktion 
med pentapolydimetylsiloxaner i gasfas och hydroxylradikaler är 
beräknad till 32 timmar. (HSDB) 

Nedbrytningsprodukter: I jord, dimetylsilandiol 

Tidigare studier - vatten Polydimetylsiloxaner har detekterats i ytvatten i Australien, Japan och 
USA. Halterna har varit vid eller nära detektionsgränsen, som varierat 
mellan 0,8-5 µg/l. I förorenat ytvatten i Nagara River i Japan har halter 
uppmätts som varierat mellan 2,8 – 54 µg/l. (HSDB)  

Koncentrationer i renat vatten från vattenreningsverk har uppmätts till 
13 µg/l, och i många fall var halterna under detektionsgränsen. 
(HSDB) 

Tidigare studier - slam Halter som uppmätts i slam från reningsverk i Australien, Kanada, 
Tyskland, Japan och USA har visat på halter som varierat mellan 20 
och 5 100 mg/kg torrvikt. (HSDB) 

Tidigare studier - 
sediment 

Polydimetylsiloxaner har detekterats i sediment, nära utsläpp vid vat-
tenreningsverk, där halterna varierat från under detektionsgränsen upp 
till 314 mg/kg torrvikt. I de flesta fall var halterna under 10 mg/kg. 
(HSDB) 

Tidigare studier - jord Flera forskare har undersökt jordprover som varierat i halt mellan 
under detektionsgränsen till 100 mg/kg. I jordprover från skogsmark i 
Tyskland varierade koncentrationen mellan 0,5-1,5 mg/kg. (HSDB) 

Tidigare studier - luft Polydimetylsiloxaner har detekterats i inomhusluft i en amerikansk 
undersökning till medelvärde av 10 ng/m³. (HSDB) 

Tidigare studier - fisk Polydimetylsiloxaner har detekterats i ätbara delar av fisk, i en japansk 
undersökning, till en nivå av 0,6-0,7 mg/kg. (HSDB)  
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Tabell 15. Oktametylcyklotetrasiloxan. Markeringen – innebär sökt men ej funnen 
information.  

Oktametylcyklo-

tetrasiloxan 

CAS-nr: 556-67-2 

 

 

 

 

 

 

Synonymer  

Molekylformel C8H24O4Si4 

Molekylvikt 296,6 g/mol (HSDB) 

Utseende Viskös vätska 

Kokpunkt 175,8°C (HSDB) 

Smältpunkt 17.5°C (HSDB) 

Densitet 0,96 g/cm3 vid 20°C (CRC 2002) 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet 50 µg/liter vid rumstemperatur (HSDB) 

Ångtryck 1 mm Hg vid 22°C (HSDB) 

Log Kow - 

Koc 28 500 (HSDB) 

BCF 12 400 (HSDB) 

Användning Under 1999 – 2001 användes oktametylcyklotetrasiloxan i Danmark, 
Finland, Sverige och Norge till en mängd av 129 ton. (SPIN) Oktametyl-
cyklotetrasiloxan har ett brett användningsområde – additiv i bränsle, 
bilvax, rengöringsmedel, färger och lacker, skrivarbläck, kosmetika, 
hygienprodukter, mjukgörande ämne, antiskummedel med mera.(SPIN) 

Hälsa: - 

Exponeringsvägar Allmänbefolkningen kan exponeras genom intag av läsk och andra 
drycker som kan innehålla ämnet. Andra exponeringsvägar är genom 
inandning eller hudkontakt med kosmetika och andra konsumentproduk-
ter som innehåller ämnet. Yrkesexponering sker genom inandning och 
hudkontakt vid tillverkning och hantering av ämnet.  

Toxicitetsdata:  - 

Gränsvärden - 
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Miljö - mark: Vid ett utsläpp till mark förångas oktametylcyklotetrasiloxan snabbt till 
atmosfären, men ämnet beräknas bindas starkt till partiklar varför detta 
kan hejda förångningen. Ämnet är stabilt och hydrolyseras inte, förutom i 
lera som har en katalytisk effekt. Ämnet bedöms ha låg rörlighet i jord, 
baserat på ett beräknat Koc värde till 28 500. (HSDB) 

Miljö - vatten Vid ett utsläpp till vatten förångas ämnet snabbt vid kontaktytan med 
luft. Halveringstiden för förångning i en flod har beräknats till 5 timmar. 
Ämnet biodegraderas inte och hydrolyseras inte i vatten. Biokoncentra-
tionsfaktorn finns beräknad till 12 400, vilket indikerar att ämnet 
bioackumuleras. (HSDB) 

Miljö - luft Vid ett utsläpp till luft sprids ämnet i gasfas. Halveringstiden genom 
reaktion med hydroxylradikaler är beräknad till 12 dagar. (HSDB) 

Nedbrytningsprodukter: - 

Tidigare studier - vatten Ämnet har detekterats i ytvatten i ett av tre prover i USA till en halt av 
0,03 µg/l, undersökningen utfördes 1980. (HSDB) 
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7 Mirex 

7.1 Allmänt 

Mirex har använts som insekticid för bekämpning av bland annat eldmyror, och 
även ingått i flamskyddsmedel. Sedan 1 december 1977 har ämnet varit förbjudet i 
USA, trots detta förekommer mirex i miljön. Mirex är mycket långlivat, 
svårnedbrytbart och bioackumulerande.  

I Sverige förbjöds ämnet för tillverkning och importering först år 2001 genom 
Stockholmskonventionen. 

7.2 Lagstiftning 

Vid miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 beslutade FN-organet UNEP att göra 
slut på spridning och användning av de tolv värsta persistenta organsiska ämnen, de 
så kallade ”dirty dozen”, varav mirex var ett av de tolv ämnena. Vid Stockholms-
konventionen 2001 undertecknades detta avtal, där över 100 länder har enats om en 
eliminering av ämnena. Sverige har därmed ett förbud mot användning av mirex 
som finns klassat som cancerogent, kategori 3, miljöfarligt, reproduktionstoxiskt, 
hälsofarligt, farligt vid hudkontakt och förtäring samt mycket giftigt för vatten-
organismer, Canc3, n, Repr3, R21/22-40-62-63-64-50/53 (KIFS 2001:3). 

I USA och Kanada är ämnet förbjudet sedan 1 december, 1977 och efter 30 juni, 
1978 fick inte ämnet säljas, distribueras eller användas i USA. För delstaten Florida 
finns en riktlinje för högsta halt i dricksvatten 0,1 µg/l. 

7.3 Användningsområden 

Mirex är förbjudet i Sverige och får inte användas. Ingen tillverkning av mirex finns 
i Sverige. Har använts som insekticid. 

7.4 Förekomst i miljön 

Mirex är förbjudet för användning och de nivåer av mirex som finns i omgivnings-
miljön idag härrör troligen dels från tidigare användning, och dels från långväga 
källor. Mirex är svårnedbrytbart och sprids långväga genom partiklar i luften som 
förs till marken via torr- och våtdeposition. Mirex sprids även via partiklar i vatten, 
som förs med strömmar innan sedimentering sker.  
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7.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Mirex är bioackumulerande, svårnedbrytbart och därmed långlivat i miljön. Vid 
mätningar i syfte att utreda i vilka halter förekommer i miljön, bedöms det rimligt att 
mäta i matriserna sediment och fisk eller eventuellt annan vattenlevande art, till 
exempel musslor. Ämnet bedöms inte komma från någon punktkälla eller spridas 
från hushåll, utan förekomst beror på tidigare användning eller långdistans. Vid val 
av provtagningsplats för sediment bör betänkas sedimentationshastighet, ström-
ningar. Vid val av provtagning i fisk bör man tänka över om det är en stationär eller 
vandrande fisk, fiskens levnadsperiod etcetera.  

För vidare information om mirex egenskaper och tidigare studier, se tabell 16.  

Tabell 16. Mirex. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information.  

Mirex 

CAS-nr: 2385-85-5 

 

 

 

 

 

 

Synonymer - 

Molekylformel C10Cl12 

Molekylvikt 545,5 g/mol (HSDB) 

Utseende Vita kristaller utan lukt (HSDB) 

Kokpunkt - 

Smältpunkt 485°C (HSDB) 

Densitet - 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet Närmast olöslig i vatten (HSDB) 

Ångtryck 3·10-7 mm Hg vid 25°C (HSDB) 

Log Kow 5,28 (HSDB) 

Koc 2,4 107 

BCF - 

Henry´s Lag konstant 5,16·10-4 atm m³/mol 
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Användning Har använts såsom insektsmedel, framförallt i södra USA för att bekämpa eld-
myror. Användning i senare år i flamskyddsmedel till plast, elektronik, färg etce-
tera. Restriktioner finns numera för användning i flera länder. (EHC 44, WHO 
1984) 

Hälsa: Mirex är klassificerad som trolig carcinogen, grupp 2B (IARC). Mirex ger skad-
liga effekter på inre organ såsom mage och tarmsystem, lever och lungor. Skad-
ligt för ögonen, och kan orsaka rubbningar på centrala nervsystemet och orsaka 
fosterskador. (EHC 44, WHO 1984).  

Exponeringsvägar Exponering för mirex sker troligen genom intag av förorenat jord eller fisk med 
höga halter mirex. Det är inte troligt att exponeras för mirex via luft eller 
dricksvatten. (EHC 44, WHO 1984). 

Toxicitetsdata:  Djurförsök: 

LD50 råtta hanne oral 306 mg/kg (HSDB) 
LD50 kanin hud 800 mg/kg kroppsvikt (HSDB) 
LD50 hamster hanne oral 250 mg/kg (HSDB) 
LD50 råtta hona oral 125 mg/kg (HSDB) 

Ekotoxiska värden: 

LC50 salmo gairdnerii (regnbågslax) 100 mg/l 96 h vid 15° (HSDB) 
LC50 pimphales promelas (fathead minnow) >100 mg/l 96 h vid 18 °C (HSDB) 
LD50 räka 1,01 ppm 72 h 

Gränsvärden EPA: Ytvatten maximalt 1 ppt 
EPA: Maximalt intag 200 pg/kg kroppsvikt  

Miljö mark Mirex binder starkt till partiklar, baserat på ett beräknat Koc värde av 2,4·107, 
varför mirex bedöms ha väldigt låg mobilitet i jord. Förångning antas stor från 
fuktig mark, där inte absorption dominerar. Avdunstning beror på Henry´s lag 
konstanten. (HSDB)  

Miljö - vatten Mirex har låg vattenlöslighet och förväntas bindas till partiklar och sedimentera. 
Vid kontaktytan vatten/luft sker förångning till atmosfären. Mirex är bioackumu-
lerande och ansamlas i framförallt fettvävnad, till exempel fet fisk. (HSDB) 

Miljö - luft Mirex befinner sig till största delen partikulärt bundet i luften, och förs till mark 
och vatten via deposition. Mirex förväntas vara stabil och inte brytas ned av 
hydroxylradikaler i atmosfären. (HSDB) 

Nedbrytningsprodukter: Mirex är en mycket stabil förening och nedbrytningen är långsam – halverings-
tiden i miljön beräknas vara cirka 5 – 10 år (EHC 44, 1984). Nedbrytnings-
produkterna är i sig stabila och giftiga, och har visat sig vara mono- och 
dihydroderivat av mirex som bildats genom långsam fotolys (HSDB).  

Tidigare studier - 
vatten 

I en undersökning från 1984 detekterades Mirex i halter upp till 2,6 ng/l i vatten 
från Niagara-floden. (HSDB)  

Mirex har detekterats i dricksvatten i en studie från 1978 med koncentrationer 
varierande från under detektionsgränsen upp till 437 ng/l i Syd Carolina, USA. 
(HSDB) 
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Tidigare studier – 
sediment / jord 

Mirex har detekterats i sediment i Lake Ontario till nivåer från vid detektions-
gränsen till 62 µg/kg, upp till 100 km från en misstänkt föroreningskälla, i en 
undersökning från 1983. Mirex har även detekterats i sediment från Niagara-
floden till en medelkoncentration av 12 µg/kg, i en undersökning från 1983. 
(HSDB) 

Tidigare studier - luft Inga uppgifter om koncentrationer av mirex i luft har hittats.  

Tidigare studier - fisk Mirex har detekterats i fisk (sill och abborre) från Östersjön. (Bo Strandberg et al 
1997)  

En mängd amerikanska undersökningar har påvisat mirex i fisk, i olika koncent-
rationsnivåer, varav de flesta i storleksordningen µg/gram. (HSDB).  

Tidigare studier - övrigt Mirex har även detekterats i kött, bröstmjölk, humanblod med mera. (HSDB). 
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8 Naftalener, klorerade 

8.1 Allmänt  

Det finns 75 olika kongener av klorerade naftalener. De som används och säljs 
kommersiellt består ofta av en blandning av naftalener med olika kloreringsgrad. 
Generellt kan sägas att klorerade naftalener är PCB-lika, och har liknande egen-
skaper som PCB. Liksom PCB är klorerade naftalener långlivade, giftiga föreningar 
som bioackumuleras. En bedömning har gjorts av klorerade naftalener som grupp, 
och inte ämnena var för sig, även om vissa skillnader finns beroende på 
kloreringsgrad.  

8.2 Lagstiftning 

Det finns endast märkning av pentaklornaftalen i svensk lagstiftning. Pentaklor-
naftalen klassas som miljöfarligt, irriterande, hälsoskadligt, farligt vid hudkontakt 
och förtäring, irriterar ögon och huden, mycket giftigt för vattenorganismer samt kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, Xn R21/22 Xi R36/38 N R 50-53 
(KIFS 2001:3).  

Enligt amerikansk och kanadensisk lagstiftning skall användningen, produktionen 
och exploateringen rapporteras till naturvårdsverket, EPA. 

8.3 Användningsområden 

Det finns ingen registrerad användning av klorerade naftalener i Sverige idag 
(SPIN). Polyklorerade naftalener har funnits som förorening i PCB-produkter, an-
vändning som additiv i smörjmedel, brand- och vattensäkert additiv i 
isoleringskablar och andra skyddsmaterial (HSDB). 

8.4 Förekomst i miljön 

Det förekommer ingen nyregistrerad användning av klorerade naftalener i Sverige. 
Punktkällor i omgivningsmiljön kan vara läckage från avfallsdeponier eller okon-
trollerade bränder med produkter som innehåller klorerade naftalener, till exempel 
isoleringskablar och andra skyddshöljen. Klorerade naftalener i omgivningsmiljön 
kan även härröra från långväga transport, via spridning med partiklar i luft och 
vatten.  
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8.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Klorerade naftalener är långlivade, bioackumulerande ämnen som kan jämföras med 
substanser såsom PCB och DDT. I Sverige förekommer inte någon registrerad 
användning av klorerade naftalener, däremot kan ämnena bildas vid förbränning av 
organiskt material i närvaro av klor. I syfte att utreda naftalenernas förekomst i 
omgivningsmiljön bedöms sediment och fisk vara lämpliga matriser för provtagning. 
Eventuella punktkällor kan vara sopförbränning och deponier. Vid kontrollerad 
förbränning är sannolikheten mindre att utsläpp sker. 

För egenskaper och uppgifter om tidigare undersökningar, se tabellen nedan.  

Tabell 17. Polyklorerade naftalener. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information.  

Polyklore-

rade nafta-

lener 

 

 

 

 

 

CAS-nr Klornaftalen  
Diklornaftalen  
Triklornaftalen  
Tetraklornaftalen  
Pentaklornaftalen  
Hexaklornaftalen  
Heptaklornaftalen 
Oktaklornaftalen  

25586-43-0 
28699-88-9 
1321-65-9 
1335-88-2 
1321-64-8 
1335-87-1 
 
2234-13-1 

Molekylformel C10H7Cl  C10H6Cl2 C10H5Cl3 C10H4Cl4 C10H3Cl5 C10H2Cl6 C10HCl
7 

C10Cl8 

Molekylvikt 162 197 232 266 300 335 369 404 

Utseende Vätska Vätska Färglös till svagt gul fast ämne med aromatisk doft 

Kokpunkt 250°C - 304-
354°C 

316-36°C 327-
371°C 

343-387°C - 440°C 

Smältpunkt - 25°C - 93°C 115°C  - 137°C - 185°C 

Densitet 1,2 - 1,6 1,6 - 1,8 - 2 

Ångdensitet - - 8 9,2 - 11,6 - 14 

Vattenlöslighet - - 17-
64 µg/l 

- - - - 0,08 µg/l 
vid 22°C 
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Ångtryck - - < 1 
mm Hg 
vid 
20°C 

1·10-6 

mm Hg 
vid 25°C 

< 1 
mm Hg 
vid 20°C 

3·10-8 
mm Hg 
vid 25°C 

- 1·10-8 
mm Hg 
vid 25°C 

Log Kow (HSDB) - - 5 - 6,9 7,6 - 6,4 

Koc (HSDB) 3 900  8 300 - 
41 000 

14 125 – 
794 328 

23 000 39 810 – 
25 118 864 

- - 

BCF (HSDB) 743 - 5 000-
33 000 

5 000-
33 000 

100 000 345 000 - 0-340 

Användning I Sverige förekommer inte längre någon registrerad nyanvändning av polyklorerade naftalener 
(SPIN). Polyklorerade naftalener har funnits som förorening i PCB-produkter, användning som 
additiv i smörjmedel, brand- och vattensäkert additiv i isoleringskablar och andra skydds-
material (HSDB).  

Hälsa: Yrkesexponering för klorerade naftalener kan orsaka hudbesvär, så kallad klorakne. Andra 
symtom på exponering kan vara ögonirritation, huvudvärk, kräkningar och magsmärtor. 
(HSDB) 

Trolig exponering Den troligaste tillförseln av klorerade naftalener i miljön sker genom sopförbränning, och 
genom läckage av klorerade naftalener från produkter på avfallsdeponier (HSDB).  

Exponering kan ske genom inandning av luft som innehåller klorerade naftalener. Exponering 
kan även ske genom intag av mat, exempelvis fet fisk, förorenad av klornaftalener.  

Toxicitetsdata:  Klorerade naftalener har visat sig ha hög bioackumulerbarhet i fisk. Bioackumulerbarheten 
ökar med ökande kloreringsgrad, med undantag av oktaklornaftalen, där molekylstorleken 
troligen hindrar bioackumuleringen. (HSDB). 

Gränsvärden Tri: TWA 5 mg/m3 (CRC 2002) 
Penta: TWA 0,1 mg/m3 (CRC 2002) 
Hexa: TWA 0,2 mg/m3 (CRC 2002) 
Okta: TWA 0,1 mg/m3, STEL 0,3 mg/m3 (CRC 2002) 

Miljö- mark: Den högst klorerade naftalenen, oktaklornaftalen, bedöms ha låg eller ingen rörlighet i mark, 
grundat på ett Koc värde mellan 750 000 – 1 600 000. Nedbrytning förväntas inte ske, eller 
långsamt, varför oktaklornaftalen bedöms vara persistent i jord. (HSDB). Den lägst klorerade 
naftalenen, monoklornaftalen, är även det ämne med lägst Koc värde, 3 900, även denna antas 
ha låg rörlighet i mark. (HSDB)  

Miljö - vatten Bortförsel av oktaklornaftalen från vatten bedöms främst utgöras av förångning till luft och 
adsorption till partiklar och därmed sedimentering. Oktaklornaftalen bioackumuleras inte till 
hög grad i fisk, förmodligen beroende på molekylens storlek, BCF 0 – 340. De övriga klor-
naftalenerna biokoncentreras i olika grad, med BCF enligt (HSDB):  
Hexaklornaftalen: BCF 345 000 
Pentaklornaftalen BCF 100 000 
Tetraklornaftalen BCF 5 000 till 33 000. 
Triklornaftalen BCF 5 000- 33 000 
Monoklornaftalen BCF 743 
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Miljö - luft Oktaklornaftalen finns i luften både i gasfas och i partikulär fas. Långsam nedbrytning sker 
genom reaktion med hydroxylradikaler, med en beräknad halveringstid på 437 dagar. Lägre 
klorerade naftalener har en betydligt snabbare halveringstid, där tetraklornaftalens halverings-
tid är beräknad till 18 dagar och monoklornaftalen till cirka en dag. Partikulärt bunden 
oktaklornaftalen transporteras till mark och vatten via deposition (HSDB).  

Nedbrytnings-
produkter: 

Vid upphettning till sönderdelning, bryts klornaftalener ned till giftiga ångor av väteklorid 
(HSDB). 

Tidigare studier – 
vatten / slam 

Monoklornaftalen har detekterats i dricksvatten i en japansk undersökning utförd 1983 och 
1984 till en nivå av mellan 0,03 – 0,44 ng/l. (HSDB). 

En undersökning från 1986 har detekterat oktaklornaftalen till koncentrationer mellan 
50-130 µg/liter i avloppsvatten från ett smältverk för aluminium där klorgas användes i 
hanteringen (HSDB). 

I en svensk undersökning från 1992 rapporteras halten i avloppsslam uppmätts till 6-9 µg/kg 
torrsubstans. (Öberg, T. 1994)) 

Tidigare studier – 
sediment, jord 

I en undersökning i Finland av ytsediment från 18 sjöar, detekterades tetraklornaftalen till 
koncentrationer av 400 – 3 200 ng/kg pentaklornaftalen 110 – 490 ng/kg och hexaklornaftalen 
till 30 – 250 ng/kg, däremot inte hepta- och oktaklornaftalen. Detektionsgränsen var flera 
nanogram per liter. (HSDB)  

Tidigare studier - 
övrigt 

En undersökning av bröstmjölk hos kvinnor i Stockholm, visar att koncentrationen av orga-
niska klorföreningar minskat i bröstmjölken under perioden 1972 – 1997. Detta bedöms spegla 
omgivningskoncentrationerna. (Chemosphere 2000) 

Tetra- penta- hexa- och pentaklorfenoler har detekterats till halter av 2 ± 11 ng/gram i land-
levande arter och 38 ± 110 ng/gram i havskustarter av sjöfåglar, i en polsk undersökning utförd 
under 1991. (Bromatologia i chemia toksykologiczna 1996) 

PCN har detekterats i elekronik, exempelvis kondensatorer och kablar, framförallt av äldre 
modell (Öberg T. 1994). Förorening i tekniska PCB-produkter, till en halt av mellan 2 och 
900 mg/kg. (Öberg T. 1994) 

Studier av klornaftalener i ägg från sjöfåglar visar att halterna minskat under åren 1974 – 1987 
(HSDB). 

 PCN når miljön dels genom nybildning i termiska processer, dels genom långväga transport 
(Öberg T. 1994). 

 Förbränning: 
Klorerade aromater bildas vid alla typer av förbränningsprocesser i närvaro av klor. (Öberg T 
2001). Vid kontrollerade bränder är troligen inte dessa halter särskilt höga, men vid okontrolle-
rade bränder vid exempelvis avfallsdeponier kan halterna misstänkas bli betydande. (Öberg T. 
1994).  

Långväga 
transport 

Långväga transport förekommer av alla kloraromater. Någon uppskattning av nedfallen mängd 
har inte påträffats (Öberg T. 1994).  
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9 Endosulfan 

9.1 Allmänt  

Endosulfan är en insekticid och acaricid (kvalsterdödande medel) som används som 
bekämpningsmedel inom jordbruk vid en mängd olika odlingstyper, såsom kaffe, te, 
frukt, grönsaker, ris, majs med mera. Endosulfan används även som träimpregne-
ringsmedel. I Sverige har ämnet varit förbjudet sedan 1995. 

Endosulfan är ett klorerat kolväte som hör till gruppen cyklodiener. Den saluförda 
varan består oftast av en blandning mellan de två isomererna alfa- och beta-endo-
sulfan. Den viktigaste metaboliten från endosulfan är endosulfansulfat, vilken i tidi-
gare studier har hittats i högre koncentrationer i exempelvis ytvatten än endosulfan 
själv. Under rubriken 9.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper finns data för såväl 
Endosulfan som endosulfansulfat. 

9.2 Lagstiftning 

Endosulfan är återkallat 1995 och förbjudet för användning. Det är klassat som 
miljöfarligt, giftigt, irriterande, giftigt vid hudkontakt och förtäring, irriterar ögonen 
och är mycket giftigt för vattenorganismer, T N Xi R24/25 R36 R50-53 (KIFS 
2001:3). Det står vidare i Bilaga 5 (KIFS 1998:8) att ämnet är svårnedbrytbart och 
bioackumulerande och ha en mycket akut giftighet. I Europaparlamentets och 
Rådets Beslut nr 2455/2001/EG är endosulfan med på listan över prioriterade ämnen 
som skall undvikas att finnas i vattenmiljöer. 

Riktlinjer för hur hög halt som är acceptabelt intag per dag finns i USA och Kanada, 
och som också är det FAO/WHO har som riktlinje, är 0,006 mg/kg. Delstaten 
Florida har ett riktvärde för dricksvatten om att det inte skall finnas mer än 0,35 µg/l 
och i delstaten Arizona är det 74 µg/l. FAO/WHO har följande riktlinjer för 
acceptabelt innehåll av endosulfan i livsmedel, te 30 mg/kg, lök 0,2 mg/kg och ris 
0,1 mg/kg. 

9.3 Användningsområden 

Endosulfan används såsom insekticid och acaricid (kvalsterdödande medel). I 
Sverige har ämnet förekommit i tre substanser, men ämnet förbjöds för användning i 
Sverige år 1995.  
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9.4 Förekomst i miljön 

I många länder förekommer endosulfan fortfarande såsom insekticid /acaricid inom 
jordbruket. Därigenom förs det till Sverige bland annat genom importerade livs-
medel och genom långväga atmosfärisk transport. Ämnet har detekterats i Arktis, 
vilket stärker misstankar om att ämnet transporteras långväga.  

9.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Endosulfan förekommer i formerna alfa- och beta-endosulfan, där alfaformen är mer 
vattenlöslig. Nedbrytningsprodukten utgörs främst av endosulfansulfat, som i tidi-
gare undersökningar detekterats i högre halter än ursprungsämnet endosulfan. I syfte 
att utreda ämnets förekomst i omgivningsmiljön bedöms mätningar av endosulfan 
och endosulfansulfat i matriserna sediment och fisk vara rimliga i första hand. Efter-
som ämnet kan finnas i importerade grönsaker kan det vara intressant att analysera 
förekomst av endosulfan och dess nedbrytningsprodukter i större kompostanlägg-
ningar. För uppgifter om endosulfan och tidigare genomförda undersökningar, se 
tabellen nedan. 

Tabell 18. Endosulfan. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information.  

Endosulfan 

CAS-nr: 115-29-7 

 

 

 

 

 

 

Synonymer Många handelsnamn bland annat Beosit, Crisulfan, Endocel, Hildan, Malix, 
Thiodan, Thiosulfan med flera. 

Molekylformel C9H6Cl6O3S 

Molekylvikt 406,9 g/mol (HSDB) 

Utseende Fast ämne, bruna eller vita kristaller. Terpenlukt eller svaveldioxid. (HSDB) 

Kokpunkt 106°C vid 0,7 mm Hg (HSDB) 

Smältpunkt 106°C (HSDB) 

Densitet 1,745 g/cm3 vid 20°C (HSDB) 

Ångdensitet - 
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Vattenlöslighet Alpha-endosulfan 0,53 mg/l, beta-endosulfan 0,28 mg/liter vid 25°C (HSDB) 

Ångtryck 6,2·10-6 mm Hg vid 20°C (HSDB) 

Log Kow 3,83 för alfa-endosulfan (HSDB) 

Koc 2 000 (HSDB) 

BCF 2 650, 11 583 (uppmätta värden HSDB) 

Användning Enligt SPIN användes endosulfan av upp till två tillverkare/importörer i Sverige 
under 1999. Under år 2000 och 2001 har ämnet även tillverkats/importerats i Dan-
mark. Antalet beredningar och mängder är konfidentiellt. (SPIN). Ämnet används 
som insekticid, acaricid (kvalsterdödande medel). 

Hälsa: Inte klassificerad som carcinogen för människa. Akuta symtom på exponering är 
huvudvärk, yrsel, illamående, hjärtrubbningar, muskelsvaghet, medvetslöshet. 
(HSDB) 

Exponeringsvägar Trolig exponeringsväg för allmänbefolkning är via kontaminerad mat, som blivit 
besprutad med insekticiden endosulfan. Yrkesexponering kan ske genom hudkon-
takt och inandning av ämnet vid användning av produkter innehållande endosulfan 
eller vid tillverkning. (HSDB). 

Toxicitetsdata:  LD50 råtta oral 18 mg/kg (HSDB) 
LD 50 kanin hud 90mg/kg (HSDB) 

Gränsvärden TWA 0,31 mg/m3 (CRC 2002) 

Miljö mark Endosulfan förväntas ha låg mobilitet i jord, beroende på ett högt beräknat Koc 
värde till 2 000. Förångning bedöms ske från fuktig mark, en process som dämpas 
beroende på endosulfans benägenhet att bindas till partiklar. Endosulfan bedöms 
inte förångas till luft från torr mark, beroende på dess ångtryck. (HSDB) 

Miljö - vatten Endosulfan binder till partiklar och sedimenterar i vatten. Förångning till luft sker 
vid kontaktytan vatten/luft, men är en process som dämpas av endosulfans bindning 
till partiklar. Bioackumulering i akvatiska organismer antas vara hög, baserad på 
BCF värden för fisk uppmätta till 2 650 och 11 583. (HSDB) 

Miljö - luft Endosulfan förväntas finnas både i gasfas och partikulärt bundet i luften. Endosul-
fan i gasfas bryts ned av hydroxylradikaler i luften, en reaktion med beräknad 
halveringstid på cirka två dagar. Partikulärt bunden endosulfan förs till mark via 
deposition. (HSDB) 

Nedbrytningsprodukter: Den största reaktionsprodukten från endosulfan är endosulfansulfat. (EHC 40, 
WHO 1984). 



 Utredning av ämnen inför screening 2004 Datum 2003-10-15 

  Ver 0 

  Dok.nr 1003-01/10/01/rap001 

 

 

 
 
 
 45 (76) 

U:
\10

03
-0

1\1
0-

ud
o\0

1-
utr

\R
ap

00
1.d

oc
 

Tidigare studier - 
vatten 

Endosulfan har detekterats i en mängd prover av ytvatten, framförallt vid undersök-
ningar gjorda på 70-talet. Halterna varierar stort, förmodligen beroende på vattnets 
närhet till besprutad mark. (HSDB)  

I en sammanställning över provtagning av bekämpningsmedel i svenska vatten alfa-
endosulfan hittats i ett av 1 510 prov med koncentrationen 0,19 µg/l, beta-endosul-
fan i ett av 1 492 prov till en koncentration av 0,08 µg/l och metaboliten endosul-
fansulfat i fyra av 1 492 prov till en koncentration av 0,27 µg/l. (Ulén och Kreuger 
2000). Provtagningarna med uppmätta halter utfördes i vattendraget Tygelsjö-
bäcken i Malmö kommun under 1991 (Esbjörnsson 2002).  

Under 2001 har mätningar gjorts i flera svenska vattendrag av SLU. I samtliga fall 
har koncentrationerna varit under detektionsgränsen, som är 0,02 µg/liter.  

Tidigare studier – 
sediment / jord 

Mätningar i sediment har utförts av SLU under 2001. Vid en av provtagnings-
platserna, Marstadsbäcken i södra Skåne, uppmättes metaboliten endosulfansulfat i 
till koncentrationen 0,01 µg/gram torrsubstans. (Esbjörnsson 2002). 

Tidigare studier - luft Endosulfan har uppmätts i luft i en mängd provtagningar i USA enligt en samman-
ställning från 1976. Under 1970 – 1972 kvantifierades endosulfan i 2 % av de tagna 
proverna, till en medelkoncentration av 112 ng/m3. (EHC 40, WHO 1984).  

Tidigare studier - fisk Ingen undersökningar av endosulfan i fisk har hittats i denna litteraturgenomgång.  

Tidigare studier - övrigt Endosulfan har uppmätts i flera studier i nederbörd i Canada och USA, i koncentra-
tionsnivåer några ppt (parts per trillion). Undersökningarna gjordes 1979 – 1981. 
Endosulfan har även detekterats, men inte kvantifierats, i is och snö från arktis, 
enligt en studie från 1998. (HSDB) 

Tabell 19. Endosulfansulfat. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information.  

Endosulfansulfat 

CAS-nr: 1031-07-8 

 

 

 

 

 

 

 

Synonymer 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-Methano-2,4,3-benzodiox-
athiepin 3,3-dioxide; Endosulfan sulfate; Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol, 
cyclic sulfate; Thiodan sulfate 

Molekylformel C9H6Cl6O4S 

Molekylvikt 422,95 g/mol (HSDB) 

Utseende - 

Kokpunkt 200°C (Chemfinder) 

Smältpunkt 181-182 °C (HSDB) 
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Densitet - 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet 0,117 g/l 

Ångtryck 1,0 *10-11 mm Hg vid 25 °C (HSDB) 

Log Kow 3,66 (HSDB) 

Koc 3,2·104 (HSDB) 

BCF 130 (HSDB) 

Användning Används inte utan är en nedbrytningsprodukt av ämnet endosulfan. 

Hälsa: Inte klassificerad som carcinogen för människa. Akuta symtom på exponering är 
huvudvärk, yrsel, illamående, hjärtrubbningar, muskelsvaghet, medvetslöshet, 
kramp, diarré (HSDB). 

Exponeringsvägar Trolig exponeringsväg för allmänbefolkning är via kontaminerad mat (HSDB).  

Toxicitetsdata:  Humantoxvärde 

Uppskattad letal oral dos för människor: 50-500 mg/kg (HSDB) 

Ekotoxvärden 

LC50 Lebistes reticulatus (guppy) 16µg/l (HSDB) 
LC50 Carassius auratus (guldfisk) 17,5 µg/l (HSDB) 
LC50 Daphnia Magna (vattenloppa) 140µg/l 48 h (HSDB) 

Gränsvärden TWA 0,1 mg/m3 (HSDB) 
Riktlinjer för dricksvatten i Florida 0,3 µg/l (HSDB) 

Miljö mark Endosulfansulfat förväntas ha låg mobilitet i jord, beroende på ett högt beräknat 
Koc värdet. Endosulfansulfat bedöms inte förångas till luft från torr mark (HSDB). 

Miljö - vatten I de vattenprover som finns tagna nära fält som behandlats med endosulfan i USA 
finns inga rester av endosunfansulfat. I grundvatten har man endast funnit endosul-
fansulfat i 6 av 1969 prover och då med koncentrationen mellan 0,05 och 1,4 µg/l. I 
ytvatten i Mexikanska gulfen har man funnit låga koncentrationer av endosulfansul-
fat 0,79-1,62 ng/g torr massa (HSDB).  

Miljö - luft I inga prover som finns tagna i områden runt industrier i Spanien finns 
endosulfansulfat (HSDB). 

Nedbrytningsprodukter: I en studie har nedbrytningsvägar för endosulfansulfat i jord identifierades att äm-
net omvandlades till endosulfandiol som var den slutliga nedbrytningsprodukten 
(Miles et al 1979) (HSDB) 

Tidigare studier - 
vatten 

I en sammanställning över provtagning av bekämpningsmedel i svenska vatten 
endosulfansulfat hittats i fyra av 1 492 prov till en koncentration av 0,27 µg/l. (Ulén 
och Kreuger 2000). 
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Tidigare studier – 
sediment / jord 

Mätningar i sediment har utförts av SLU under 2001. Vid en av provtagnings-
platserna, Marstadsbäcken i södra Skåne, uppmättes metaboliten endosulfansulfat i 
till koncentrationen 0,01 µg/gram torrsubstans (Esbjörnsson 2002). 

Tidigare studier - luft I prover som tagits i områden runt industrier i Spanien har endosulfansulfat inte 
identifierats i något (HSDB). 

Tidigare studier - fisk Studier av endosulfansulfat i fisk finns från East Fork Popular Creek i Oak Ridge, 
Tennessee. Istudierna påvisades halter av endosulfansulfat bland annat i rödbröstad 
fisk av 53,3 µg/kg (HSDB). 

Tidigare studier - övrigt Endosulfansulfat har studerats i komjölk där både halter uppmättas i en del studier 
men det finns också studier som visar att komjölken inte innehåller endosulfansul-
fat (HSDB). I tobak har man också funnit rester av endosulfansulfat (HSDB). 
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10 Isocyanater 

10.1 Allmänt 

Isocyanater är en grupp kemiska föreningar som används vid tillverkning av plasten 
polyuretan, PUR. PUR har använts från slutet av 1930-talet och framåt. PUR inne-
håller flera ämnen som är hälso- och miljöfarliga, däribland isocyanater. Isocyanater 
har uppmärksammats främst för att de kan orsaka astma och andningsbesvär. Det 
färdiga materialet PUR innebär ingen hälso- eller miljöfara, annat än vid nedbryt-
ning av materialet, som kan ske mekaniskt eller vid höga temperaturer (>150°C). 
(VTU 1999) 

Detta innebär att exponering för isocyanater främst är ett yrkesrelaterat problem, 
snarare än en fara för omgivningsmiljö och allmänbefolkning.  

Isocyanaterna är en av de byggstenar som används vid tillverkning av PUR. Ett 
flertal olika isocyanater kan användas, och valet beror av vilka egenskaper man vill 
att den färdiga PUR-plasten skall få. De vanligaste förekommande isocyanaterna är 
toluendiisocyanat, TDI, metylendifenyldiisocyanat, MDI och hexametylendiiso-
cyanat, HDI, som står för cirka 90 % av den totala användningen (VTU 1999). 

Den stora gruppen av isocyanater kan delas in i undergrupper beroende på isocya-
natens kemiska struktur, där man skiljer på aromatiska och alifatiska isocyanater 
(VTU 1999). Egentligen syftar ordet isocyanat på den kemiska gruppen NCO-. De 
isocyanater som används vid PUR-tillverkning har oftast två isocyanatgrupper, och 
benämns därför diisocyanater. Här jämställs dessa dock med termen isocyanater.  

Vid upphettning av PUR-material till temperaturer mellan 150 – 200°C kan isocya-
nater nybildas från materialet och avges till luften. Det kan vara andra isocyanater än 
de som materialet ursprungligen bestod av, till exempel de mindre monoisocyana-
terna såsom metyl- och etylisocyanat och aminocyanat. (VTU 1999). Monoisocya-
nater kan även bildas vid upphettning av ämnen som inte inkluderar PUR-material. 
Det kan exempelvis vara mineralull preparerat med fenolformaldehyd-harts och kar-
bamid (urea), eller andra kombinationer där formaldehydbaserade hartser med 
kvävebaserade tillsatser upphettas. Det har även rapporterats att isocyansyra kan bil-
das, ett ämne som det finns lite information kring och tillsvidare antas ha liknande 
egenskaper som andra monoisocyanater. (ASS 2000). Dessutom kan det vid upp-
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hettningen bildas en hel del andra ämnen som kan vara giftiga, exempelvis kolmo-
noxid, cyanväte, fenoler, nitrösa gaser och andra kväveföreningar. (VTU 1999).  

Det är svårt att välja ur ett fåtal ämnen för vidare studie bland den stora gruppen av 
isocyanater. I denna rapport har följande ämnen valts för fördjupning: De två 
aromatiska isocyanaterna TDI och MDI samt den alifatiska isocyanaten HDI, på 
grund av dessas omfattande användning. Dessutom har valts den aromatiska NDI, 
samt den cykliska alifatiska isocyanaten IPDI. Se tabell 19 för fullständiga namn 
och CAS-nummer.  

Isocyanater kan även förekomma partikulärt bundet i aerosoler. Dessa kan vid 
inandning dras ned långt ned i lungorna.  

Tabell 20. Utvalda isocyanater för vidare genomgång.  

Namn CAS-nr 

Toluendiisocyanat, TDI 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5 

Metylendifenyldiisocyanat, MDI 101-68-8, 5873-54-1, 2536-05-2 

Hexametylendiisocyanat, HDI 822-06-0 

Isoforondiisocyanat, IPDI 4098-71-9 

Metylisocyanat 624-83-9 

 

10.2 Lagstiftning 

Toluendiisocyanat, CAS-nr 584-84-9, finns med på klassificeringslistan och är klas-
sat som cancerogent, mycket giftigt, mycket giftigt vid inandning, irriterande, Canc3 
R40 T+ R26 Xi R36/37/38 (KIFS 2001:3). Enligt AFS 2000:3 är nivågränsvärdet för 
toluendiisocyanat 0,04 mg/m³ (0,005 ppm). Takgränsvärdet är 0,07 mg/m³ 
(0,01 ppm). Gränsvärdena är satta 1984. 

Metylendifenyldiisocyanat är klassat som hälsoskadligt, farligt vid inandning, irrite-
rande, irriterar ögonen, andningsorganen och huden samt kan ge allergi vid inand-
ning och hudkontakt, Xn R20 Xi R36/37/38 R42/43 (KIFS 2001:3). Enligt AFS 
2000:3 är nivågränsvärdet för metylendifenyldiisocyanat 0,05 mg/m³ (0,005 ppm). 
Takgränsvärdet är 0,1 mg/m³ (0,01 ppm). Gränsvärdena är satta 1984. 
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Hexametylendiisocyanat är klassat som giftligt, irriterande, kan ge allergi vid inand-
ning och hudkontakt, T R23 Xi R36/37/38 R 42/43 (KIFS 2001:3). Inget hygieniskt 
gränsvärde är satt för hexametylendiisocyanat. 

Isoforondiisocyanat är klassat som miljöfarligt, giftigt, irriterande, hälsoskadligt, 
giftigt för vattenorganismer, T R23 Xi R36/37/38 R42/43 N R51-53 (KIFS 2001:3). 
Enligt AFS 2000:3 är nivågränsvärdet för isoforondiisocyanat 0,05 mg/m³ 
(0,005 ppm). Takgränsvärdet är 0,09 mg/m³ (0,01 ppm). Gränsvärdena är satta 1981. 

Metylisocyanat är klassat som extremt brandfarligt, giftigt, irriterande, F+ R12 T 
R23/24/25 Xi R36/37/38 (KIFS 2001:3). Inget hygieniskt gränsvärde är satt för 
metylisocyanat. 

Hantering av isocyanater i arbetslivet är reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift 
Härdplaster, AFS 1996:4, likaså gäller föreskriften Kemiska Arbetsmiljörisker 
AFS 2000:4. 

Verksamheter som hanterar isocyanater i större mängder omfattas av Lag, 
förordning och föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor SFS 1999:381, SFS 1999:382, SRVFS 1999:5 och 
AFS 1999:5. 

Enligt amerikansk och kanadensisk lagstiftning finns inga restriktioner, 
begränsningar eller riktlinjer för isocyanater. 

10.3 Användningsområden 

Det finns ingen tillverkning av isocyanater i Sverige. Det finns däremot företag som 
importerar isocyanater som råvara för framställning av polyuretanprodukter och 
andra material. 

Användningen av PUR-material finns inom flera olika användningsområden. Detta 
beror på att materialet kan ges en mängd olika egenskaper – mjukt, hårt, poröst, segt, 
hög/låg vattenabsorption med mera. Användningsområdena är inom bilindustrin, yt-
behandling, möbler och madrasser, förpackningsmaterial, konstruktion, kyl med 
mera. PUR-plasten används inom dessa områden såsom bland annat bindemedel i 
limmer, lack eller tätningsmedel, skumplast, gjutningsmedel med mera. 
(VTU 1999). 
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TDI tillverkas inte i Sverige, men däremot finns en betydande import av ämnet. 
Under 2001 importerades enligt produktregistret 4 344 ton TDI till Sverige som rå-
vara. Enligt SCB importerades 3 610 ton ren TDI som råvara. Cirka 4 300 ton an-
vändes som syntesråvara för framställning av polyuretan under 2001. Samma år im-
porterades även kemiska produkter där TDI ingick till en omfattning av motsvarande 
233 ton ren TDI. De produkter där TDI ingår och antingen tillverkas i Sverige eller 
importeras är råvara till plast och gummi, bindemedel och fyllmedel, härdare till färg 
lim och plast, färger och lacker samt övriga produkter. Den dominerande tillverk-
ningen förutom framställning av polyuretan är framställning av bindemedel till färg. 
Under 2001 var 168 produkter som innehöll TDI anmälda till produktregistret, vara 
25 var tillgängliga som konsumentprodukter (KEMI Produktregistret 2003). 

MDI framställs inte i Sverige, däremot importeras det för vidare förädling. Under 
2001 importerades 4 075 ton som råvara och ingick med 459 ton i importerade pro-
dukter. MDI används huvudsakligen som syntesråvara vid framställning av poly-
uretan, men även vid framställning av tätningsmedel och lim, golvbeläggningsmedel 
och gjutmassor samt bindemedel och härdare. MDI importeras förutom i nämnda 
produkter också i termiska och elektriska isolermaterial, samt råvaror till plast och 
gummiindustrin. Under 2001 exporterades produkter med ett totalt innehåll av 110 
ton MDI från Sverige. Under 2001 var 346 produkter som innehöll MDI anmälda till 
produktregistret, vara 53 var tillgängliga som konsumentprodukter. (KEMI 
Produktregistret 2003). 

Isoforondiisocyanat, IPDI, tillverkas inte i Sverige, men importeras som råvara. Im-
porten är jämfört med TDI och MDI blygsam, 47 ton under 2001. Ungefär ett ton 
IDPI importeras som ingående komponent i olika produkter. I Sverige sker tillverk-
ning av färger där IDPI ingår. IDPI används inom färgindustrin för plasttillverkning 
är den dominerande användningen av IDPI. I övrigt ingår ämnet i tätningsmedel och 
lim. Under 2001 exporterades färger från Sverige med ett IDPI-innehåll av 43 ton. 
(KEMI Produktregistret 2003). 

Hexametylendiisocyanat tillverkas i USA av Bayer Corporation och Lyondell 
Chemical Company (HSDB).  

10.4 Förekomst i miljön 

Isocyanater förekommer främst i arbetsmiljön, där de kan orsaka hälsoproblem i 
form av allergiska besvär och irritation på luftvägar och hud. I omgivningsmiljön är 
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nedbrytningen snabb och långväga transport bedöms ej förekomma. Luftburna iso-
cyanater kan förekomma som förorening i närheten av industriella punktutsläpp, 
varför detta kan innebära ett hälsoproblem i de fall bostäder finns i närheten. I övrigt 
är det främst nedbrytningsprodukter från isocyanater som förekommer i omgiv-
ningsmiljön, vilka då består av svårlösligt ureaderivat som bildas genom hydrolys. 
Då hydrolysen bedöms ske relativt snabbt borde förekomsten av ureaderivater vara 
högre i närheten av industriella punktutsläpp än på längre avstånd.  

10.5 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Isocyanater innebär hälsorisker framförallt vid inandning i form av gas, ånga, damm 
eller dimma. Kan orsaka irritation i slemhinnor och andningsvägar som ger astma-
liknande symtom och försämrad lungfunktion. Risken för överkänslighet, sensibili-
sering, är stor. Det är inte klarlagt om monoisocyanaterna verkar sensibiliserande, 
däremot är de irriterande för ögon och slemhinnor. Isocyanaterna är även irriterande 
vid hudkontakt. (ASS 2000). 

Isocyanater är reaktiva och nedbrytning sker snabbt. Eventuellt kan det vara intres-
sant att mäta isocyanater i luft i närheten av punktutsläpp, där bostäder är belägna i 
närheten. I övrigt bedöms det som lämpligast att utföra provtagning av stabilare 
reaktionsprodukter, såsom ureaderivat. Lämplig matris kan vara sediment/slam, i 
närheten av utsläpp från tänkbara punktkällor. 

För egenskaper och tidigare studier av utvalda isocyanater, se tabellerna nedan. 

 

Tabell 21. Toluendiisocyanat. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information.  

Toluendiisocyanat 

CAS-nr:  

584-84-9, 91-08-7, 

26471-62-5 

 

 

 

 

Synonymer TDI, 1,3-diisocyanatometylbensen, isocyansyra, metyl-m-fenylenester, 
metylfenylenisocyanat med flera.  

Molekylformel C9H6N2O2 

Molekylvikt 174,17 g/mol (EHC 75, WHO 1987) 
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Utseende Färglös till svagt gul vätska med stickande lukt. (EHC 75, WHO 1987) 

Kokpunkt 251°C vid 761 mm Hg, båda blandningarna. (EHC 75, WHO 1987). 

Smältpunkt 12,5-13,5 (80:20 blandning), 4,7-6 (65:35 blandning). (EHC 75, WHO 1987) 

Densitet 1,22 g/cm3, båda blandningarna. (EHC 75, WHO 1987). 

Ångdensitet 6 (luft = 1). (EHC 75, WHO 1987) 

Vattenlöslighet TDI reagerar med vatten och bildar ureapolymerer. (EHC 75, WHO 1987). 

Ångtryck 0,01 mm Hg vid 20°C (EHC 75, WHO 1987) 

Flampunkt 121°C (Chemfinder) 

Log Kow - 

Koc - 

BCF - 

Användning TDI används industriellt vid tillverkning av bland anant polyuretanskum, färg och 
elastomerer. TDI-baserad polyuretanskum används inom bil- och möbelindustr och 
till förpackningar och isolering. (EHC 75, WHO 1987).  

Hälsa: TDI klassificeras av IARC till klass 2B, vilket innebär att de kan vara carcinogena 
för människa. (IARC 1999). 

Exponering för TDI kan leda till besvär vid andningssystemet, hud, ögon och mage. 
TDI kan orsaka astmaliknande andningsbesvär och resultera i överkänslighet. 
Exponering en enstaka gång kan verka sensibiliserande. (EHC 75, WHO 1987). 

Exponeringsvägar Yrkesexponering är trolig vid en mängd olika arbetsplatser, där TDI används eller 
produkter innehållande TDI hanteras. Särskilt viktigt är det att iaktta försiktigt vid 
spraymålning av färg innehållande TDI, för att förhindra inandning av aerosoler. 
(EHC 75, WHO 1987) 

Allmänbefolkningen antas inte exponeras i hög grad för TDI, på grund av ämnets 
snabba nedbrytning och att det därmed endast finns i mätbara nivåer i närheten av 
utsläppskällor. Det är tänkbart att TDI finns som förorening i inomhusluft om 
materialet innehåller TDI, som då kan avges till luften. (EHC 75, WHO 1987) 

Toxicitetsdata:  TDI är väldigt giftigt vid inandning, 4 timmars LC50 värde varierar från 
70-356 mg/m3. TDI som intas oralt eller vid hudkontakt är mycket mindre giftigt, 
vid jämförelse av dödlig dos, där LD50 oralt varierar mellan 3.06–4.13 g/kg 
kroppsvikt, och LD50 hud (kanin) uppges till 10 g/kg kroppsvikt. (EHC 75, WHO 
1987). 

Gränsvärden TWA 0,005 ppm / 036 mg/m3  
STEL 0,02 ppm / 0,14 mg/m3 (CRC 2002) 

Miljö mark Vid ett utsläpp av TDI till mark reagerar TDI snabbt med väteinnehållande före-
ningar, såsom vatten, alkoholer och syror. Vid ett utsläpp i experimentellt syfte 
fanns 5,5% av utsläppet kvar efter 24 timmar, och koncentrationen av TDI var i 
ppm nivå efter 2 veckor. (HSDB). 
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Miljö - vatten Halveringstider för TDI i vatten varierar mellan 0,5 sekunder till 3 dagar i vatten, 
beroende på pH och turbiditet. Nedbrytningen leder till relativt inerta ureapoly-
merer. TDI i omgivningsmiljön är därmed förmodligen mätbart endast nära utsläpp. 
(EHC 75, WHO 1987). Biokoncentrering av TDI i akvatiska organismer är inte 
trolig. (HSDB). 

Miljö - luft TDI bedöms endast finnas i gasfas i luften. Reaktion sker med hydroxylradikaler, 
en reaktion med en beräknad halveringstid till cirka tre dagar. Nedbrytnings sker 
även genom reaktion med vattenånga och regn i luften. (HSDB). 

Nedbrytningsprodukter: - 

Tidigare studier - 
vatten 

- 

Tidigare studier – 
sediment / jord 

Tio dagar efter en olycka där 13 ton TDI läckt ut till mark kunde TDI identifieras i 
marken. Efter sex år fanns endast polyurea från TDI kvar i marken. (HSDB). 

Tidigare studier - luft TDI har uppmätts i nivåer av 100 – 17 700 µg/m3 i prov från skorstensrök från 
industri där polyuretanskum tillverkas. (EHC 75, WHO 1987). 

Tidigare studier - fisk - 

Övrigt: TDI tillverkas som två isomerer – 2,4-TDI och 2,6-TDI. Vanligtvis säljs denna i en 
blandning med 80% 2,4-TDI och 20% 2,6-TDI. Blandningen finns även med >99% 
2,4-TDI och även som en blandning med 65% 2,4-TDI. (EHC 75, WHO 1987). 

 

Tabell 22. Metylendifenyldiisocyanat. Markeringen – innebär sökt men ej funnen 
information.  

Metylendifenyldiisocyanat 

CAS-nr: 101-68-8, 

5873-54-1, 2536-05-2 

 

 

Synonymer MDI, metylenbisfenylfenylisocyanat, difenylmetyldiisocyanat med flera. 

Molekylformel C15H10N2O2 

Molekylvikt 250,25 g/mol (HSDB) 

Utseende Ljusgult luktlöst fast ämne (HSDB) 

Kokpunkt 196°C vid 5 mm Hg (HSDB) 

Smältpunkt 37°C (HSDB) 

Densitet 1,9 g/cm³ (Chemfinder) 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet Hydrolyseras i vatten (HSDB) 
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Ångtryck 5·10-6 mm Hg vid 25°C (HSDB) 

Flampunkt 218°C (Chemfinder) 

Log Kow - 

Koc - 

BCF - 

Användning MDI används huvudsakligen som syntesråvara vid framställning av 
polyuretan, men även vid framställning av tätningsmedel och lim, golv-
beläggningsmedel och gjutmassor samt bindemedel och härdare. (KEMI 
Produktregistret 2003) 

Hälsa: MDI är klassificerad såsom ej carcinogen för människa, grupp 3. (IARC 
1999). MDI är irriterande för ögon och hud. MDI är sensibiliserande och 
kan orsaka allergiska besvär. (HSDB).  

Exponeringsvägar Yrkesexponering vid tilllverkning eller hantering av produkter inne-
hållande MDI. Särskilt vid spraymålning finns risk för inandning av 
aerosoler innehållande MDI. Allmänbefolkningen kan utsättas för MDI 
vid hantering av kommersiella produkter som innehåller MDI. (HSDB). 

Toxicitetsdata:  LC50, råtta, inandning 4 timmar 369-380 mg/m3. (HSDB) 

Gränsvärden IDLH: 75 mg/m3 (HSDB) 
TWA 0,005 ppm / 0,051 mg/m3 (CRC 2002) 

Miljö mark När MDI hanteras som vätska kommer den att stelna vid ett utsläpp till 
mark. MDI reagerar med vatten och bildar inert, vattenolösligt material 
som består av polyurea. (HSDB) 

Miljö - vatten Vid en simulering av en olycka med läckage av MDI till vatten föll 
koncentration till 5 % av den ursprungliga inom en dag. MDI reagerar 
med vatten och bildar hård och vattenolöslig polyurea. Mindre fraktio-
ner som löses till vatten hydrolyseras snabbt med en halveringstid från 
några minuter till några timmar. (HSDB).  

Miljö - luft MDI förväntas finnas både i gasfas och partikulärt bundet i luften. MDI i 
gasfas reagerar med hydroxylradikaler med en halveringstid på cirka 33 
timmar. Reaktion med vattenånga ökar förmodligen nedbrytningstiden 
ytterligare. Partikulärt bunden MDI transporteras till mark och vatten via 
deposition. (HSDB). 

Nedbrytningsprodukter: - 

Tidigare studier - vatten - 

Tidigare studier – sediment / jord - 

Tidigare studier - luft - 

Tidigare studier - fisk - 

Tidigare studier - övrigt - 
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Tabell 23. Hexametylendiisocyanat. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information. 

Hexametylendiisocyanat 

CAS-nr: 822-06-0 

 

Synonymer HDI, HMDI, 1,6-hexylendiisocyanat, hexametylenesterisocyansyra med 
flera 

Molekylformel C8H12N2O2 

Molekylvikt 168,n g/mol (HSDB) 

Utseende Klar färglös till ljust gul vätska med stickande lukt (HSDB): 

Kokpunkt 127°C (HSDB) 

Smältpunkt -67°C (HSDB) 

Densitet 1,04 g/cm³ vid 25°C (HSDB) 

Ångdensitet 5,81 (HSDB) 

Vattenlöslighet Reagerar med vatten (Chemfinder) Hydrolyseras i vatten (HSDB) 

Ångtryck 0,5 mm Hg vid 25°C (HSDB) 

Log Kow - 

Koc - 

BCF - 

Användning Hexametylendiisocyanat används som komponent i färgbindemedel, lim-
mer. Förekommer i kontaktlinser, dentala material, medicinska adsorben-
ter. Det förekommer också i färgsystem ofta tvåkomponentssystem inom 
bilindustrin, marinindustri och industriellt underhåll (HSDB). 

Hälsa: - 

Exponeringsvägar Yrkesexponering vid tillverkning eller hantering av ämnen innehållande 
HDI, till exempel inom plast- och syntet fiber industri. (HSDB). 

Toxicitetsdata:  LD50 oralt, (råtta, mus) 1,98 g/kg – 0,96 g/kg 
LC50 inhalering (råtta) 40 ppm / 1 timme (HSDB) 

Gränsvärden TWA 0,005 ppm / 0,034 mg/m3 (CRC 2002) 

Miljö - mark HDI reagerar med fukt i marken och bildar svårlösliga aminer och 
polyureas. (HSDB) 

Miljö - vatten Det är inte troligt med förekomst av HDI i vattendrag eller avlopp, då det 
reagerar med vatten och bildar amin- och ureaderivat. (HSDB) 

Miljö - luft HDI förväntas endast finnas i gasfas i atmosfären och inte bundet till 
partiklar. Nedbrytning sker genom reaktion med hydroxylradikaler, en 
reaktion med en halveringstid på 16 timmar. HDI reagerar även med regn 
och vattenånga i luften. (HSDB). 
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Nedbrytningsprodukter: - 

Tidigare studier - vatten - 

Tidigare studier – sediment / 
jord 

- 

Tidigare studier - luft - 

Tidigare studier - fisk - 

Tidigare studier - övrigt - 

 

Tabell 24. Isoforondiisocyanat. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information.  

Isoforondiisocyanat 

CAS-nr: 4098-71-9 

 

 

 

 

 

Synonymer 3-Isocyanatometyl-3,5,5-Trimetylcyklohexylisocyanat; 5-isocyanato-1-(isocya-
natometyl)-1,3,3-trimetylcyklohexan; IPDI; Methylen (3,5,5-trimethyl-3,1-cyk-
lohexylen) ester; isocyanic acid, metylen(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylen) ester 

Molekylformel C12H18N2O2 

Molekylvikt 222,3 g/mol (HSDB) 

Utseende Färglös till ljust gul vätska (HSDB) 

Kokpunkt 158°C vid 10 mm Hg (HSDB) 

Smältpunkt -60°C (HSDB) 

Densitet 1,056 g/cm3 (HSDB) 

Ångdensitet - 

Vattenlöslighet <1 g/l vid 25 C (Chemfinder) 

Ångtryck 0,0003 mm Hg vid 20°C (HSDB) 

Flampunkt 163°C (HSDB) 

Log Kow - 

Koc - 

BCF - 

SPIN - 
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Användning Ger polyuretaner med hög stabilitet, resistans mot reaktion och missfärgning 
beroende på ljus och kemikalier. (HSDB) 

Hälsa: IPDI är irriterande för ögon, hud och andningsvägar. IPDI kan orsaka 
allergiliknande hudbesvär. (HSDB) 

Exponeringsvägar - 

Toxicitetsdata:  LD50 oral (råtta) > 1 000 mg/kg (HSDB) 
LC50 inhalation (råtta) 123 mg/m3 4 timmar (HSDB) 
LD50 hud (råtta) 1 060 mg/kg (HSDB) 

Gränsvärden TWA 0,005 ppm / 0,045 mg/m3 (CRC 2002) 

Miljö - mark - 

Miljö - vatten - 

Miljö - luft - 

Nedbrytningsprodukter: - 

Tidigare undersökningar - 
vatten 

- 

Tidigare studier – 
sediment / jord 

- 

Tidigare studier - luft - 

Tidigare studier - fisk - 

Tidigare studier - övrigt - 

 

Tabell 25. Metylisocyanat. Markeringen – innebär sökt men ej funnen information.  

Metylisocyanat 

CAS-nr: 624-83-9 

 

 

Synonymer  

Molekylformel C2H3NO 

Molekylvikt 57,06 g/mol (HSDB) 

Utseende Färglös vätska med skarp doft. (HSDB) 

Kokpunkt 39,1 – 40,1°C (HSDB) 

Smältpunkt -45°C (HSDB) 

Densitet 0,96 g/cm3 vid 20°C (HSDB) 
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Ångdensitet 1,42 (luft=1) (HSDB) 

Vattenlöslighet 10 g/100 ml vatten vid 15°C (HSDB) 6,7 g/100 ml löslig, reagerar (Chemfinder) 

Ångtryck 348 mm Hg vid 20°C (HSDB) 

Log Kow - 

Koc - 

BCF - 

Användning Används som intermediat i organiska synteser, tillverkning av karbamatpesticider. 
(HSDB) 

Hälsa: Skadlig vid inandning, irriterande för hud, ögon och andningsvägar. (HSDB). 

Exponeringsvägar Yrkesexponering via hudkontakt eller inandning vid tillverkning av MIC eller 
produkter innehållande MIC. Allmänbefolkning som bor nära industri där MIC 
tillverkas eller handhas kan även exponeras. MIC har även detekterats i cigarettrök, 
där en rökare får en ungefärlig dos av 4 µg/cigarett. (HSDB). 

Toxicitetsdata:  TCLo inhalation human 2 ppm 
LD50 oral  råtta 69 mg/kg 
LC50 inhalation råtta 5 ppm/4H 
LD50 oral  mus 120 mg/kg 
LCLo inhalation mus 37 mg/m3/1H 
LD50 hud  kanin 213 mg/kg 
LCLo inhalation marsvin 37 mg/m3/1H 
(NTP Chemical Health and Safety Data)) 

Gränsvärden IDLH 3 ppm (HSDB) 
TWA 0,02 ppm / 0,047 mg/m3 (CRC 2002) 

Miljö - mark Vid ett utsläpp av metylisocyanat till mark förväntas den snabbt hydrolyseras om 
marken är fuktig. Förångning från torr mark antas vara en viktig process. (HSDB). 

Miljö - vatten Vid ett utsläpp av metylisocyanat till vatten sker snabb hydrolys, med halverings-
tider på cirka 20 minuter vid 15°C. Nedbrytningsprodukter är karboxymetylamin, 
metylamin, koldioxid, dimetylurea. (HSDB). 

Miljö - luft Metylisocyanat utsläpp till luft förväntas finnas nästan enbart i gasfas och ej parti-
kulärt bundet. MIC fotooxideras genom reaktion med hydroxylradikaler, en reak-
tion med beräknad halveringstid till 11 dagar. Hydrolys antas vara en viktig process 
i fuktig luft. (HSDB). 

Nedbrytningsprodukter: - 

Tidigare studier - 
vatten 

- 

Tidigare studier – 
sediment / jord 

- 

Tidigare studier - luft - 
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Tidigare studier - fisk - 

Tidigare studier - övrigt - 
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11 Matrisbedömning, samtliga ämnen 

11.1 Allmänt 

I detta kapitel sammanfattas förslag till lämpliga matriser för analys av förekomst av 
respektive ämne eller ämnesgrupp. Sammanfattningen bygger på uppgifter i de 
föregående kapitlen. 

Vid provtagning på biota och framför allt vattenlevande organismer och fiskar bör 
man betänka om det är en stationär eller vandrande organism och organsimens 
levnadstid.  

Vid val av sedimentprovtagning bör bottnens beskaffenhet betänkas, huruvida 
sedimentering kan tänkas ske snabbt, var de sedimenterande partiklarna 
transporteras från, vattenströmning etcetera. 

11.2 Adipater 

Eftersom adipater har en liten mobilitet i jord, inte är flyktiga samt har en snabb 
nedbrytning bedöms att långväga transport inte är sannolik. De uppför sig emellertid 
som ftalater och kan finnas i omgivningsluft från närliggande utsläppskällor. 
Följande matriser är relevanta att genomföra provtagning i: 

• Jord 

• Sediment 

• Yt- och grundvatten 

• Lakvatten från deponier 

• Avloppsvatten, kommunalt och industriellt från plastindustri 

• Slam från reningsverk 

• Luft vid utsläppskälla 

11.3 Akrylnitril 

Akrylnitril är ett reaktivt ämne, varför långdistansspridning inte bedöms trolig. 
Akrylnitrils förekomst i miljön bedöms därmed främst härröra från dels industriella 
punktutsläpp, dels diffus spridning i tätortsmiljö via bland annat bilavgaser. Följande 
matriser bedöms som lämpliga för undersökning om förekomst av akrylnitril. 
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• Jord 

• Sediment 

• Yt- och grundvatten 

• Avloppsvatten, kommunalt och industriellt från plastindustri 

• Slam från reningsverk 

• Tätortsluft 

11.4 Klorerade styrener 

Klorerade och bromerade styrener kan tillföras till miljön som biprodukt genom för-
bränning i närvaro av klor. Punktkällor kan därmed vara utsläpp från sopförbrän-
ningsanläggningar, smältverk och gjuterier. Klorerade och bromerade styrener är 
svårnedbrytbara ämnen som binds till partiklar både i vatten och i luft, varför det 
även är möjligt att förekomsten av klorerade och bromerade styrener kan härröra 
från långväga källor. Följande matriser bedöms vara relevanta för provtagning: 

• Ytjord 

• Våt- och torrdeposition 

• Sediment i närheten av sopförbränningsanläggningar smältverk och gjuterier 

• Yt- och grundvatten 

• Avloppsvatten  

• Slam från reningsverk 

• Lakvatten från deponier 

• Luft vid smältverk och sopförbränning 

• Fisk eller annan biota i närheten av smältverk eller gjuterier 

11.5 Limonen 

I syfte att utreda tillförseln av limonen från industriell användning, rekommenderas 
mätning av vattenprover, dels från avloppsvatten vid reningsverk, dels från industri-
ella punktkällor. Sådana punktkällor kan vara tillverkare av rengörings- och avfett-
ningsprodukter samt träbearbetnings- och massaindustri. Spridningen av limonen 
bedöms ske dels genom diffus spridning från konsumentprodukter, dels från punkt-
källor vid tillverkning. Följande matriser bedöms vara relevanta för provtagning: 



 Utredning av ämnen inför screening 2004 Datum 2003-10-15 

  Ver 0 

  Dok.nr 1003-01/10/01/rap001 

 

 

 
 
 
 63 (76) 

U:
\10

03
-0

1\1
0-

ud
o\0

1-
utr

\R
ap

00
1.d

oc
 

• Sediment i närheten av sopförbränningsanläggningar smältverk och gjuterier 

• Yt- och grundvatten 

• Avloppsvatten från kommunala och industriella reningsverk 

• Slam från reningsverk 

• Luft vid punktutsläpp antingen avfettningsanläggningar där limonen används 
eller träbearbetningsindustri 

11.6 Siloxaner 

Siloxaner som grupp bedöms kunna spridas i miljön dels genom diffus spridning 
från konsumentprodukter, dels via punktkällor där ämnena tillverkas eller hanteras. 
Punktkällor kan vara plastindustri eller plastbearbetningsindustri, mekaniska industri 
där siloxaner finns i kyl- och skärvätskor. I syfte att utreda ämnenas förekomst i 
miljön, rekommenderas mätningar i följande matriser: 

• Sediment,  

• Slam från reningsverk 

• Avloppsvatten, kommunalt och industriellt vid misstänkt punktkälla 

• Luft vid punktkälla 

11.7 Mirex 

Eftersom mirex är ett ämne som inte används längre i Sverige finns inga inhemska 
punktkällor. Mirex är svårnedbrytbart och sprids långväga genom partiklar i luften 
som förs till marken via torr- och våtdeposition. Mirex sprids även via partiklar i 
vatten, som förs med strömmar innan sedimentering sker. Följande matriser bedöms 
vara lämpliga för undersökning av förekomst av mirex: 

• Ytjord 

• Våt- och torrdeposition 

• Sediment 

• Grundvatten 

• Biota 
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11.8 Klorerade naftalener 

Det ingen nyregistrerad användning av klorerade naftalener i Sverige. Klorerade 
naftalener har ingått isoleringskablar och andra skyddshöljen. Klorerade naftalener i 
omgivningsmiljön kan även härröra från långväga transport, via spridning med par-
tiklar i luft och vatten. Följande matriser bedöms därför lämpliga för undersökning 
om förekomst av klorerade naftalener: 

• Ytjord 

• Våt- och torrdeposition 

• Ytvatten 

• Deponier 

• Lakvatten från deponier  

• Biota 

11.9 Endosulfan 

Endosulfan används inte i Sverige, men används fortfarande i många länder som in-
sekticid/acaricid inom jordbruket. Därigenom förs det till Sverige bland annat 
genom importerade livsmedel och genom långväga atmosfärisk transport.  

Endosulfan förekommer i formerna alfa- och beta-endosulfan, där alfaformen är mer 
vattenlöslig. Nedbrytningsprodukten utgörs främst av endosulfansulfat, som i tidi-
gare undersökningar detekterats i högre halter än ursprungsämnet endosulfan. I syfte 
att utreda ämnets förekomst i omgivningsmiljön bedöms mätningar av endosulfan 
och endosulfansulfat i matriserna: 

• Sediment 

• Fisk 

• Kommunala komposter för hushållsavfall, eftersom det kan finnas importerade 
grönsaker 

• Ytvatten 

• Ytjord 

• Våt- och torrdeposition 



 Utredning av ämnen inför screening 2004 Datum 2003-10-15 

  Ver 0 

  Dok.nr 1003-01/10/01/rap001 

 

 

 
 
 
 65 (76) 

U:
\10

03
-0

1\1
0-

ud
o\0

1-
utr

\R
ap

00
1.d

oc
 

11.10 Isocyanater 

Främst är isocyanaterna ett arbetsmiljöproblem. Isocyanater är reaktiva och nedbryt-
ning sker snabbt. De kan spridas till luft vid från industrier som använder isocya-
natmonomerer i tillverkningen. Tillämplig matris för att mäta förekomst av isocya-
nater i miljön bedöms vara: 

• Luft vid punktkällor 
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12 Analyser, samtliga ämnen 

12.1 Allmänt 

Värderingen av vilka analysmetoder som kan användas för de olika ämnena och äm-
nesgrupperna har gjorts från etablerade och väl validerade metoder där sådana har 
funnits. De föreslagna analysinstrumenten är kommersiellt tillgängliga och sådana 
som förkommer på de flesta analyslaboratorier. Det finns tekniker och varianter av 
metoder som ger bättre prestanda men tyngdpunkten har legat på att metoderna ska 
vara lättillgängliga och beprövade. Informationssökningen har gjorts på metoder 
från amerikanska naturvårdsverket, Environmental Protection Agency (EPA), 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) och Occupational 
Safety & Health Administration (OSHA). Metoder från dessa myndigheter har ett 
högt anseende och är väl utprovade. Metoderna är också lättillgängliga och kan 
oftast laddas ner från internet. Ofta är nationella standardmetoder baserade på eller 
harmoniserade med dessa metoder. För att bedöma om olika ämnen eller ämnes-
grupper kan analyseras samtidigt har databaser från kommersiella tillverkare av 
analysutrustning använts. Dessa databaser innehåller information om separation av 
ämnen med olika tekniker. Genom att gruppera ämnena efter vilken separationstek-
nik de separerar på samt vilken typ av detektion som är lämpligast har samanalysen 
bedömts. 

För de ämnen där inga standardmetoder funnits, har likhet i ämnets egenskaper be-
dömts mot en befintlig metod. Kompetensen hos AnalyCen Nordics kemister har 
också utnyttjats genom att vid försök värdera en lämplig analysmetod. I dessa försök 
har endast en försiktig bedömning av förväntad detektionsgräns gjorts. Analytiskt är 
den största utmaningen prover av biota. De flesta ämnen i den här rapporten är rela-
tivt opolära, det vill säga dåligt vattenlösliga. Biota innehåller alltid fett och innan 
analys behöver detta fett avlägsnas med en relativt omfattande reningsprocedur. För 
opolära ämnen ökar risken för störningar i analysen ju mer fett provet innehåller. 

Efter tabell 26 förklaras analysförfarandet för respektive ämne. 
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Tabell 26. Analyser 

Ämne Matris Provupparbetnings-

metod, referenser 

Förväntad 

detektionsgräns 

Referenser, 

slutbestämning 

Adipater Jord  0.01 mg/kg* 

 Vatten EPA 506, 525 0.1 µg/l 

 Luft OSHA 104 5 mg/m3 

 Biota GPC/GC-MS 0.1 mg/kg* 

 

CP app. 617 

V app. M3139, 3108, 
1842, 1653 

Akrylnitril Jord EPA 624 1 µg/kg 

 Vatten EPA 524.2, 603, 624 och 
1624 

0.2 µg/l 

 Luft NIOSH 1604, OSHA 37 25-50 µg/m3 

 Biota  5 µg/kg* 

 

CP app. 571, 572, 
782, 1843 

Oktaklorstyren 

och andra 

halogenerade 

styrener 

Jord  0.1 mg/kg*  

 Vatten  0.01 µg/l*  

 Luft    

 Biota GPC/GC-ECD 1 mg/kg*  

Limonen Jord  5 µg/kg* 

 Vatten  1 µg/l* 

 Luft NIOSH 1552, 2549 15 µg/m3 

 Biota  0.5 mg/kg* 

 

CP app. 1023, 1337 

V app. 1899 

Siloxaner Jord  0.1 mg/kg*  

 Vatten  0.1 µg/l*  

 Luft    

 Biota GPC/GC-MS 1 mg/kg*  

Mirex Jord  0.01 mg/kg* 

 Vatten EPA 1656, 617,  
V app. M2821, M1817 

0.004 µg/l 

 Luft  µg/m3* 

 

CP app. 709, 1636, 
1352 



 Utredning av ämnen inför screening 2004 Datum 2003-10-15 

  Ver 0 

  Dok.nr 1003-01/10/01/rap001 

 

 

 
 
 
68 (76) 

U:\1003-01\10-udo\01-utr\Rap001.doc 

Ämne Matris Provupparbetnings-

metod, referenser 

Förväntad 

detektionsgräns 

Referenser, 

slutbestämning 

 Biota GPC/GC-ECD   

Naftalener, 

klorerade 

Jord EPA 8270 0.01 mg/kg 

 Vatten EPA 8270 0.01 µg/l 

 Luft   

 Biota Lundgren et al. 2003 0.1 mg/kg 

 

CP app. 420, 805, 
978 

V app. 1661, 1661 

Endosulfan Jord  0.1 mg/kg 

 Vatten  0.01 µg/l 

 Luft OSHA PV2023 4 µg/m3 

 Biota GPC/GC-MS 1 mg/kg 

CP app. 709, 1569, 
1094 

V app. M3139, 

I samma analys 
analyseras α-endo-
sulfan, β-endosulfan 
samt endosulfan-
sulfat 

isocyanater Jord HPLC  

 Vatten HPLC 0.1 µg/l* 

 Luft NIOSH 5521, 5522 0.2 µg/m3 

 Biota HPLC  

 

CP app. 636, 1060, 
1404 

*Detektionsgränserna är baserade på metoder av andra matriser och ska ses som ungefärliga. 
CP app.: Chrompack application note, från SCANVIEW databas på CD. 
V app.: Varian application note, från SCANVIEW databas på CD Adipater. 

Adipater 

Strukturellt är adipater lika dess föregångare ftalaterna med den skillnaden att ben-
senringen är utbytt mot en rak butankedja. Detta gör att kokpunkten och molekyl-
vikten är lägre än hos motsvarande ftalat. Både ftalater och adipater har 
esterbindningar som kan hydrolyseras i basiskt vatten eller av UV-ljus. 

Analysförfarandet för adipater är likt förfarandet vid analys av ftalater. De olika 
substanser som ingår i ämnesgruppen separerar bra på en opolär gaskromatografi-
kolonn och med denna teknik kan alla komponenter bestämmas i samma körning. 
Med masspektometrisk detektion blir selektiviteten mycket bra. (Chrompack 617, 
Varian M3139, 3108, 1842, 1653, EPA 506, OSHA 104) 
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Hydrolysprodukten adipinsyra är till skillnad från estrarna vattenlöslig och kräver en 
annan analysmetod. Med en mycket polär gaskromatografikolonn kopplad till en 
flamjonisationsdetektor (FID) kan adipinsyra detekteras. Alternativt metyleras syra-
grupperna och kan bestämmas med en opolär GC-kolonn. Analysen kan också 
utföras med jonkromatografi med elektrokemisk detektion. 

Akrylnitril 

Akrylnitril är en flyktig substans och dåligt vattenlöslig som eluerar relativt tidigt på 
en gaskromatografikolonn. Eftersom ämnet innehåller kväve kan en kväveselektiv 
detektor, men även masspektrometri har visat hög känslighet. (Chrompack 571, 572, 
782, 1843, EPA 624, 524.2, 603, 624, 1624, 8031, OSHA 37, NIOSH 1604).  

Akrylnitril bryts lätt ner till akrylsyra som är vattenlöslig. Bestämning av denna sub-
stans är emellertid svår eftersom detektionsgränserna blir mycket dåliga på LC-
MS/MS. Ämnets låga molekylvikt gör att LC-MS är olämpligt. Jonkromatografi 
med elektrokemisk detektion kan eventuellt ge bättre resultat.  

Oktaklorstyren (och andra styrener, klorerade och bromerade, med motsvarade 

egenskaper) 

Oktaklorstyren är en opolär och mycket elektronegativ substans. Den lämpligaste 
analystekniken är GC-ECD. En opolär kolonn separerar de olika klorerade och 
bromerade styrenerna så att fler kan bestämmas i samma analysomgång. 

Limonen 

Limonen är en monoterpen som är relativt flyktig. Substansen analyseras lämpligen 
med GC-MS som samtidigt identifierar ämnet. På grund av dess flyktighet är heads-
pace eller purge & trap-tekniker mycket användbara (Chrompack 1023, 1337, Va-
rian 1899, NIOSH 1552, 2549). Limonen och andra monoterpener oxideras lätt till 
motsvarande alkohol eller keton. Dessa är något mer polära än den ursprungliga 
monoterpenen, men bestäms också bra med GC-MS. För bästa detektionsgräns väljs 
en något mer polär kolonn  

Siloxaner 

Siloxaner har länge betraktats som kontaminanter vid GC-MS-analys. De kromato-
graferar utmärkt men släpper från silikonsepta och kolonnfaser. Slutbestämningen 
kan göras med GC-MS och de har specifika MS-joner som t.ex 73 och 207. Slut-
bestämningen kan göras med GC-MS, men det är av största vikt att en blankkörning 
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subtraheras från analyskromatogrammet för att kompensera för kolonnblödning och 
andra kontaminationskällor. Ett alternativt sätt till slutbestämning är LC-MS. På 
grund av ämnets låga polaritet bör det lösas i aceton och sedan kromatograferas på 
en C-8 kolonn med  metanol som mobilfas. 

Mirex 

Mirex är ett högklorerat ämne som har mycket bra känslighet på GC-ECD eller GC-
MS-NCI. (Chrompack 709, 1636, 1352, EPA 1656, 617, Varian M2821, M1817). 

Naftalener, klorerade 

Dessa klorerade ämnen lämpar sig väl för analys på GC-ECD eller GC-MS-NCI. De 
liknar PCB i sin struktur och på en CP-SIL-5 kolonn eluerar oktaklornaftalen efter 
den tyngsta PCB-isomeren 209 (Chrompack 420, 805, 978, Varian 1661, EPA 8270, 
Lundgren et al. 2003). 

Endosulfan 

Denna förening detekteras ner till 0,01 mg/l med GC-MS. Samma GC-analys kan 
bestämma de två isomererna α-endosulfan och β-endosulfan samt nedbrytnings-
produkten endosulfansulfat. (Chrompack 709, 1094, 1569, Varian M3139, OSHA 
PV2023). 

Isocyanater 

Dessa substanser är relativt polära och lämpar sig därför för vätskekromatografi. 
Derivatisering med 1-(2-metoxyfenyl)piperazin i toluen gör att substansen detek-
teras ner till µg-halter på HPLC med ultraviolett (UV) detektor. Derivatisering med 
Tryptamin/DMSO, ger något bättre känslighet med HPLC-fluorescens (FL) detek-
tion (Chrompack 636, 1060, 1152, 1404, NIOSH 5521, 5522) .  

12.2 Provupparbetning 

12.2.1 Luft 

För att bestämma halterna av ett ämne i luft samlas den oftast på ett adsorbentmate-
rial. Valet av adsorbentmaterial beror på ämnets egenskaper. Vanligtvis pumpas 
luften genom ett rör som är fyllt med adsorbentmaterialet och luftflödet mäts. Ge-
nom att bestämma tiden för provtagningen kan den totala volymen av luft som pas-
serat genom röret bestämmas. Genom att förlänga provtagningstiden kan därför 
detektionsgränsen förbättras eftersom provtagningen sker på en större volym. Ad-
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sorbentmaterialets kapacitet och egenskaper kan emellertid sätta tidsgräns för prov-
tagningstiden. Vid analysen desorberas ämnena från adsorbenten genom att röret 
sköljs med ett lösningsmedel eller att röret värms till en temperatur då ämnet loss-
nar. Även så kallade impingerflaskor kan användas för luftprovtagning. Då bubblas 
luften ner i en vätskefylld glasflaska som löser ämnet ifråga. Analysen sker sedan på 
vätskan i flaskan. Isocyanater provtas på detta sätt. I vätskan finns ett 
derivatiseringsmedel som reagerar med isocyanaterna. 

12.3 Vatten 

Vatten upparbetas med antingen vätske-vätske extraktion (LLE) eller fastfasextrak-
tion (SPE). LLE innebär att vattnet extraheras med ett organiskt lösningsmedel som 
sedan indunstas och analyseras. Vid SPE tillåts vattnet passera en opolär kolonn 
(oftast C18) som sedan elueras med en liten mängd lösningsmedel. Nackdelen med 
SPE är att partiklar i vattnet kan sätta igen kolonnen och stoppa flödet, men för 
partikelfria vatten är det en mycket rationell och miljövänlig metod. 

För flyktiga ämnen (ungefärlig kokpunkt under 250) är headspace en mycket bra 
teknik. Vattenprovet placeras i en speciell lufttät flaska som fylls till hälften. Provet 
värms sedan upp och analyterna tas upp i luftvolymen ovanför vattenytan. Tekniken 
är enkel och har bra reproducerbarhet. För att ytterligare öka känsligheten vid analy-
sen kan purge and trap-teknik användas. Vattenprovet strippas på analyter genom 
heliumgas bubblas i vätskan. Gasen leds sedan över en adsorbent (vanligtvis en kol-
baserad adsorbent). Analyterna desorberas genom att adsorbenten värms upp och 
kan ledas in på gas-kromatografen.  

12.3.1 Jord 

Jord extraheras med ett lösningsmedel som löser det ämne som är intressant. För ett 
opolärt ämne används ett organiskt lösningsmedel. För ett mer vattenlösligt ämne 
används polärare lösningsmedel som metanol eller vatten. Blandningen skakas sedan 
kraftigt eller utsätts för ultraljud.  

12.3.2 Biota 

De flesta ämnen som är beskrivna i denna rapport är fettlösliga och därför kräver 
biologisk prover en särskild fettseparation. Extraktionen är ofta omfattande och det 
krävs ofta både värme och mekanisk omrörning för att extrahera biotaprover. Fett-
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separationen kan göras genom att provet passerar en kolonn som separerar ämnen 
efter deras storlek (Gel Permeation Chromatography, GPC) eller att fettet bryts ner 
med till exempel svavelsyra. 

12.4 Samanalyser 

I tabell 27 har en sammanställning över hur ämnena bedöms kunna bestämmas i 
samanalyser. Bedömningen är gjord efter de uppgifter som inhämtats avseende äm-
nenas egenskaper och de analysmetoder som finns tillgängliga som kommersiella 
analyser. I kolumnen samanalys har ämnen som kan samanalyseras markerats med 
likadana symboler. 

Tabell 27. Tabell över hur ämnena kan analyseras tillsammans. De ämnen som har samma 
symbol i kolumnen ”Samanalys” kan bestämmas i samma analys. 

Ämne Samanalys* Kommentarer 

Adipater ♦ GC-MS 

Limonen ♦, ○ GC-MS, HS-GC-MS 

Endosulfan ♦ GC-MS 

Siloxaner ♦ GC-MS 

Oktaklorstyren (och andrta styrener, 
klorerade och bromerade) 

□ GC-ECD, GC-MS-NCI 

Mirex □ GC-ECD, GC-MS-NCI 

Klorerade naftalener □ GC-ECD, GC-MS-NCI 

Isocyanater ◊ HPLC-UV eller HPLC-FL 

Akrylnitril ○ HS-GC-MS 

* Vid bedömning av samanalys har hänsyn tagits till analys- och provpreparering beroende på matris. 
Metoderna behöver optimeras för att täcka in de olika komponenterna för alla matriser.  
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