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Summering
Chemitecs delprojekt 2 har syftat till att ta fram ett mindre antal fallstudieobjekt att
använda i det fortsatta projektet. Processen som redovisats i den här rapporten visar hur
olika aspekter rörande kemikalieegenskaper, varuanvändning och varuflöde vägts ihop för
att hitta intressanta och informativa fallstudier. Den applicerade selektionsprocessen för
kemikalierna har presenterats på ”The 17th European Symposium on Quantitative
Structure-Activity Relationships & Omics Technologies and Systems Biology ” i Uppsala
hösten 2008 (Bilaga 8) och kommer även att lyftas fram vid ”SETAC Europe, 19th Annual
Meeting” i Göteborg våren 2009.
De kombinerade insatserna under delprojekt 2 har resulterat i att åtta stycken fallstudier har
definierats och presenterats. Några av dessa fallstudier är väl definierade både i form av
vara och kemikalie medan andra saknar viss information men där huvuddragen är
definierade.
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Introduktion
Projektet Chemitecs huvudsyfte är att studera och kvantifiera emissioner av organiska
substanser från varor som används i samhället. I fokus är den emission som sker från
varuanvändning för att sedan kunna ställa den i relation till emissioner vid produktion och
återvinning/deponering. För att nå detta mål kommer först ett litet antal fallstudier väljas ut
och studeras ingående för att användas som testobjekt och för att skapa modeller och
verktyg för en total skattning av de varurelaterade kemiska emissionerna i samhället. För att
försäkra sig om att informationen och modellerna blir så heltäckande som möjligt är det
viktigt att fallstudierna väljs med omsorg och på ett sådant sätt att de bidrar med
information om många olika varu- och kemikalieaspekter i flera användningsscenarion. I
den här delrapporten beskrivs arbetet med att ta fram dessa fallstudier. Denna process är
indelad i några mer eller mindre separata delar som sedan vägs ihop inför det slutgiltiga
valet. Dessa olika infallsvinklarna har benämnts:
-

Varor: Här beskrivs arbetet med att ringa in ett antal varukategorier med hög
frekvens i samhället och ett troligt innehåll av intressanta organiska kemikalier
Varuanvändning: Här beskrivs och testas det frågeformulär som utvecklats för att
skatta potentialen för emission av kemikalier utifrån varans användning
Varusammansättning: Här beskrivs hur information insamlades avseende varors
sammansättning i material och kemikalier.
Kemikalier: Här beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att säkerställa att
intressanta kemikalier väljs utifrån både miljörelaterade egenskaper och kemisk
diversitet

Under delprojektets gång har ett antal möten hållits där tillgänglighet på data har
diskuterats och de olika metodikerna arbetats fram. En del möten har endast varit för
projektets deltagare men även två referensgruppsmöten har hållits där det ena mötet helt
fokuserat på valet av fallstudier. Som bilagor (1-4) till denna rapport återfinns några av de
presentationer som använts vid dessa möten och som då varit diskussionsunderlag för det
fortsatta arbetet. Bilderna i denna rapport är hämtade från dessa bilagor.
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Material och metoder
I arbetet med valet av fallstudier har ett antal olika källor och kontakter använts och här
följer en lista över resurser som använts i de olika delmomenten.

Varuinformation
För varuindelning har använts EG:s legala tulltaxa, den Kombinerade nomenklaturen (KN)
där varutyper anges med åttasiffriga koder. De två första siffrorna i dessa koder är de som i
Chemitecs kallas för varukapitel och övriga siffror är undergrupper i dessa huvudkapitel.
Med hjälp av KN-koderna har SCB-statistik tagits fram och sammanställts för att
kvantifiera svenska handelsvolymer.
I arbetet med att ta fram varusammansättningar och annan detaljinformation om varor har
e-post och telefonkontakt använts direkt med berörda företag eller branschorganisationer.

Kemikaliedata
Tabellen över substanser och dess kemiska/fysikaliska och biologiska egenskaper har
byggts upp i första hand från ECB:s listor över högproduktionskemikalier (HPVC: >1000
ton/år och LPVC: 10-1000 ton/år). Till dessa två listor har adderats en extra additivlista
med produktionskemikalier inom plast- gummi- och textilindustrin då dessa ansågs vara av
speciellt intresse för projektet. Additivlistorna är hämtade från Kemikalieinspektionens PM
5/08 ” Kartläggning av kemiska ämnen i tre materialslag – en litteraturstudie”.
Parallellt med dessa produktionskemikalielistor har även ett antal andra listor med kända
miljörisksubstanser utnyttjats för olika ändamål. Dessa listor har dock endast använts i syfte
att relatera den önskade kemiska diversiteten i urvalsprocessen med de kända
riskkemikalierna och därför inte deltagit i själva valet av fallstudier. Undantaget är
miljöövervakningsdata från Naturvårdsverket.
- OSPAR: Lista över speciella fokuskemikalier enligt Oslo-Paris-konventionen
E. Knekta, P.L. Andersson, M. Johansson, M. Tysklind. ”An overview of OSPAR priority
compounds and selection of a representative training set”. Chemosphere, 57, 1495-1503, 2004.
- ORATS: Fyra prioriteringslistor från EU som listar fokuskemikalier
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/)
- PBT: ECB:s lista över testade PBT-substanser (alla på denna lista är dock inte
klassades som PBT). (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/)
- Muir: Två listor över potentiellt miljöfarliga substanser utifrån dels PBTegenskaper men även LRT (Long Range Transport)-egenskaper.
Derek C. Muir and Philip H. Howard, ”Are there other persistent organic pollutants? A
challenge for environmental chemists.”, Environ. Sci. Technol. 2006, 40, 7157-7166
- Screening: Lista över substanser som ingår eller ingått i Naturvårdsverkets
miljöövervakningsprogram.
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För beräkningar av kemiska/fysikaliska och biologiska parametrar för substanserna i
listorna har använts två olika datorprogram som båda utgått ifrån 2D-strukturformler
uttryckt i SMILES-kod:
- ChemOffice: Ett program från CambridgeSoft för beräkning av kemiska och
fysikaliska egenskaper hos molekyler
- EPI-suite: Ett programpaket från US EPA och Syracuse Research Corporation
med olika moduler som både beräknar kemiska och fysikaliska egenskaper men
även ett antal parametrar som beskriver substansernas persistens i naturen.
Utöver dessa två beräkningsprogram användes programmet SIMCA (från MKS Umetrics)
för de multivariata beräkningarna, PCA och PCA-baserad klusteranalys.
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Varor
I samhället finns ett i det närmaste oöverskådligt antal varor som skulle kunna vara
intressanta som fallstudier för att kartlägga den totala emissionen av miljöfarliga organiska
substanser. Men i Chemitecs är det endast möjligt att studera ett fåtal i detalj och det är
därför viktigt att ringa in de mest intressanta objekten. Arbetet med detta började med att
försöka dela in alla varor i varukategorier för att sedan välja fallstudier från olika grupper
(Fig 1).

Del II. Varuaspekter
• Varor som representerar olika områden
(branscher) och material, exempelvis:
Möbler

Byggvaror

Elektronik

Kläder & skor

Fordon

• Användningsaspekten av en vara central
i sammanhanget
Fig 1: För valet av fallstudier är det viktigt att varor av olika typer
och användningsområden väljs. Här ses också några av de
intressanta varugrupperna som diskuterats i projektet

Den utgångspunkt för varuindelning som användes i Chemitecs var KN-listan (från
Tullverket) som innehåller en förteckning över cirka 12000 olika varukoder uppdelade i 98
huvudkapitel. Denna förteckning har under resterande del av delprojekt två varit
huvudlinjen för val av varor men vid varje möte har frågan om vad vi kan tänkas missa
med denna inriktning diskuterats. Det har dock inte framkommit några större invändningar
mot användandet av denna varuförteckning.
Nästa steg var att identifiera och lyfta fram de varukapitel som enligt projektdeltagarna
troligtvis innehöll varor relevanta för projektets inriktning. Detta gjordes genom att en lista
med alla 98 varukapitel skickades ut till projektmedlemmarna med uppgiften att bedöma
kapitlens relevans för projektet. Vid detta beslut skulle deltagarna svara ja eller nej på frågan
”Innehåller det här varukapitlet varor med organiska substanser som skulle kunna emittera
under varans användning?”. Dessa bedömningar samlades in, sammanställdes och
rangordnades sedan med fokus i första hand på att hitta varukategorier som innehöll varor
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som skulle vara intressanta att använda som fallstudier. Det visade sig att vi kunde enas om
24 varukapitel av intresse för projektet och speciellt för valet av fallstudier. Bland de
utvalda varukapitlen röstades tio kapitel fram från vilka fallstudierna skulle plockas. Detta
val genomfördes vid ett möte där sju projektmedlemmer individuellt valde ut de 10 mest
intressanta kapitlen för projektet (Fig 2).

II. Processen val av varor

I. Processen val av varor
1

KNkapitel

10 KN2

Val J/N

24 KN2

98
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fig 2: De två stegen i processen för att hitta intressanta varutyper att använda
som fallstudier. Första steget minskar antalet varukapitel från 98 till 24 och det
andra prioriterar tio av dessa.

Vid prioriteringen av de tio varukapitlen skulle projektdeltagarna tänka på att täcka in
många olika varuaspekter (t ex materialsammansättning, användning, tillgänglighet och
frekvens) då dessa fallstudier ska kunna användas för att skapa en så heltäckande modell
som möjligt. Vid sammanställningen visade det sig att alla var mer eller mindre överens om
vilka tio kapitel som skulle vara grunden för det fortsatta urvalet (Fig 3).

De 10 valda kategorierna
KN‐
kapitel
39
40
44
59
62
64

Beskrivning

Plastvaror PVC‐golv, PVC‐tapeter, Påsar (PE, PVC eller annan plast), Tvättsvampar
Gummivaror Ovulkat gummi (rör, stänger, mm), Nya och regummerade däck,
Trävaror
Belagda
textilvaror
Kläder

87

Skor
Elektronik
Fordon

94

Möbler

95

Leksaker

85

Varukategorier

Kondomer, Dinappar
Byggplattor, Inredningssnickerier, Impregnerade telefonstolpar
Kordväv (polyestrar eller andra material), Textilvävnader (med PVC, PU
eller andra plaster), Linoleum
Skjortor, Blusar, Kalsonger och trosor (av bomull eller annat material),
Babykläder
Gummistövlar, Sportskor
Mobilladdare, Bilbatterier, Radiatorer, Brandvarnare, Kreditkort
Bilunderreden, Stötfångare (och andra delar av karossen),
Säkerhetsbälten, Bromsar och bromsbelägg, Barnvagnar
Sovrumsmöbler av trä, Resårbottnar, Sängkläder (kuddar, täcken),
Belysningsarmaturer
Dockor, Stoppade "gosedjur", Spelkort

Fig 3: Lista med de tio utvalda varukapitlen med exempel på varor
som de innehåller.
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När nu dessa tio varukapitel valts blev nästa steg att titta djupare in i dessa för att värdera
enskilda varors sammansättning och potentiell kemikalieemission vid användning. Med
anledning av att dessa tio kategorier fortfarande innehåller ett stort antal varor (cirka 2500)
bestämdes att först minska ner antalet varutyper ytterligare innan arbetet med att plocka
fram detaljerade innehållsförteckningar påbörjades. Det beslutades därför att göra en
bedömning av potentialen för emission vid användning. Processen runt denna bedömning
beskrivs i nästa sektion.
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Användning
Att värdera olika varors benägenhet att under normal varuanvändning emittera organiska
substanser är en mycket komplex uppgift men oerhört betydelsefull för det fortsatta
projektarbetet och valet av kandidater till fallstudier. Kriterier för att bedöma potentiell
emission togs fram och testades i två omgångar i mindre skala inom projektet. Dessa tester
visade på vissa brister i hur olika personer uppfattade bedömningskriterierna och ledde till
en minskning av antalet bedömningar per vara samt att tydligare beskrivningar av dessa
kriteria togs fram. Den modifierade versionen kom att bestå av i huvudsak sex kriteria som
sedan viktades ihop med varuvolym för att rangordna varornas potentiella emision till
samhället (Fig 4 och Bilaga 5).

Bedömning av 10 varukategorier
från KN4 till KN8
• Bedömning av 6 kriteria
– 2 kriteria för emissionsbenägenhet (partikulär
och molekylär emissionsbenägenhet)
– 2 kriteria för populationsexponering (antal
exponerade och exponeringstid)
– Dessutom bedömdes specifik yta och livslängd

• Varuvolymer på KN4-nivå
– Uttryckt i ton/år (där endast antal varor angetts
har vikt antagits)
– Stor osäkerhet i volymerna då vissa indikerar
negativa volymer

Fig 4: Värderingen av varors potentiella kemikalieemission till
samhället vägdes samman genom bedömning av
emissionsbenägenhet och samhällsvolym.

För att skatta den totala emissionen till samhället från användningen av en specifik vara
måste man väga ihop varans volym i samhället med hur emissionsbenägen den är. I valet av
fallstudier vill man därför ha ett värde för varje vara så att man kan rangordna dessa och på
så sätt hitta intressanta kandidater. Sammanvägning av bedömningsinformationen och
samhällsvolymen till ett ”objektvärde” kan ske på många sätt men den som användes i
rangordningen för valet av fallstudier bestod av tre delar: Stock, som ska representera
samhällsvolymen, Emission, som värderar emissionsbenägenheten och slutligen
Exponering, som är tänkt att vikta upp varor som många människor utsätts för (Fig 5).
Notera att ”Exponering” i det här sammanhanget handlar om hur mycket människor är i
kontakt med en given vara (i tid och antal människor) och relaterar inte direkt till hur stor
dos av någon kemikalie som en människa utsätts för.
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Viktning av bedömningskriterier
• Objektvärde = Stock*Emission*Exponering
• Stock är ett värde (1-3) på samhällsvolymen
– StockTemp = Volym (ton) * Livslängd (år)
– Objektens StockTemp-värden överförs sedan till en 3gradig skala via ranking

• Emission är ett mått på emissionsbenägenheten
– Emission = Partikulär + Partikulär*Molekylär

• Exponering är ett mått på
populationsexponeringen
– Exponering = exponeringsantal * exponeringstid

Fig 5: Bilden beskriver hur varornas objektvärde räknades ut. Med
hjälp av dessa värden kunde sedan en prioriteringslista över olika
varor skapas.

I delprojekt 2 applicerades denna bedömningsstrategi av en person på varorna i de tio
utvalda varukategorierna från tidigare sektion. Detta arbete tjänade två syften, dels att ringa
in fallstudievaror men även att ge underlag för att vidareutveckla bedömningsformuläret så
att det kan användas för framtida varubedömningar. I ett senare skede kan man använda
bedömningarna (exempel i Fig 6) för att jämföra med andra personers uppskattning av
emissionbenägenheten men det återstår att göra i det fortsatta projektet.

Exempel på bedömning
Namn på
varugrupp
enligt KN‐
nomenklatur
en
(Kapitel =
KN2 &
Underkapitel
= KN4, 6 & 8)

Varukategori

AVDELNING I
LEVANDE
DJUR;
ANIMALISKA
PRODUKTER

[R,B,H,S]

[Ja,Nej,Vet ej]

[1‐3]

H

Ja

S

Ja

‐
Drivremmar
Babykläder
och tillbehör
till sådana
kläder

Emissionsbenägenhet
Antropogent
kemikalieinne
håll

Populationsexponering
Specifik
yta

Livslängd

[1‐3]

[1‐3]

2

2

2

1

Partikulär Molekylär

Antal

Tid

[1,10,100
år]

[1‐3]

[1‐3]

3

10

3

1

3

1

3

3

Fig 6: Exempel på hur bedömning av varor kan se ut. Här syns
bedömningarna av drivremmar och babykläder som båda kommer
från de tio utvalda varukapitlen.
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Efter att bedömningen genomförts för alla varor i de tio kapitlen beräknades varornas
objektvärde varefter de rangordnades kapitelvis. Varorna med de högsta objektvärdena i
varje varukapitel valdes ut och totalt 44 varuslag, jämnt fördelade över kapitlen, plockades
ut på detta sätt. Dessa 44 varuslag skulle nu kartläggas i mer detalj för att om möjligt hitta
vilka kemikalier som användes i dessa produkter. Enda sättet att åstadkomma detta är att
kontakta producenter, importörer och branschorganisationer för att undersöka deras
kunskap och möjlighet att lämna ut varusammansättningar. Resultaten från detta arbete
redovisas i nästa sektion i rapporten.
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Varusammansättning
Arbetet med att undersöka sammansättningar av material och kemikalier fokuserades på de
44 utvalda varutyperna. E-post och telefonkontakter med olika relevanta producenter,
importörer och branschorganisationer genomfördes för att ta reda på så mycket som
möjligt om varorna och samtidigt bilda sig en uppfattning om vilka branscher som präglas
av öppenhet och var det är svårare att få fram innehållsinformation. Öppenheten är av
stort intresse inför det fortsatta arbetet med informationsinsamling runt fallstudierna och
detta påverkar därför också valet av fallstudier.
De frågor (Fig 7) som ställdes till de olika branschrepresentanterna syftade till att kartlägga i
detalj vilka material och substanser som används i olika varor men detta arbete visade sig
mycket tidskrävande och svårt att lyckas med och endast inom ett fåtal varutyper lyckades
vi nå fram till någon som hade möjlighet att hjälpa till med detaljerade
materialsammansättningar.

Från vara till molekyl
-Informationsinsamling
• Innehåll ingående komponenter:
– Varans totalvikt = Z kg = X kg Komponent A + Y kg Komponent B

•

Ingående komponenters sammansättning:
– Komponent A består tex av 75 % Material 1 + 25 % Material 2 etc.

• Sammansättning av ingående material:
– Material 1 består av X % Additiv 1 + Y % Additiv 2 & resten av rent
material

• Additiver etc. måste vara specificerade på
"molekylnivå"
–
–
–
–

Ämnesnamn: tex Dibutylftalat
Handelsnamn: tex DBP
CAS-Nr: tex 84-74-2
Kemisk grupp: tex Ftalater

Fig 7: Exempel på frågor som ställdes till producenter och
handlare av varor som ingick i de 44 varutyperna som prioriterats
fram från de tio varukapitlen.

För valet av fallstudierna var det viktigt att snabbt hitta varor där vi visste vilka kemikalier
som vi skulle leta eftersom arbetet begränsades till de sektioner där förfrågningarna blev
positivt bemötta. Det visade sig dock att många inte visste vad deras produkter innehöll i
detalj eftersom de bara specificerar egenskaper hos färdiga produkten och eventuella
kemikalier som inte får ingå i deras produkter. Svårast att nå detaljinformation var det för
de branscher där större delen av produktionen ligger utomlands, t ex i Asien. Tyvärr var
också en del företag positivt inställda i början och lovade information för att sedan välja att
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backa ur samarbetet i sista stund. Med mer tid kanske man kan nå fram till fler företag men
fallstudierna måste väljas så arbetet avslutades med mindre information än vad vi önskat.
Från arbetet med insamling av varuinnehåll levererades en lista med endast ett fåtal
produkter med känd sammansättning till det slutgiltiga arbetet med fallstudievalet.
Därutöver skapades en lista med bedömning av framkomligheten inom varugrupper (Fig
8). Som tidigare nämnts kommer denna information att vägas in i valet av fallstudierna då
det är viktigt med bra kontakter inför det fortsatta arbetet.

Från vara till molekyl - Resultat
KN‐
kapitel
39
40

44

Beskrivning

Plastvaror Innehållsförteckning på PVC‐golv från producent har erhållits
Gummivaror En däcksammansättning från en producent har erhållits. Ett par andra

62

Trävaror
Belagda
textilvaror
Kläder

64

Skor

85

Elektronik

87
94

Fordon
Möbler

95

Leksaker

59

Varukategori

producenter av andra gummiprodukter är positiva men ingen
detaljinformation har levererats
Ganska bra kontakter och detaljerad information om spånplattor.
Positivt bemötande från branschrepresentant som verkar ha ingående
kunskap om detta område. Dock saknas detaljinformation i dagsläget.
Två stora klädkjedjor var positiva till för ett par veckor sedan då de
beslutade att inte tillhandahålla den önskade informationen
Svårt område att nå fram till rätt personer då tillverkning sker
utomlands
Ett antal bra kontakter finns upparbetade men ingen har kunnat/velat
släppa detaljinformation. Ett antal rapporter om skrivare och annan
kontorsutrustning har levererats.
Bra framkomlighet och lista på flamskyddsmedel i säten är på gång.
Bra kontakt med möbelhandel men detaljinformation saknas
Svårt uttala sig om då mycket lite information har framkommit.

Fig 8: Översikt över resultaten från kontakter med företag och
organisationer som visar framkomligheten inom olika varuslag
efter flera veckors intensivt arbete.
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Kemikalier
Ugångspunkten för kemikaliespåret vid valet av fallstudierna har varit att lägga grunden för
en generell modell som ska kunna användas för att prediktera många olika kemikaliers
emissionsbenägenhet samt miljöfarlighet. Detta förutsätter att fallstudiesubstanserna inte
liknar varandra för mycket utan väljs så att många olika kemiska egenskaper kan utvärderas
i fallstudierna. Det är dessutom viktigt att i första hand titta på kemikalier som används
frekvent i varor då det är rimligt att anta att miljön exponeras mer för industriellt vanliga
kemikalier.
För att åstadkomma ett urval med stor kemisk diversitet skapades först en databas med
vanliga industrikemikalier. Grunden för denna lista är ECB:s listor för hög- och
lågproduktionskemikalier (HPVC och LPVC). Denna grundlista kompletterades sedan med
ytterligare substanser som är eller har varit vanliga additiv i plast-, gummi- och/eller
textilindustrin.
För att kunna karakterisera dessa industrikemikalier kemiskt/fysikalist/biologiskt så krävs
att de är väl definierade vilket innebär att endast rena substanser har tagits med i
efterföljande urval. Dessutom var kravet att substanserna skulle vara organiska och i de
flesta fall har därför organiska salter gjorts om genom att motjonen bytts ut mot väte.
Totalt ingick drygt 7000 organiska substanser i listan över potentiella fallstudiekemikalier.
För alla de väldefinierade, organiska molekylerna beräknades ett antal (cirka 100) kemiska
och fysikikaliska egenskaper fram med hjälp av två olika datorprogram (EPI-suite och
ChemOffice). Från EPI-suite beräknades och exporterades även ett antal olika
miljörelaterade storheter som bionedbrytbarhet och halveringstider i olika medier. Tanken
är att dessa 100 deskriptorer ska karakterisera varje molekyls inneboende egenskaper med
avseende på kemisk aktivitet och miljöpåverkan. Principalkomponentanalys (PCA)
användes sedan på datat för att skapa en överblick över alla substanserna (en ”karta över
den kemiska rymden”). Varje punkt i PCA-bilden (Fig 9) motsvarar en kemisk substans och
de två axlarna är ”index”-variabler framräknade från alla deskriptorerna så att de beskriver
den kemiska olikheten mellan molekylerna. Två substanser med likartade inneboende
egenskaper kommer då att representeras av två punkter nära varandra i bilden (i scoreplotten).
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Ett objektivt sätt att välja kemikalier
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
Colored according to marked values
No Group
Group 6

Group 1
Group 7

Group 2
Group 8

Group 3
Group 9

5

8

t[2]

9

0

3

7

10

6

-5

Group 5

4

10

5

Group 4
Group 10

2

1

-10
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

t[1]
R2X[1] = 0,37928
R2X[2] = 0,125864
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-03 14:10:30 (UTC+1)

Fig 9: Score-plot från PCA-modellen som visar de tio olika
substansklustren som användes för att säkerställa att de valda
fallstudiekemikalierna representerar olika kemiska egenskaper.

Nästa steg var att dela in PCA-modellen (bilden) i ett antal grupper (kluster) beroende på
var substanserna återfinns i PCA-modellen. Detta gjordes med den klustringsalgoritm som
finns implementerad i SIMCA-programmet. Antalet kluster valdes till tio vilket är samma
som antalet varukategorier.
Utifrån klusterindelningen skulle man kunna välja ut de tio kemikalier som ligger närmast
mitten av respektive kluster och på så sätt få en divers grupp kemikalier som sprider över
hela kemikalierymden men med tanke på efterföljande arbete med fallstudierna så valdes en
något annorlunda metod. Denna metod går ut på att man projicerar (mappar) in en grupp
intressanta kemikalier i PCA-modellen (Fig 10) och letar upp de substanser (från den
intressanta listan) som ligger nära något klustercentrum. Genom att göra på det viset så
säkerställer man både att substanserna tillhör en intresselista samt den kemiska diversiteten
genom att man kan välja substanser från alla (eller i alla fall flera) olika delar av
kemikalierymden.
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PVC
•

248 kemikalier i listan har angivits som tillsatsämne för PVC
–

Sprider över stor del av rymden med lite övervikt för stora feta molekyler
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade, PS-WS and PVC
tPS[Comp. 1]/tPS[Comp. 2]
Colored according to Obs ID (Primary)

Default
*(2)

14
12
10
8
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tPS[2]
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2
0
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-4
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-8

-20

-18

-16

-14
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-6

-4

-2
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4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

tPS[1]
R2X[1] = 0,37928
R2X[2] = 0,125864
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-04 19:14:46 (UTC+1)

Fig 10: Projektion av substanser in i PCA-modellen. Här
exemplifierad med PVC-kemikalier.

För Chemitecs är både förekomst i miljön samt i intressanta varugrupper av stor vikt varför
en lista med sådana substanser skapades. Denna lista bestod av substanser från
miljöövervakningen, additivlistorna samt från två varudeklarationer vi fått från producenter
av intressanta varor. Resultatet från projiceringen av denna substanslista var att 235
substanser kunde anses ligga nära något av klustrens centrum. Det var ingen jämn
fördelning över hela kemikalierymden utan vissa av klustren ”befolkades” av många
substanser medan andra kluster hade nästan inga substanser alls. Alla tio kluster var dock
representerade i detta skede men ytterligare sållning önskades.
Nästa steg blev då att utsätta dessa 235 substanser för en ytterligare filtrering som dels tog
bort de substanser som man letat i naturen men inte funnit samt de additivkemikalier som
inte uppfyllde ett antal satta kriterier på persistens och bioackumulation (Fig 11 och Bilaga
6). Kvar efter denna sållning blev 109 substanser som tillsammans representerade nio av tio
kluster.
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Filtrering av grupperade substanser
• Screeningkemikalierna måste ha återfunnits i naturen
• Additiven filtrerades med information från KemI:s
produktregister
– Datatillgänglighet, Kvantitetsindex och varutillverkningsindex

• Additiven filtrerades sedan med avseende på
predikterade miljödata
– BCF, Biodegradation Timeframe och atmosfärisk oxidationstid

• Däck- och PVC-golvkemikalier filtrerades inte
• Kvar efter filtreringarna var 109 substanser
representerande 9 (av 10) grupper

Fig 11: Kort beskrivning av den filtrering som användes för att
minska ner antalet potentiella fallstudiekemikalier.

Vid manuell granskning av de återstående 109 substanserna visade det sig att dessa innehöll
flera strukturellt likartade substanser vilka kunde grupperas ihop och sedan ersättas av en
representant. Vid den manuella granskningen gjordes även en prioritering som resulterade i
att 21 substanser, från åtta olika kluster, lyftes fram som de mest intressanta kandidaterna
för fallstudierna. Detta urval ska nu sammanjämkas med den varuinformation som tidigare
tagits fram.
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Kombinering

Strategi juni 2008
Emission?
Fallstudie

Användning

Kemikalie

Partikulär emission
Molekylär emission
Livslängd
Populationsexponering

Listor
Egenskaper
Filter

Vara/
Material
KN
Kategori
Homogenitet
Volym
Specifik yta

Fig 12: Schematisk bild som visar de delar som ingår i
framtagandet av fallstudieobjekten.

Det slutgiltiga valet av fallstudier gjordes genom att informationen från de tre
infallsvinklarna vägdes samman (Fig 12). Denna process mynnade ut i åtta fallstudier som
bedömdes vara intressanta och framkomliga samtidigt som de var diversa nog att ge
information om många olika varu-, användnings- och kemikaliekombinationer. Nedan
följer en kort redovisning om fallstudievalen. För mer detaljer om de individuella
kemikalierna hänvisas till bilaga 7.

Fallstudierna
1. Plastgolv: (Mjukgöraren diisononylftalat, DINP)
Valet av DINP i PVC-golv var ett ganska enkelt val då alla aspekterna fanns på
plats. Golv finns i stora volymer i samhället och har potential att emittera organiska
substanser både molekylärt och partikulärt. Dessutom har vi kontakt med en
producent som gett oss innehållsinformation och slutligen finns en kemikalie som
också lyftsfram som intressant ur miljö- och hälsoperspektiv.
2. Bildäck: (Någon accelerator av typen benzothiazol alternativt något åldringsskydd
av typen bensendiamin)
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Bildäck används i stora volymer och emitterar organiska molekyler men valet av
kemikalie är inte helt säkerställt. Två alternativa substansgrupper med
kemikalieförslag finns valda; benzothiazoler och bensendiaminer.
3. Elektronik: Det primära förslaget är LCD-skärm, tex TV eller dataskärm (Någon
organofosfat)
Elektronik är också en intressant varukategori och här föll valet på någon form av
plattskärm där det finns goda förhoppningar att hitta någon organofosfat. I första
hand är det två sådana substanser som är i fokus (trifenylfosfat och tris(2-kloro-1metyletyl)fosfat) som bland annat används som flamskyddsmedel.
4.

Ytbehandlad textil: Ett primärt förslag är bilstol men även ytbehandlade kläder
kan vara aktuella om framkomligheten är bättre (Ytbehandlingsmedel. Troligtvis
någon fluorerad substans)
Genom goda kontakter med representanter från bilindustrin vet vi att det används
ytbehandlingsmedel av typen fluorerade kolväten till bilklädsel. Dock har vi inte
lyckats säkerställa vilken eller vilka kemikalier det rör sig om annat än att
produktnamnet Oleofobol (Ciba) har nämnts.

5. Betong: Betongelement (Kemikalie inte klarlagd)
En vara som kommit med bland fallstudierna utan att funnits med i de ursprunliga
listan över tio varukategorier. Den är dock vald för att den har en potentiell
emission direkt till vatten som vi inte täcker in annars samt att enorma volymer
används. Vilken kemikalie som ska utses är inte klart men arbete pågår.
6. Belagd textil: I första hand kommer olika typer av presenningar som är belagda
med plast eller gummi. Kemikalie är någon representant för UV-stabilisatorer av
typen Tinuviner (Bensotriazoler).
7. Möbler: I första hand sängmadrass (Troligtvis någon organotennförening)
Vanlig vara som finns i var mans hem men trots bra kontakter med möbelindustrin
har ingen kemikalie kunnat bestämmas. Enligt information från en
madrasstillverkare används vanligtvis någon organotennförening i sängmadrasser.
Denna typ av föreningar lyftes även fram från kemikalieselektionen vilket gör den
här fallstudien ytterligare intressant. Organotennföreningar kan dock vara svåra att
analysera inom projektet vilket gör dom tveksamma i sammanhanget.
8. Skor: (Ingen specifik kemikalie utan mer ett helhetsgrepp om emissioner av
organiska substanser)
Den här varan är med trots att den är mycket svår att få innehållsinformation om
för att den är vanlig och kan emittera kemikalier både innåt (mot foten) och utåt
(till miljön). Här diskuteras möjligheterna att titta på helhetsemissionen men exakt
hur detta kan ske inom ramen för projektets resurser återstår att se.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentation från referensgruppsmötet 2008-05-20
Presentation från projektmötet 2008-09-08
Presentation från referensgruppsmötet 2008-10-13
Presentation från projektmötet/programrådsmötet 2008-12-08
Beskrivning av bedömningskriteria för emissionsbenägenhet
Filtreringen av kemikalieförslagen
Ytterligare information om fallstudierna
Abstrakt till poster om kemikalieurvalet
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P2-D2 BILAGA 1

Projekt 2: Val av fallstudier
Emission?

Fallstudie

Användning

Kemikalie

Vara/
Material

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter
• Objekt med olikartade kemikalier
– Diversitet för att nå generalitet

• Fokus på viktiga kemikalieegenskaper
– Emission, persistens, toxicitet, ...

• Endast väl definierade kemikalier
– Vissa blandkemikalier måste tyvärr plockas
bort

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter
Handelskemikalier mm
(Blandningar och rena substanser)
HPVC
(CAS-Nr,
Name)

Rena substanser
med beräknade och uppmätta egenskaper

ORATS
Prio 1-4
(CAS-Nr,
Name)

OSPAR
(CAS-Nr)

SMILES*

LPVC
(CAS-Nr,
Name)
PFOS
(CAS-Nr,
Name,
SMILES)

Blandningar mm

Substances
(CAS-Nr, Name, SMILES)
Chemical, biological, physical properties

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
Bioackumulation (B)
10000
9000
8000

Bioackumulation (BCF > 500)

905
1000
900

7000

800
6000

700
600

5000
4000

7692

BCF > 500

500

BCF < 500

400

905

300

BCF
597
440

200

3000

303

100
2000

0
> 500

> 1000

> 2000

> 5000

1000

Av de med BCF > 500 har mer än 98% logKow > 4
0
Organiska substanser
(8597)

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
• Kombinerar man de tre kriterierna P, B
och LRT återstår 39 substanser vid de
hårdaste kriterierna
Kombinerat PB & LRT
6000
5000
4000
3000
4854

PB & LRT

2000
1000
864
0
Persistenta

Persistenta och
LRT

103

78

61

39

BCF > 500

BCF > 1000

BCF > 2000

BCF > 5000

Hur ser de ut?

Val av fallstudieobjekt - Varuaspekter
• Varor som representerar olika områden
(branscher) och material, exempelvis:
Möbler

Byggvaror

Elektronik

Kläder & skor

Fordon

• Användningsaspekten av en vara central
i sammanhanget

Val av fallstudieobjekt - Varuaspekter
• Kritiska faktorer som bör kvantifieras/
kategoriseras för urvalet:
– Kvantiteter i samhället: ton, kr, (antal), ...
(SCB: Produktion+Import-Export baserat på KNnomenklaturen samt om möjligt dubbelkoll med
branschdata etc.)

– Yta per viktenhet (Kan endast uppskattas enligt en
grov skala, ex Stor, Medel, Liten)

– Marknad/utbredning (Är det en "var mans ägodel"?)
– Materialsammansättning/komplexitet
(Antal distinkta material i en vara)

– Livslängd (Beror på varans beständighet i sig men
också dess användning)

– Andra faktorer?

Val av fallstudieobjekt Användningsaspekter
• Kritiska faktorer som bör kvantifieras/
kategoriseras för urvalet:
– Slitage (Utsätts varan i sin användning för slitage, t ex
nötning (ex skor), bearbetning)

– Omgivningsfaktorer som varan utsätts för
• "Extrema" temperaturer
• Fukt/vatten/vind
• UV-strålning

Exempel Urvalsprocess varorSortering efter kvantitet
Vara (enl. KN)

Kvantitet (ton)

Yta/ton

Spridning

Antal
mtrl

Livslängd
(år)

Slitage

Temp

Vatten/
Vind

UV

Cementvaror
mm (6810)

2 450 000

C

B

1

>100

C

C

A

A

Bilar etc. (8703)

550 000

A

B

>5

20

A/B/C
(olika
delar)

A/B/C
(olika
delar)

A

A/B
(olika
delar)

Belysningsarmatur (9405)

69000

B

A

3-5

20

C

A

C

C

Resårbottnar
(9404)

37000

A

A

3

30

A

C

C

C

Tröjor etc. (6110)

10800

A

A

1

<5

A

C

A (vid
tvätt)

B

Spånplattor mm
(6808)

4500

B

B

1

100

C

C

C

C

A = Stor/Betydande, B= Mellan/Normal,
C = Liten/Obetydlig

Projekt 2: Val av fallstudier
Emission?

Fallstudie

Användning

Kemikalie

Vara/
Material

Frågeställningar för imorgon
•

Kemikalier/grupper av kemikalier av speciellt intresse?

•

Vilka användningsscenarion finns det inom era
kunskapsområden där ni förväntar er stor emission av
organiska kemikalier?
Finns det varugrupper som utsätts för höga
temperaturer, stort mekaniskt slitage eller andra
situationer som kan bidra till emission av kemikalier?
Vilka användningsscenarion finns det inom era
kunskapsområden där ni förväntar er stor emission av
organiska kemikalier?
Finns det varugrupper som utsätts för höga
temperaturer, stort mekaniskt slitage eller andra
situationer som kan bidra till emission av kemikalier?

•
•
•

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
• Prioriterade ämnesgrupper i andra
projekt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Alkylfenoler
Antibakteriella ämnen
Bromerade flamskyddsmedel
Ftalater
PFOS
Klorparaffiner
Läkemedel
Metaller
PAH
PCB

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
• ~8600 organiska substanserna i listan
•
•
•
•
•
•
•
•

VP < 1000 : 7984 st
AO t1/2 > 2 : 1591 st
BCF > 500 : 905 st
BCF > 1000 : 597 st
BCF > 2000 : 440 st
BCF > 5000 : 303 st
logKow > 4 : 2500 st
logKow > 5 : 1730 st

– 39 st uppfyller alla kraven

• Sorterade listor?

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
• Definitioner i andra projekt (org.)
Persistens t1/2 (d)
Organisation
REACH (PB) fresh
REACH (PB) marine
REACH (vPvB)
UNEP
UNECE
Canada
OSPAR

•

Bioaccumulation

water
soil
sediment BAF/BCF
> 40
> 120
2000
> 60
> 180
2000
> 60
> 180
5000
> 60
> 180
> 180
5000
> 60
> 180
> 180
5000
> 180
> 180
> 360
5000
Not Inherently Biodegradable
500

logKow

5
5
5
4

UNEP och UNECE definierar även long-range transport (LRT)
–
–

VP < 1000 Pa
AO t1/2 2 d

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
• Bidegradation timeframe (ultimate degr.)
–
–
–
–
–
–

Days :
Days-Weeks :
Weeks :
Weeks-Months :
Months :
Recalcitrant :

33 st
634 st
3076 st
2532 st
1061 st
1261 st

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
• ~8600 organiska substanserna i listan
•
•
•
•
•
•
•
•

VP < 1000 : 7984 st
AO t1/2 > 2 : 1591 st
BCF > 500 : 905 st
BCF > 1000 : 597 st
BCF > 2000 : 440 st
BCF > 5000 : 303 st
logKow > 4 : 2500 st
logKow > 5 : 1730 st

– 39 st uppfyller alla kraven

• Sorterade listor?

Val av fallstudieobjekt
- Möjliga avgränsningar (varor)
• Följande varugrupper (1) är troligen av
mindre intresse & har hittills inte inkluderats:
–
–
–
–
–
–
–

Levande djur, livsmedel, läkemedel
Mineraliska produkter
Metaller (järn, stål, övriga oädla metaller)
Smycken o.dyl. (Pärlor, ädelstenar, ädla metaller)
Trä, kork, pappersmassa, papper & papp
Produkter av kemiska och närstående industrier (2)
Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror (2)

(1) Varugrupper enligt KN-nomenklaturen.
(2) Dessa fångas ändå in då de ingår som råmaterial i mer
"komplexa" varor.

Varuaspekter – att diskutera
• Sorteringskriterier – synpunkter?
Avfallsledet?
• Värdesättning av dessa
• Rangordning – beroende på hur sortering,
olika utfall
• Sammanvägning mot kemikalieurvalet –
hur?

Slitage
Yta/Vikt
Åldring
Livslängd
Frekvens
Temp, UV
Bearbetning

Konceptuell modell – version 1
Livscykelanvändning
OMNIITOX

Bygg/Möbler
Transport (väg/bil)
Plast
Textil, skor
Elektronik

Org subst
HPVC/LPVC
Priolist subst
PB
LRTP
Mw <1000

QSAR

Vara

Emission

Fördelning

Exponering

Risk

Expert system

Kemikalier

Data söks/finns/skapas?
1. Prod/Avfall statistik
2. Materialsammansättning
3. Emissionsfaktorer
4. Fri mängd i vara (ev. expertutlåtande)
5. Tillgänglighet för exponering
(1-3 kräver omedelbar aktivitet)

Case-specifika filter;
Analyserbarhet
Datatillgänglighet
Effektdata
Politik
Representativitet + diversitet

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
• Vi kan välja att fokuserar på några olika
men för projektet viktiga
kemikalieegenskaper som de valda
kemikalierna ska uppfylla
–
–
–
–

Emissionsbefrämjande egenskaper
... eller persistens och bioackumulation...
...eller toxicitet och humanrisk...
...eller...

Val av fallstudieobjekt
Kemikalieaspekter (fördjupning)
Persistens (P)
5000

10000
9000
8000

1261

3000

1061

1000

Persistenta

4000

Icke
persistenta

3000

Recalcitrant
Months

2532
WeeksMonths

0

4854

5000

2000

4000

2000

7000
6000

Persistenta

Persistenta substanser
(4854)

Icke Persistenta
5000
4000

3743

3000
2000

1000

3076

Days-Weeks

1000
0

0
Organiska
substanser (8597)

Weeks
Days

634
33
Icke Persistenta
substanser (3743)

P2-D2 BILAGA 2

Emissioner från varor
Val av fallstudieobjekt – kemikalier
Stefan Rännar 2008-09-08

Organiska kemikalier i varor
• ”Användningslistor” med organiska
kemikalier (rena ämnen)
–
–
–
–
–

HPVC: 1434 (>1000 ton)
LPVC: 5721 (>10 ton)
Plastadditiv: 383
Gummiadditiv: 90
Textiladditiv: 241

• Vissa överlapp ger totalt 7427
kemikalier (7160 efter ”tvättning”)

Data (inneboende egenskaper)
• Totalt cirka 100 deskriptorer
• Beräknade kemiska och fysikaliska
egenskaper (MW, BP, Kow,...)
– ChemOffice
– EPI suite

• Beräknade miljörelaterade variabler
(Readily biodegradable, Halflife Atm.
Oxidation...)
– EPI Suite (BIOWIN)

Data
• Variation för några av deskriptorerna
– MW: 12 – 2100 (medel 298), 973 < 500
– logKow: 2806 (39%) mellan 2 och 6
– Biodegr*: 1843 (26%) readily biodegradable
– AtmOX**: 1501 (21%) <0,1 dagar (rapid)
*Biodegr (%) = BIOWIN predicted probability for readily biodegradable
**AtmOX (%) = AOWIN predicted rapid atmospheric oxidation

PCA ger överblick
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
14

MW

12
10
8

Kow

6

t[2]

4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

t[1]
R2X[1] = 0,37928

R2X[2] = 0,125864

Ellipse: Hote lling T2 (0,95)
SIMCA-P+ 12 - 2008-09-03 11:24:06 (UTC+1)

•
•

Första komponenten (38%) beskriver storlek (MW,...)
Andra komponenten (13%) beskriver fettlöslighet (logKow,...)
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Kemikalieapproach
• Approach för val av fallstudiekemikalier
baserad enbart på kemikaliernas
inneboende egenskaper
– Kemiska, fysikaliska och miljörelaterade
deskriptorer

• Diversitet och Representativitet
– Kemikalier med olika egenskaper

Diversitet i PCA
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
Colored according to marked values
No Group
Group 6

Group 1
Group 7

Group 2
Group 8

Group 3
Group 9

Group 4
Group 10

Group 5

10

t[2]

5

0

-5

-10
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

t[1]
R2X[1] = 0,37928
R2X[2] = 0,125864
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

•

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-03 14:10:30 (UTC+1)

Klusteranalys med fokus att ge 10 olika grupper för att täcka hela
kemikalierymden
– Kan liknas med ”space filling design”

28

De 10 grupperna
PFC

Grupp 1

ORATS OSPAR

1

Grupp 2
Grupp 3

BFR

Plast

1

10

4
2

Grupp 4
Grupp 5

PBT

6

42

3
2

Grupp 6

Gummi

Textil

17

21

1

82

113

24

16

6

41

5

1

17

13

12

39

24

71

23

8

6

9

2

45

11

28

26

3

13

10

6

14

Grupp 7

2

6

47

19

Grupp 8

2

8

30

18

21

3

1

1

7

4

10

37

3

2

1

29

11

50

Grupp 9
Grupp 10

2

12

ORATS = Online European Risk Assessment Tracking System
OSPAR = Oslo Paris Commission for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

De 10 grupperna
Totalt (st)

MW (avg)

logKow (avg)

Halogener (%) Biodegr (%)* AtmOX (%)**

Grupp 1

295

494

0,5

18

10

40

Grupp 2

453

849

3,6

30

0

38

Grupp 3

617

468

6,6

33

0

42

Grupp 4

184

686

17,4

1

21

28

Grupp 5

651

333

7,2

10

45

19

Grupp 6

1711

266

1,5

15

15

23

Grupp 7

301

261

3,6

96

0

6

Grupp 8

684

185

3,9

10

50

15

Grupp 9

398

110

1,5

55

37

8

Grupp 10

1866

146

0,8

15

44

12

*Biodegr (%) = BIOWIN predicted probability for readily biodegradable
**AtmOX (%) = AOWIN predicted rapid atmospheric oxidation

Nästa steg
• Välj de ”innersta” molekylerna i varje
kluster för att hitta kandidater
– Närmast centrum ger minst överlapp mellan
grupper
Chemitecs m21.M12 (PCA-Class(3))
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
Colored according to value in variable Chemitecs m21(Core 10%)

Series (Variable Core 10%)
Outside Below Range
1-1

12

10 från varje grupp
ger 100 ämnen

10
8
6
4
t[2]

•

2
0
-2

•

I vilka varor finns
dessa?

-4
-6
-8
-13 -12 -11 -10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

t[1]
R2X[1] = 0,259492
R2X[2] = 0,118987
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-05 11:06:47 (UTC+1)
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14

15

Materialapproach
• Val utifrån ett material eller varugrupps
kemikalier
– Tex PVC eller textil

• Direkt koppling till varor men hur väljs
kemikalien?
– Funktion?
• tex mjukgörare, färgämne, antioxidationsmedel ...

– Kemisk egenskap?
• Tex BP, VP, persistens,...

PVC
248 kemikalier i listan har angivits som tillsatsämne för PVC
–

Sprider över stor del av rymden med lite övervikt för stora feta molekyler
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade, PS-WS and PVC
tPS[Comp. 1]/tPS[Comp. 2]
Colored according to Obs ID (Primary)

Default
*(2)

14
12
10
8
6
4
tPS[2]

•

2
0
-2
-4
-6
-8

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

tPS[1]
R2X[1] = 0,37928
R2X[2] = 0,125864
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-04 19:14:46 (UTC+1)

22

24

Nästa steg
• Välj någon kemikalie med den egenskap
som önskas
• Bland de 248 kemikalierna
– 11 på ECB:s PBT-lista
– 10 på ORATS
– 14 på OSPAR

• 75 kemikalier har logKow mellan 2 och 6
• 15 st har BP<250 (”EU paint directive”)
– 14 st har Vp>10 Pa (”EU solvent directive”)

Kandidatlistan
• Den nyligt publicerade listan över
ämnen som är kandidater till att
”förbjudas”
CAS
120127
101779
84742
294622
81152
117817
25637994
85535848
56359
85687

Substance Name
Anthracene
4,4'‐methylenedianiline
Dibutyl phthalate
Cyclododecane
5‐tert‐butyl‐2,4,6‐trinitro‐m‐xylene
Bis(2‐ethylhexyl) phthalate
Hexabromocyclododecane
Alkanes, C10‐13, chloro
Bis(tributyltin) oxide
Benzyl butyl phthalate

Plast

Gummi

Textil

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

Grupp
8
6
5
8
3
5
7
8
5
5

Hur går vi vidare?

P2-D2 BILAGA 3

ChEmiTecs - Projekt 2
Integrated identification of
chemical/article/use combinations of concern
UmU, CTH, SU, IVL

Syfte med projekt 2 är att
• utveckla och validera en systematisk metodik för val av
kemikalier/varor/användnings- kombinationer som leder
till signifikanta emissioner av organiska substanser med
risk för hälsa och/eller miljöeffekter.
• välja lämpliga kemikalier för fallstudier.
• interagera med Naturvårdsverket, KemI och andra
myndigheter för att säkerställa en effektiv överföring av
kunskap till och från forskningsprojektet för att maximera
kort och långsiktig nytta.

Kommentarer från
referensgruppsmötet 21/5
•
•
•
•
•
•
•
•

Utomhus/inomhus
Utbredning i samhället
Textilier – slitage?
Bildäck!
När sker emissionen – olika typfall!
Mekanismer – partikulär vs molekylär
Ökad produktion – inbyggt problem
Pedagogiskt fall!

Tema för denna dag!
• att kommunicera hur vi arbetat vidare
med processen för urval av fallstudier
under perioden sedan förra
referensgruppsmötet
• att diskutera denna process och det
inledande urvalet vi tagit fram som ett
första steg
• att blicka framåt inför kommande arbete
inom Chemitecs

I. Vad ska vi ha fallstudierna till?

Kemikalier?

Reducera risk!

Emissioner?

Risk?

Persistens?

Källor?
Toxicitet?

II. Vad ska vi ha fallstudierna till?
• P3: Chemical stability and
toxicological considerations
• P4: Quantification of emissions
• P5: Relative importance of emissions
from articles
• P7: Problem reduction strategies

Processen att välja fallstudier!

Del I. Kemikalieaspekter
• Objekt med olikartade kemikalier
– Diversitet för att nå generalitet

• Fokus på viktiga kemikalieegenskaper
– Emission, persistens, toxicitet, ...

• Endast väl definierade kemikalier
– Vissa blandkemikalier måste tyvärr plockas
bort

I. Studerade kemikalier
Handelskemikalier mm
(Blandningar och rena substanser)
HPVC

Rena substanser
med beräknade och uppmätta egenskaper

Plast
additiv

Gummi
additiv

SMILES

LPVC
Textil
additiv

Blandningar
mm

Substans (CAS-Nr, Namn,
SMILES)
Kemiska, fysikaliska och
biologiska egenskaper

II. Studerade kemikalier
• ”Användningslistor” med organiska
kemikalier (rena ämnen)
–
–
–
–
–

HPVC: 1434 (>1000 ton)
LPVC: 5721 (>10 ton)
Plastadditiv: 383
Gummiadditiv: 90
Textiladditiv: 241

• Vissa överlapp ger totalt 7427
kemikalier (7160 efter ”tvättning”)

I. Inneboende egenskaper
• Totalt cirka 100 deskriptorer
• Beräknade kemiska och fysikaliska
egenskaper (MW, BP, Kow,...)
– ChemOffice
– EPI suite

• Beräknade miljörelaterade variabler
(Readily biodegradable, Halflife Atm.
Oxidation...)
– EPI Suite (BIOWIN)

II. Inneboende egenskaper
• Variation för några av deskriptorerna
– MW: 12 – 2100 (medel 298)
– logKow: 2806 (39%) mellan 2 och 6
– Biodegr*: 1843 (26%) readily biodegradable
– AtmOX**: 1501 (21%) <0,1 dagar (rapid)
*Biodegr (%) = BIOWIN predicted probability for readily biodegradable
**AtmOX (%) = AOWIN predicted rapid atmospheric oxidation

Filtrering map PB och LRT egenskaper
• Kombinerar man de tre kriterierna P, B
och LRT återstår 39 substanser vid de
hårdaste kriterierna
Kombinerat PB & LRT
6000
5000
4000
3000
4854

PB & LRT

2000
1000
864
0
Persistenta

Persistenta och
LRT

103

78

61

39

BCF > 500

BCF > 1000

BCF > 2000

BCF > 5000

Ett objektivt sätt att välja kemikalier
• Val baserat enbart på kemikaliernas
inneboende egenskaper
– Kemiska, fysikaliska och miljörelaterade
deskriptorer

• Diversitet och Representativitet

Principal Komponent Analys (PCA)
(>7100 substanser, 100 parametrar)
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
Colored according to value in variable Chemitecs m21(MW)
14
12
10
8
6

t[2]

4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

t[1]
R2X[1] = 0,37928
R2X[2] = 0,125864
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

•
•

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-07 13:19:15 (UTC+1)

Första komponenten (38%) beskriver storlek (MW,...)
Andra komponenten (13%) beskriver fettlöslighet (logKow,...)

26

28

Klusteranalys med PCA
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
Colored according to marked values
No Group
Group 6

Group 1
Group 7

Group 2
Group 8

Group 3
Group 9

5

8

t[2]

9

0

3

7

10

6

-5

Group 5

4

10

5

Group 4
Group 10

2

1

-10
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

t[1]
R2X[1] = 0,37928
R2X[2] = 0,125864
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-03 14:10:30 (UTC+1)
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28

Persistenta (P), bioackumulerande (B) och kemikalier
med atmosfärisk oxidation >2 dagar (LRT)
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
14
12
10
8
6

t[2]

4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8

-7 -6 -5 -4

-3 -2 -1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

t[1]
R2X[1] = 0,37928
R2X[2] = 0,125864
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

SIMCA-P+ 12 - 2008-10-08 11:08:44 (UTC+1)

Val av diversa kemikalier
• Välj de ”innersta” molekylerna i varje
kluster för att hitta kandidater
– Närmast centrum ger minst överlapp mellan
grupper
Chemitecs m21.M12 (PCA-Class(3))
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
Colored according to value in variable Chemitecs m21(Core 10%)

Series (Variable Core 10%)
Outside Below Range
1-1

12

10 från varje grupp
ger 100 ämnen

10
8
6
4
t[2]

•

2
0
-2

•

I vilka varor finns
dessa?

-4
-6
-8
-13 -12 -11 -10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

t[1]
R2X[1] = 0,259492
R2X[2] = 0,118987
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-05 11:06:47 (UTC+1)
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Användningsområden för
kemikalier ur de 10 grupperna
1. Pigment
2. Pigment
3. Pigment (och en hel del okända)
4. Smörjmedel och kosmetik
5. Plasttillsatser
6. Läkemedel, pesticider, färgtillsatser,...
7. Pesticider och flamskyddsmedel,...
8. Parfym och mat
9. Lösningsmedel
10. Reaktionskemikalier, parfym, läkemedel,...

Del II. Varuaspekter
• Varor som representerar olika områden
(branscher) och material, exempelvis:
Möbler

Byggvaror

Elektronik

Kläder & skor

Fordon

• Användningsaspekten av en vara central
i sammanhanget

I. Processen val av varor
1

KNkapitel

Val J/N

98

II. Processen val av varor

10 KN2

24 KN2

Bedömning av 10 varukategorier
från KN4 till KN8
• Bedömning av 6 kriteria
– 2 kriteria för emissionsbenägenhet (partikulär
och molekylär emissionsbenägenhet)
– 2 kriteria för populationsexponering (antal
exponerade och exponeringstid)
– Dessutom bedömdes specifik yta och livslängd

• Varuvolymer på KN4-nivå
– Uttryckt i ton/år (där endast antal varor angetts
har vikt antagits)
– Stor osäkerhet i volymerna då vissa indikerar
negativa volymer

Exempel på bedömning
Namn på
varugrupp
enligt KN‐
nomenklatur
en
(Kapitel =
KN2 &
Underkapitel
= KN4, 6 & 8)

Varukategori

AVDELNING I
LEVANDE
DJUR;
ANIMALISKA
PRODUKTER

[R,B,H,S]

[Ja,Nej,Vet ej]

[1‐3]

[1‐3]

[1‐3]

H

Ja

2

2

S

Ja

2

1

‐
Drivremmar
Babykläder
och tillbehör
till sådana
kläder

Populationsexponering

Emissionsbenägenhet
Antropogent
kemikalieinne
håll

Specifik
yta
Partikulär Molekylär

Livslängd

Antal

Tid

[1,10,100
år]

[1‐3]

[1‐3]

3

10

3

1

3

1

3

3

Viktning av bedömningskriterier
• Objektvärde = Stock*Emission*Exponering
• Stock är ett värde (1-3) på samhällsvolymen
– StockTemp = Volym (ton) * Livslängd (år)
– Objektens StockTemp-värden överförs sedan till en 3gradig skala via ranking

• Emission är ett mått på emissionsbenägenheten
– Emission = Partikulär + Partikulär*Molekylär

• Exponering är ett mått på
populationsexponeringen
– Exponering = exponeringsantal * exponeringstid

De 10 valda kategorierna
KN‐
kapitel
39
40
44
59
62
64

Beskrivning

Plastvaror PVC‐golv, PVC‐tapeter, Påsar (PE, PVC eller annan plast), Tvättsvampar
Gummivaror Ovulkat gummi (rör, stänger, mm), Nya och regummerade däck,
Trävaror
Belagda
textilvaror
Kläder

87

Skor
Elektronik
Fordon

94

Möbler

95

Leksaker

85

Varukategorier

Kondomer, Dinappar
Byggplattor, Inredningssnickerier, Impregnerade telefonstolpar
Kordväv (polyestrar eller andra material), Textilvävnader (med PVC, PU
eller andra plaster), Linoleum
Skjortor, Blusar, Kalsonger och trosor (av bomull eller annat material),
Babykläder
Gummistövlar, Sportskor
Mobilladdare, Bilbatterier, Radiatorer, Brandvarnare, Kreditkort
Bilunderreden, Stötfångare (och andra delar av karossen),
Säkerhetsbälten, Bromsar och bromsbelägg, Barnvagnar
Sovrumsmöbler av trä, Resårbottnar, Sängkläder (kuddar, täcken),
Belysningsarmaturer
Dockor, Stoppade "gosedjur", Spelkort

Från Vara till Molekyl
-Varugrupper
•

PVC-golv

•

PVC-tapeter

•

Skodon

•

Kondomer

•

Dinappar, bröstvårtskydd och liknade artiklar för
spädbarn

Från Vara till Molekyl
-Informationsinsamling
•

Innehåll ingående komponenter:
– Varans totalvikt = Z kg = X kg Komponent A + Y kg Komponent B

•

Ingående komponenters sammansättning:
– Komponent A består tex av 75 % Material 1 + 25 % Material 2 etc.

•

Sammansättning av ingående material:
– Material 1 består av X % Additiv 1 + Y % Additiv 2 & resten av rent
material

•

Additiver etc. måste vara specificerade på
"molekylnivå"
–
–
–
–

Ämnesnamn: tex Dibutylftalat
Handelsnamn: tex DBP
CAS-Nr: tex 84-74-2
Kemisk grupp: tex Ftalater

Från Vara till Molekyl
-Slutsatser
•
•
•

Finns exempel på att det är möjligt att få ut nödvändig
information
Ofta tidskrävande att få fram information
Svårast att få fram information när tillverkare finns i
andra länder

Vi är på väg!
– deadline 30 november
Emission?

Fallstudie

Användning

Kemikalie

Vara

Grupparbeten!
• 4 grupper i 3 rum!
• Gruppledare: Sverker Molander (1),
Stefan Rännar (2), Peter Haglund (3),
Patrik Andersson (4)
• Rapportörer
• Fokus på
-processen (<30 min)
-3 varukategorier/grupp
-Alla varukategorier
• 11:45 Lunch, 14:00 Kaffe
• Gruppredovisning 14:30 (10 min/grupp)

I. Grupparbete - Processen
• Spontana kommentarer på vald strategi?
• Kommentarer på studerade/bedömda faktorer?
• Vad missar vi för varor/kategorier av varor?

II. Grupparbete – Varukategori 1 etc
•
•
•

•
•
•
•
•

Vilka riskkemikalier eller kemikalier av speciellt intresse
kan det finnas/är kända inom denna kategori?
Vilka huvudsakliga material kan tänkas användas inom
denna kategori?
Hur ser de viktigaste emissionprocesserna ut för
kemikalier ur denna varukategori – vilka kritiska
användningsscenarion kan ni identifiera, sker
emissionen främst molekylärt eller partikulärt?
Finns det varor inom denna kategori som utsätts för
höga temperaturer, stort mekaniskt slitage eller andra
situationer som kan bidra till emission av kemikalier?
Kan ni spekulera om trender i produktion och
användning av varor i denna kategori?
Var finns tillgänglig data om kemikalier i denna kategori?
Vilka nyckelpersoner känner ni till inom detta område
som kan bidra med kunskap och data?
Föreslå en prioritering av en vara inom kategorin med
motivation!

III. Grupparbete – De 10 valda
varukategorierna
•
•

Spontana kommentarer på helheten?
Vad har vi missat?

De 10 valda kategorierna
KN‐
kapitel

Beskrivning

Varukategorier

39

Plastvaror

PVC‐golv, PVC‐tapeter, Påsar (PE, PVC eller annan plast), Tvättsvampar

40

Gummivaror

44

Trävaror

59

Belagda
textilvaror

62

Kläder

64

Skor

85

Elektronik

87

Fordon

Bilunderreden, Stötfångare (och andra delar av karossen), Säkerhetsbälten, Bromsar och
bromsbelägg, Barnvagnar

94

Möbler

Sovrumsmöbler av trä, Resårbottnar, Sängkläder (kuddar, täcken), Belysningsarmaturer

95

Leksaker

Dockor, Stoppade "gosedjur", Spelkort

Ovulkat gummi (rör, stänger, mm), Nya och regummerade däck, Kondomer, Dinappar
Byggplattor, Inredningssnickerier, Impregnerade telefonstolpar
Kordväv (polyestrar eller andra material), Textilvävnader (med PVC, PU eller andra plaster),
Linoleum
Skjortor, Blusar, Kalsonger och trosor (av bomull eller annat material), Babykläder
Gummistövlar, Sportskor
Mobilladdare, Bilbatterier, Radiatorer, Brandvarnare, Kreditkort

P2-D2 BILAGA 4

ChEmiTecs - Projekt 2
Integrated identification of
chemical/article/use combinations of concern
UmU, CTH, SU, IVL

II. Vad ska vi ha fallstudierna till?
• P3: Chemical stability and
toxicological considerations
• P4: Quantification of emissions
• P5: Relative importance of emissions
from articles
• P7: Problem reduction strategies

Processen att välja fallstudier!

I. Studerade kemikalier
Handelskemikalier mm
(Blandningar och rena substanser)
HPVC

Rena substanser
med beräknade och uppmätta egenskaper

Plast
additiv

Gummi
additiv

SMILES

LPVC
Textil
additiv

Blandningar
mm

Substans (CAS-Nr, Namn,
SMILES)
Kemiska, fysikaliska och
biologiska egenskaper

Ett objektivt sätt att välja kemikalier
• Val baserat enbart på kemikaliernas
inneboende egenskaper
– Kemiska, fysikaliska och miljörelaterade
deskriptorer

• Diversitet och Representativitet

Ett objektivt sätt att välja kemikalier
Chemitecs m21.M9 (PCA-X), Produktionsobservationer, alla variabler transformerade
t[Comp. 1]/t[Comp. 2]
Colored according to marked values
No Group
Group 6

Group 1
Group 7

Group 2
Group 8

Group 3
Group 9

5

8

t[2]

9

0

3

7

10

6

-5

Group 5

4

10

5

Group 4
Group 10

2

1

-10
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

t[1]
R2X[1] = 0,37928
R2X[2] = 0,125864
Ellipse: Hotelling T2 (0,95)

SIMCA-P+ 12 - 2008-09-03 14:10:30 (UTC+1)
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Fokus på kemikalier från
screening- och additivlistor
• 225 substanser från miljöövervakning (NV)
• 642 olika additiv (plast, gummi, textil)
• 29 substanser i PVC-golv och däck (enligt
innehållsförteckningar)
• Totalt 235 substanser kvar efter
grupperingen

Filtrering av grupperade substanser
•
•

Screeningkemikalierna måste ha återfunnits i naturen
Additiven filtrerades med information från KemI:s
produktregister
– Datatillgänglighet, Kvantitetsindex och varutillverkningsindex

•

Additiven filtrerades sedan med avseende på
predikterade miljödata
– BCF, Biodegradation Timeframe och atmosfärisk oxidationstid

•
•

Däck- och PVC-golvkemikalier filtrerades inte
Kvar efter filtreringarna var 109 substanser
representerande 9 (av 10) grupper

Subjektiva val av substanser
• De 109 substanserna studerades och
en eller flera kandidater valdes ut från 8
(av 10) grupper
• De utvalda substanserna valdes för att
tex representera olika molekyltyper
• Kvar blev 21 substanser fördelade på 8
(av 10) grupper

Del II. Varuaspekter
• Varor som representerar olika områden
(branscher) och material, exempelvis:
Möbler

Byggvaror

Elektronik

Kläder & skor

Fordon

• Användningsaspekten av en vara central i
sammanhanget
• Varugrupper definerades genom tullverkets
KN-klassificering (98 kapitel)

I. Processen val av varor
1

KNkapitel

Val J/N

98

II. Processen val av varor

10 KN

24 KN

Bedömning av varor från de 10
varukategorierna
• Manuell bedömning av 6 kriteria
– 2 kriteria för emissionsbenägenhet (partikulär
och molekylär emissionsbenägenhet)
– 2 kriteria för populationsexponering (antal
exponerade och exponeringstid)
– Dessutom bedömdes specifik yta och livslängd

• Varuvolymer
– Uttryckt i ton/år (där endast antal varor angetts
har vikt antagits)
– Stor osäkerhet i volymerna då vissa indikerar
negativa volymer

De 10 valda kategorierna
KN‐
kapitel
39
40
44
59
62
64

Beskrivning

Plastvaror PVC‐golv, PVC‐tapeter, Påsar (PE, PVC eller annan plast), Tvättsvampar
Gummivaror Ovulkat gummi (rör, stänger, mm), Nya och regummerade däck,
Trävaror
Belagda
textilvaror
Kläder

87

Skor
Elektronik
Fordon

94

Möbler

95

Leksaker

85

Varukategorier

Kondomer, Dinappar
Byggplattor, Inredningssnickerier, Impregnerade telefonstolpar
Kordväv (polyestrar eller andra material), Textilvävnader (med PVC, PU
eller andra plaster), Linoleum
Skjortor, Blusar, Kalsonger och trosor (av bomull eller annat material),
Babykläder
Gummistövlar, Sportskor
Mobilladdare, Bilbatterier, Radiatorer, Brandvarnare, Kreditkort
Bilunderreden, Stötfångare (och andra delar av karossen),
Säkerhetsbälten, Bromsar och bromsbelägg, Barnvagnar
Sovrumsmöbler av trä, Resårbottnar, Sängkläder (kuddar, täcken),
Belysningsarmaturer
Dockor, Stoppade "gosedjur", Spelkort

Från vara till molekyl
-Informationsinsamling
•

Innehåll ingående komponenter:
– Varans totalvikt = Z kg = X kg Komponent A + Y kg Komponent B

•

Ingående komponenters sammansättning:
– Komponent A består tex av 75 % Material 1 + 25 % Material 2 etc.

•

Sammansättning av ingående material:
– Material 1 består av X % Additiv 1 + Y % Additiv 2 & resten av rent
material

•

Additiver etc. måste vara specificerade på
"molekylnivå"
–
–
–
–

Ämnesnamn: tex Dibutylftalat
Handelsnamn: tex DBP
CAS-Nr: tex 84-74-2
Kemisk grupp: tex Ftalater

Från vara till molekyl - Resultat
KN‐
kapitel
39
40

44

Beskrivning

Plastvaror Innehållsförteckning på PVC‐golv från producent har erhållits
Gummivaror En däcksammansättning från en producent har erhållits. Ett par andra

62

Trävaror
Belagda
textilvaror
Kläder

64

Skor

85

Elektronik

87
94

Fordon
Möbler

95

Leksaker

59

Varukategori

producenter av andra gummiprodukter är positiva men ingen
detaljinformation har levererats
Ganska bra kontakter och detaljerad information om spånplattor.
Positivt bemötande från branschrepresentant som verkar ha ingående
kunskap om detta område. Dock saknas detaljinformation i dagsläget.
Två stora klädkjedjor var positiva till för ett par veckor sedan då de
beslutade att inte tillhandahålla den önskade informationen
Svårt område att nå fram till rätt personer då tillverkning sker
utomlands
Ett antal bra kontakter finns upparbetade men ingen har kunnat/velat
släppa detaljinformation. Ett antal rapporter om skrivare och annan
kontorsutrustning har levererats.
Bra framkomlighet och lista på flamskyddsmedel i säten är på gång.
Bra kontakt med möbelhandel men detaljinformation saknas
Svårt uttala sig om då mycket lite information har framkommit.

Kapitel 39: Plastvaror
• Plastmaterial återkommer ju som delar i många
av de andra varukategorierna varför många
additiv kan var aktuella i denna grupp
• En vara som framkommit som ett intressant
objekt inom detta KN-kapitel är PVC-golv
• Fallstudieförslag: PVC-golv
– Vi vet att DINP ingår som mjukgörare

Kapitel 39: Plastvaror (Övriga
intressanta kemikalier)
• Flamskyddsmedel
– Fenylfosfat (5:3) och TCPP (6:2)

• UV-stabilisator
– Tinuvin 327 (3:2)

• Övrigt
– Bisfenol A (6:1)

Kapitel 39: Plastvaror (Övriga
intressanta kemikalier)
• Övrig mjukgörare
– Oktyladipat (4:1)

• Man skulle kunna välja den mer utredda
DiEtylHexylAdipaten (DEHA) men det
slumpade sig så att oktyladipaten
passade något bättre in i grupp 4

Kapitel 40: Gummivaror
• Gummi är också en vanlig polymer men
kanske inte lika vanlig som plast i de valda
varukategorirena men vissa gummiadditiv kan
dock dyka upp i andra varukapitel
• Här har en het kandidat hela tiden varit bildäck
och vi har en generell varusammansättning
• Fallstudieförslag: Bildäck
– Vi kan välja bland några olika alternativa substanser
eftersom vi har en innehållsförteckning

Kapitel 40: Substanser i däck
• Accelerator
– En benzothiazol (5:2)
• Fler alternativ till denna molekyltyp finns

• Bindemedel
– Resorcinol (10:1)

• Åldringsskydd
– En Bensendiamin (grupp 3)

Kapitel 44: trävaror
• Fokus har varit på olika byggplattor som
används både i möbler och som byggmaterial
• Många studier har gjorts på formaldehyd och
det är i stort sett den enda organiska
antropogena kemikalien som emitteras
• Inget förslag på fallstudieobjekt
– Om inte formaldehyd väljs

Kapitel 59: Belagda textilvaror
• Intressanta varor här är presenningar av olika
slag (t ex lastbilskapell)
• Denna varukategoris kemikalier överlappar
mycket med plast- och gummikapitlen med
fokus på UV-stabilisatorer då mycket
utomhusexponering
• Fallstudieobjekt: Någon UV-stabilisator och vi
har valt Tinuvin 327 men annan Tinuvin eller
liknande substans fungerar också

Kapitel 62: Kläder
• Sent bakslag i datauppsamlingen gör att det
inte finns detaljinformation om några specifika
klädesplagg
• Bland kemikalieförslagen återfinns dock några
perflourerade substanser som används på
kläder
• Fallstudieförslag: Ingen specifik vara men
någon av de två perflourerade substanserna

Kapitel 62: Kemikalier i kläder
• Två PFC finns valda i grupp 8
– PFHeA (8:1) och PFHxS (8:2)

• I PVC-tryck kan man tänka sig någon
mjukgörare
– DINP (5:1) eller oktyladipat (4:1)

Kapitel 64: Skor
• En varugrupp med mycket produktion
utomlands och svårt få fram
detaljinformation men både plast- och
gummikemikalier används i skor.
• Fallstudieförslag: ”Ta en sko”

Kapitel 85: Elektronik
• Ett av de mest intressanta objekten här är
någon form av platt skärm
– Datormonitor, ”platt-TV”, bärbar dator

• Kanske någon form av flamskydd i plast eller
kretskort kan vara intressant även om det är
svårt att få veta exakt vilket som används
• Fallstudieförslag: LCD-skärm

Kapitel 85: Kemikalier i elektronik
• Kanske framför allt fosfatbaserade
flamskydd
– Substanserna 5:3 och 10:2

Triphenyl phosphate

Tris(2-chloroethyl) phosphate

Kapitel 87: Fordon
• I personbilar (kupén) finns många plastdetaljer
men även gummi och textil som kan avge
kemikalier
• Studier på kupéluft har gjorts och vi har god
möjlighet att få ta del av dessa
• Fallstudieförslag: Flamskyddsmedel
(organofosfat) i bilklädsel

Kapitel 94: Möbler
• I möbelkategorin är det säng som varit
mest intressant men vi har inte fått fram
exakta tillsatsämnen i t ex PURmadrassen
– Madrasser innehåller dock ”någon
tennförening” och ”en eller flera tertiära
aminer” och eventuellt ”polyetersiloxaner”

• Fallstudieförslag: PUR-madrass

Kapitel 95: Leksaker
• De kontakter vi haft med industrin här
har inte lett fram till någon
detaljinformation

• Fallstudieförslag: ?

Förslag på fallstudieobjekt??
ytbehandling
• PVC-golv: Mjukgörare (DINP)
• Däck:
Accelerator (benzothiazol) /
Åldringsskydd (aminer)
• Belagd textil: UV-stabilisator
(benzotriazoler, tinuvin 327)
• Elektronik/Möbel: Flamskydd
(organofosfater)
• Textil:
Ytskydd (PFCs) / Mjukgörare
(ftalater)
betong
trä

asfalt
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Prioriteringskriterier

Följande ”PM” beskriver de ”prioriteringskriterier för val av fallstudier” som vi inom
projektet diskuterade oss fram till under Ume-mötet 26 juni 2008. Dessa kriterier är i första
hand framtagna och förenklade (från tidigare användna prioriteringskriteria) för att användas
som ett led i valet av fallstudieobjekt.
Om en vara bedöms tillhöra varukategori R eller B under rubrik 1.1 och/eller inte innehålla
någon antropogen kemikalie under rubrik 1.2 så lämnas resten av kriterierna utan åtgärd.

1.1 Varukategori
OBS! Endast om H eller S har angivits måste återstående kriterier fyllas i.
Här anges till vilken Varukategori som varan/varugruppen (representerad av ett visst KN-nr)
tillhör.
Kategorier:
- R = Varan är en utvunnen, men oförädlad naturresurs (Ex råolja, malmer, NaCl)
- B = Varan är ett bulk-material/kemikalie vars slutanvändning inte är direkt definierbar
utifrån dess nuvarande form T ex plastgranulat, stålplåt.
- H= Varan är ett halvfabrikat/intermediära produkter. T ex rör, slangar, delkomponenter som
instrumentbräda, bildäck, cykelglödlampa, järnvägssliper
- S = Varan är funktionell utan ytterligare komponenter och används av en slutkonsument. T
ex personbil, möbel, ångturbin, grävmaskin
Kommentar:
- Syftet med den här kategoriseringen är att man ska veta ungefär var i värdekedjan varan
befinner sig.
- Det finns gråzoner mellan kategorierna.
- Som intressant för fallstudieobjekt kommer endast varor av typerna H och S att väljas.

1.2 Antropogent kemikalieinnehåll
Endast om svaret är Ja på nedanstående fråga måste återstående kriterier fyllas i.
Frågan som ska bsevaras är: Finns det antropogena (tillverkade, tillsatta, främmande)
organiska kemikalier i varan?
Anges kvalitativt: Ja, Nej eller Vet ej.
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Exempel:
Ja – plaststol, målat träbord, mobiltelefon
Nej – alla naturliga material samt en del bulkvaror. T ex obehandlat trä, plastgranuler

1.3 Emissionsbenägenhet
Varans emissionsbenägenheter för partikulära och molekylära emissioner under varans
användningslivslängd som vara. T ex ett bildäcks emissoner bedöms under den tid det är
monterat på fälg, på bil (Ett bildäck bedöms alltså separat och inte under varan ”bil” och detta
gäller även andra ”förbrukningsartiklar” som används sammansatt med någon annan vara.)
Partikulär emissionsbenägenhet

Att tänka på vid bedömningen är följande faktorers inverkan på den partikulära
emissionsbenägenheten:
- Mekanisk nötning
- Vatten
- Vind
- Etc.
Anges kvalitativt (endast ett värde får väljas):
1 = Mycket liten/Obetydlig ( < 1 %) (exempel: svarv, hushållselektronik)
2 = Mellan (1 - 10 %) (exempel: skor)
3 = Mycket stor/Betydande ( >10 %) (exempel: bromsbelägg, tvål, bildäck)
Molekylär emissionsbenägenhet

Att tänka på är speciellt följande faktorers inverkan på den molekylära
emissionsbenägenheten (av antropogena ämnen som finns i varan):
- Temperatur
- UV
- Vatten, fukt etc.
- Vind
- Diverse andra faktorer tex "kemisk" påverkan (utsätts för syra/bas etc.)
Anges kvalitativt:
1 = Mycket liten/Obetydlig (t ex luktar inget/lite som ny, t ex arkivpenna, kopieringspapper)
2 = Mellan
3 = Mycket stor/Betydande (t ex luktar mycket och länge, t ex tvål, färg, gummistövlar)

1.4 Specifik Yta
Relevant yt/volymsförhållande för den del av varan som innehåller den antropogena
kemikalien.
Grad av porositet ska också beaktas, stor porösitet ger större yta.
Anges kvalitativt:
1 = Mycket liten/Obetydlig /Minimal (Tex timmerstock, solid balk)
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2 = Mellan (ofta sammansatta produkter, IT-varor mm)
3 = Mycket stor/Betydande,(Tex vätskor, tunn film, målade ytor, tvättsvamp, trådar, pulver)

1.5 Livslängd
Avser livslängden under det aktuella användningssteget (t ex bildäck eller bromsbelägg på bil,
korvskinn på korv).
Anges i år i tre (logaritmiska) steg.
1
(<1 års livslängd)
10 (1-10 års livslängd)
100 (>10 års livslängd)
Information:
Stellan Fischer har sammanställt data för livslängd för olika KN nummer på KN4 nivå.

1.6 Populationsexponering
Bidrag till Human populationsexponering. Om yrkesmässig exponering skiljer sig markant
från resten av populationens exponering skrivs en kommentar om vilken använding som
bedömts.
Delas upp i "Antal personer" som kommer i kontakt med varan samt i "Tid för närhet".
Antal personer

Antal personer om kommer i kontakt med varan:
1 = < 100 000
2 = 100 000 - 1 000 000
3 = > 1 000 000
Tid

Tiden för "närhet" [tid /dygn] av det antalet personer som angetts i förra kategorin:
1 = <1 tim
2 = 6 tim
3 = 6-24 tim

1.7 Kommentar-kolumnen
Det är förstås aldrig fel att skriva ned de viktigaste aspekterna etc. man baserade sin
bedömning på. Viktigt är att skriva ner tankarna (stödord) så fort man tvekar inför valet i
någon kategori. Dessa kommentarer ska sedan gås igenom av någon annan person.

UmU, Stefan Rännar

4

2009-02-10

P2‐D2 Bilaga 6
Filtrering av kemikalieförslagen
Filter 1: För screeningsubstanserna gäller att de måste vara detekterade i någon matris. Här försvinner
alltså molekyler som har sökts i naturen men inte återfunnits.
Kommentar: Många analyssvar var av typen ”<10(4,3)” vilket är lite konstigt men dessa har fått vara kvar
i listan.
Filter 2: För additivlistorna gäller att det ska finnas information i produktregistrets exponeringstabell
(från år 2004).
Kommentar: Här försvinner en hel del substanser.
Filter 3: För additivlistorna gäller att kvantitetsindexet (från KemI) ska vara 4 eller över. Detta motsvarar
en korrigerad kvantitet på mer än 20 kg.
Kommentar: Endast en handfull substanser försvinner med detta filter.
Filter 4: För additivlistorna gäller att varutillverkningsindexet (från KemI) ska vara 6 eller över. Detta
innebär att mer än 40% av kvantiteten (indexet) går in i varor.
Kommentar: Något fler tas bort än med filter 3, men fortfarande inte speciellt många. (För
screeningkemikalierna är det ganska många som försvinner.)
Filter 5: För additivlistorna gäller att BCF måste vara över 100. Denna gräns är satt ganska lågt men det
är för att bara de med riktigt låg biokoncentration ska sållas bort.
Kommentar: Här försvinner en hel del molekyler. Och en del grupper töms helt på molekyler.
Filter 6: För additivlistorna gäller att Ultimate biodegradation > ”days”.
Kommentar: Inga substanser sållas bort med detta filter. (Inte heller bland screeningmolekylerna.)
Filter 7: För additivlistorna gäller att atmosfärisk halveringstid < 0,1 (dagar). Detta filter tar bort de allra
mest kortlivade molekylerna.
Kommentar: Endast ett par substanser sållas bort med detta filter.
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Fallstudie 1.
Vara:

PVC‐Golv

Diisononylftalat (DINP)
CAS:
KemI:

28553‐12‐0
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester

AdditivInformation Plast
CAS
Commercial Name Material Chemical Type
Function
28553‐12‐0 DINP
PVC
Ftalater
Mjukningsmedel

O
O
O

O

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
28553‐12‐0 418,6093 730,0931
3,07E‐05
9,764

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
28553‐12‐0 weeks‐months
0,4573
3,162 NO

Fallstudie 2.
Vara:

Bildäck

Alternativ 1 för bildäck: Någon Benzothiazol (här finns fem förslag)
1.) N,N‐dicyclohexylbenzothiazole‐2‐sulphenamide
CAS:
KemI:

4979‐32‐2
2-Benzothiazolesulfenamide, N,N-dicyclohexyl-

N

S
S
N

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
4979‐32‐2 346,5531 735,8328
8,24E+00
6,742

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
4979‐32‐2 weeks‐months
0,09395
7620 NO
2.) N‐cyclohexylbenzothiazole‐2‐sulphenamide
CAS:
95‐33‐0
KemI:
2-Benzothiazolesulfenamide, N-cyclohexylN
S
S

HN

Molekylinformation
CAS

MW

BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
95‐33‐0 264,4095 671,4609
2,39E‐04
4,465

Environmentinformation
CAS BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
95‐33‐0 weeks‐months
0,1346
93,7 NO

Faroklassning
CAS FaroTalMänniska FaroTalMiljö Klassificering anmärkning
95‐33‐0
0,2
33,4 R43 N; R50‐53 saknas

3.) Benzothiazole‐2‐thiol
CAS:
149‐30‐4
KemI:
2(3H)-Benzothiazolethione
N
SH
S

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
149‐30‐4 167,2513 574,9766
5,61E‐03
2,958

Environmentinformation
CAS BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
149‐30‐4 weeks
0,2632
14,57 NO

Faroklassning
CAS FaroTalMänniska FaroTalMiljö Klassificering anmärkning
149‐30‐4
0,2
33,4 R43 N; R50‐53 saknas

Screeninginformation
CAS BIOTA BRÖSTMJ
DEP
GÖDSEL HUMAN LIVSM LUFT MARK SEDIM
149‐ <= 30(
<= 37( 25.7)
<= 1(
<= 70(
30‐4 12.9)
ng/m2/day
.5)
25.8)
µg/kg
ng/m3
µg/kg
ww
dw

SLAM VATTEN
<= 950( <= 18(
171.2) .9) µg/l
µg/kg
dw

4.) Di(benzothiazol‐2‐yl) disulphide
CAS:
120‐78‐5
KemI:
Benzothiazole, 2,2'-dithiobis-

N
S
S

S
S
N

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
120‐78‐5 332,4867 774,4482
8,28E‐08
4,316

Environmentinformation
CAS BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
120‐78‐5 weeks‐months
0,03393
771,3 NO

Faroklassning
CAS FaroTalMänniska FaroTalMiljö Klassificering anmärkning
120‐78‐5
0,2
33,4 R31 R43 N; R50‐53 saknas

5.) N‐tert‐butylbenzothiazole‐2‐sulphenamide
CAS:
95‐31‐8
2-Benzothiazolesulfenamide, N-(1,1-dimethylethyl)KemI:

N
S
S

HN

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
95‐31‐8 238,3723 631,4944
1,07E‐03
3,671

Environmentinformation
CAS

BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI

Environmentinformation
CAS BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
95‐31‐8 weeks‐months
0,2344
18,75 NO

Alternativ 2 för bildäck: Någon Bensendiamin (här finns två förslag)
1.) 1,4‐Benzenediamine, N,N'‐bis(1,4‐dimethylpentyl)‐
CAS:
3081‐14‐9
KemI:
1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-

AdditivInformation Gummi
CAS
Commercial Name
Material
Chemical Type Function
3081‐14‐9
Andra gummimaterial, SBR, ClIR
Antioxidant
3081‐14‐9
Butadiengummi
Antioxidant
3081‐14‐9
Gummi
Antioxidant
3081‐14‐9
Isoprengummi
Antioxidant
3081‐14‐9
Naturgummi
Antioxidant

H
N

N
H

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
3081‐14‐9 304,5132 637,5215
1,10E‐03
6,788001

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
3081‐14‐9 weeks‐months
0,08509
14230 NO

2.) N‐1,3‐dimethylbutyl‐N'‐phenyl‐p‐phenylenediamine
CAS:
793‐24‐8
1,4-Benzenediamine, N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenylKemI:

AdditivInformation Gummi
CAS Commercial Name
Material
Chemical Type Function
793‐24‐8
Gummi
Antioxidant
793‐24‐8
Andra gummimaterial, SBR, ClIR
Antiozonant
793‐24‐8
Butadiengummi
Antiozonant
793‐24‐8
Isoprengummi
Antiozonant
793‐24‐8
Naturgummi
Antiozonant
H
N

N
H

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
793‐24‐8 268,3965 642,8347
6,57E‐04
5,414

Environmentinformation
CAS BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
793‐24‐8 weeks‐months
0,04722
801,1 NO

Fallstudie 3.
Vara:

LCD‐skärm (Platt‐TV, datormonitor)

Någon organofosfat (här finns två förslag)
1.) Triphenyl phosphate
CAS:
KemI:

115‐86‐6
Phosphoric acid, triphenyl ester

AdditivInformation Plast
CAS Commercial Name
Material
Chemical Type
Function
115‐86‐6 TPP
Termoplastisk polyester
Antioxidant
115‐86‐6 TPP
ABS
Flamskyddsmedel
115‐86‐6 TPP
Polystyren
Flamskyddsmedel
115‐86‐6 TPP
PS, slagfast
Flamskyddsmedel
115‐86‐6 TPP
PVC
Mjukningsmedel
115‐86‐6 TPP
PVC
Stabilisator, sekundär
115‐86‐6
Andra plastmaterial, PPO
Flamskyddsmedel
115‐86‐6 TPP
PVC
Flamskyddsmedel

O
O
P
O
O

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
115‐86‐6 326,2831
6,29E‐05
4,455

Environmentinformation
CAS BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
115‐86‐6 weeks‐months
0,9865
113,3 NO

Screeninginformation
CAS BIOTA BRÖSTMJ DEP GÖDSEL HUMAN LIVSM LUFT MARK SEDIM
SLAM
115‐86‐
13‐ 847( 405.7)
6
ng/g dw

VATTEN

2.) Tris(2‐chloro‐1‐methylethyl) phosphate
CAS:
13674‐84‐5
2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1)
KemI:

AdditivInformation Plast
CAS
Commercial Name Material Chemical Type
Function
13674‐84‐5 TCPP
Polyuretan
Flamskyddsmedel
Cl

O
O

P

O

Cl

O
Cl

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
13674‐84‐5 327,5696
7,52E‐03
1,401

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
13674‐84‐5 months
0,2389
3,268 NO

Screeninginformation
CAS
13674‐
84‐5

BIOTA BRÖSTMJ DEP GÖDSEL HUMAN LIVSM LUFT MARK SEDIM

SLAM
VATTEN
209‐ 1545( 720.6)
ng/g dw

Fallstudie 4.
Vara:

Bilstol (klädsel)

Inte klart, men någon slags ytbehandlingskemikalie är mest aktuell, t ex vet vi att någon form av
polyflourerade kolväten används även om man gått ifrån de mest ifrågasatta (PFOS, PFOA). Vi vet (från
ett bilföretag) att produkten Oleofobol (CIBA) används i vissa bilklädslar.

Fallstudie 5.
Vara:

Betongelement

Även denna fallstudiekemikalie är osäker då det återstår att bestämma vilken betongtillsats som ska
fokuseras på.

Fallstudie 6.
Vara:

Presenning (belagd textilie)

Fokus ligger på någon Benzotriazol (här finns fem förslag av typen Tinuviner)
1.) 2‐(2H‐benzotriazol‐2‐yl)‐4,6‐ditertpentylphenol
CAS:
25973‐55‐1
KemI:
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)-

AdditivInformation Plast
CAS
25973‐
55‐1
25973‐
55‐1
25973‐
55‐1
25973‐
55‐1
25973‐
55‐1
25973‐
55‐1
25973‐
55‐1
25973‐
55‐1

Commercial Name

Material

Chemical
Type

Function

Tinuvin 328

Omättad polyester

Stabilisator, UV

Tinuvin 328

Polyeten

Stabilisator, UV

Tinuvin 328

Polyuretan

Stabilisator, UV

Tinuvin 328

POM

Stabilisator, UV

Tinuvin 328

Stabilisator, UV

BLS™ 1328

Termoplastisk
polyester
Polyeten

Thasorb UV‐328

PVC

MarkScreen™ UV‐
7328

PVC

Light Stabilizer / UV Absorber >>
Benzotriazole
Light Stabilizer / UV Absorber >>
Benzotriazole
Light Stabilizer / UV Absorber >>
Benzotriazole

AdditivInformation Gummi
CAS
Commercial Name
Material
Chemical Type
Function
25973‐55‐1 Tinuvin 328
Andra gummimaterial, ASA
Stabilisator, UV

HO

N
N
N

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
25973‐55‐1 351,4852
2,57E‐08
8,559838

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
25973‐55‐1 months
0,6787
10350 NO

2.) 2‐(2H‐benzotriazol‐2‐yl)‐4‐(1,1,3,3‐tetramethylbutyl)phenol
CAS:
3147‐75‐9
KemI:
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-

AdditivInformation Plast
Commercial
Material
Name
3147‐75‐ Tinuvin 329
Polykarbonat
9
3147‐75‐ Thasorb UV‐329 PVC
9
CAS

OH

N
N
N

Chemical
Type

Function
Stabilisator, UV
Light Stabilizer / UV Absorber >>
Benzotriazole

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
3147‐75‐9 323,432
1,47E‐07
7,631838

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
3147‐75‐9 months
0,3347
12140 NO

3.) 2‐benzotriazol‐2‐yl‐4,6‐di‐tert‐butylphenol
CAS:
3846‐71‐7
KemI:
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-

AdditivInformation Plast
CAS
3846‐71‐
7
3846‐71‐
7
3846‐71‐
7
3846‐71‐
7

Commercial Name
Tinuvin 320

Material

Tinuvin 320

Omättad
polyester
Polyamid

Tinuvin 320

PVC

MarkScreen™ UV‐
7320

PVC

Chemical
Function
Type
Bensotriazoler Stabilisator, UV
Bensotriazoler Stabilisator, UV
Bensotriazoler Stabilisator, UV
Light Stabilizer / UV Absorber >>
Benzotriazole

AdditivInformation Gummi
CAS
Commercial Name
Material
Chemical Type
Function
3846‐71‐7 Tinuvin 320
Andra gummimaterial, SBR Bensotriazoler Stabilisator, UV
3846‐71‐7 Tinuvin 320
Andra gummimaterial, SIS Bensotriazoler Stabilisator, UV
3846‐71‐7 Tinuvin 320
Butadiengummi
Bensotriazoler Stabilisator, UV
3846‐71‐7 Tinuvin 320
Isoprengummi
Bensotriazoler Stabilisator, UV

HO

N
N
N

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
3846‐71‐7 323,432
1,47E‐07
7,501838

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
3846‐71‐7 months
0,7945
4761 NO

4.) 2,4‐di‐tert‐butyl‐6‐(5‐chlorobenzotriazol‐2‐yl)phenol
CAS:
3864‐99‐1
KemI:
Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-

AdditivInformation Plast
CAS
3864‐
99‐1
3864‐
99‐1
3864‐
99‐1
3864‐
99‐1
3864‐
99‐1

Commercial Name
Tinuvin 327

Material

Chemical
Type

Function
Stabilisator, UV

Tinuvin 327

Andra plastmaterial,
PPE
Polyamid

Tinuvin 327

Polypropen

Stabilisator, UV

Tinuvin 327

Termoplastisk
polyester
PVC

Stabilisator, UV

MarkScreen™ UV‐
7327

Stabilisator, UV

Light Stabilizer / UV Absorber >>
Benzotriazole

AdditivInformation Gummi
CAS
Commercial Name
Material
3864‐99‐1 Tinuvin 327
Andra gummimaterial, SBR
3864‐99‐1 Tinuvin 327
Andra gummimaterial, SBS

Chemical Type

Function
Stabilisator, UV
Stabilisator, UV

AdditivInformation Gummi
CAS
Commercial Name
Material
Chemical Type
Function
3864‐99‐1 Tinuvin 327
Andra gummimaterial, SIS, SEBS
Stabilisator, UV
3864‐99‐1 Tinuvin 327
Butadiengummi
Stabilisator, UV
3864‐99‐1 Tinuvin 327
Eten‐propengummi
Stabilisator, UV
3864‐99‐1 Tinuvin 327
Isoprengummi
Stabilisator, UV
3864‐99‐1 Tinuvin 327
Uretangummi
Stabilisator, UV

OH
N
N
N

Cl

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
3864‐99‐1 357,8771
3,61E‐08
8,354069

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
3864‐99‐1 months
0,8124
14930 NO

5.) 2‐(2H‐benzotriazol‐2‐yl)‐4,6‐bis(1‐methyl‐1‐phenylethyl)phenol
CAS:
70321‐86‐7
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)KemI:

AdditivInformation Plast
Commercial
Name
70321‐86‐ Tinuvin 234
7
70321‐86‐ Tinuvin 234
7
70321‐86‐ Tinuvin 234
7
70321‐86‐ Tinuvin 234
7
CAS

Material

Chemical
Type

Function

Andra plastmaterial,
PSP
Polyamid

Stabilisator, UV

Polykarbonat

Stabilisator, UV

POM

Stabilisator, UV

Stabilisator, UV

AdditivInformation Plast
Commercial
Name
70321‐86‐ Tinuvin 234
7
70321‐86‐ Thasorb UV‐
7
234
CAS

Material

Chemical
Type

Termoplastisk
polyester
PVC

Function
Stabilisator, UV
Light Stabilizer / UV Absorber >>
Benzotriazole

AdditivInformation Gummi
CAS
Commercial Name
Material
Chemical Type
Function
70321‐86‐7 Tinuvin 234
Andra gummimaterial, SIS, SEBS, SBS
Stabilisator, UV

N
N
N

OH

Molekylinformation
CAS
MW BP ChemO VP_Pa EPIest LogKow ChemO_CLogP
70321‐86‐7 447,5708
2,17E‐12
9,579839

Environmentinformation
CAS
BioDegTimeFrame_Ultimate EPIest HalfLife_AtmOx EPIest BCF EPIest BioDegReady EPI
70321‐86‐7 months
0,4925
2755 NO

Fallstudie 7.
Vara:

Säng (madrass?)

Denna varukategori är också tänkt att studera om det finns resurser och då kommer nog fokus att ligga
på någon tennorganisk förening. Bland annat vet vi (från ett madrassföretag) att tennföreningar brukar
tillsättas i sängmadrasser.

Fallstudie 8.
Vara:

Skor

Den här fallstudien är inte planerad utifrån någon enskild kemikalie utan i mån av resurser så kommer
denna varukategori att studeras.

P2‐D2 Bilaga 8
Identifying potential environmental problem chemicals from a large set of commercial organic
molecules. Impact of different screening strategies in combination with multivariate techniques.
Stefan Rännar, Tomas Holmgren, and Patrik L. Andersson
Chemistry Department, Umeå University, SE‐901 87 Umeå, Sweden
patrik.andersson@chem.umu.se
In an ongoing project (Organic Chemicals Emitted from Technosphere Articles, ChEmiTecs) funded by
the Swedish Environmental Protection Agency, the overall goal is to investigate the magnitude and
possible environmental and health effects of emissions of organic chemicals from the technosphere.
One major objective of this research to find methods and concepts that enables us to identify chemicals
that have potential for becoming an environmental problem in the future so that they can be monitored
and possibly regulated. A second objective is to estimate the contribution of pollutants in the
environment that originate from products that are being used in everyday life in relation to other
contributions. It is not part of the project to consider the emissions that arise during the production of
the products but only after the products have reached the market.
In the initial phase of the project a number of case objects will be selected for more thorough
investigation including theoretical emission and pathway models in combination with measurements of
the actual emissions. In the project, a case object is not only a chemical but rather a chemical in a
certain product, which means that the selection of case objects will have to be based on chemical,
material, and use related properties. The relevant product properties, besides material composition,
includes total amount of the product in society, usage of the product throughout its lifetime, and if it is
recycled or disposed of. In this presentation, only the chemical properties will be investigated and the
product aspects of the selection criteria will not be discussed further.
The starting point for finding potential environmental problem chemicals is a list of commercial organic
chemicals which are produced and/or imported into the EEC‐region in large volumes. It is known that
chemicals today vied as environmental pollutants have with very few exceptions, at some point, been
produced in large volumes. However, examples exists such as the polychlorinated biphenyls that today
is an environmental issue but that are no longer in commercial production. In this project we decided to
include chemicals that are produced or imported in volumes greater than 10 tonnes per year. This list
was then complemented with a number of chemicals identified as being hazardous or potentially
hazardous in other studies so that the total list consisted of almost 10000 compounds. All compounds
where characterized by calculated molecular attributes selected to cover interesting chemical
properties, which for this project means properties describing (or indicating) emission tendency, long

range transport and different types of biodegradation and bioaccumulation. Problem chemicals are
those that are easily emitted from products and at the same time have properties that enables them to
accumulate in the environment.
The objective for the presented study is to investigate and evaluate how different selection strategies
influence the selection of the case object chemicals. The selection strategies can be seen as filters,
where the substances are filtered with regards to important environmental and emission related aspects
(e.g. LRT, PBT, Volatility). By using multivariate characterization (PCA) in combination with the different
property filters and statistical design, sets of case object chemicals will be selected, compared and their
impact on the entire project discussed. The selected sets of case object chemicals will later be combined
with product properties into a list of 5‐10 case objects that will be used in the remaining project. These
case objects can be seen as the training set for the models that will be developed in order to estimate
and identify other chemical/product combinations that are potential environmental and health
problems.

