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for but-2-yn-1,4-diol.
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Forord
Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av grenseverdier utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og partene i arbeidslivet (Næringslivets
hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge) i henhold til Strategi for utarbeidelse
og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Dette dokumentet er utarbeidet ved
implementering av kommisjonsdirektiv 2017/164/EU fastsatt 31. januar 2017.
EU-rådets direktiv 98/24/EC (Vern av helse og sikkerhet til arbeidstakere mot risiko i forbindelse med
kjemiske agenser på arbeidsplassen) av 7. april 1998 stiller krav om at EU- kommisjonen skal legge
frem forslag til indikative grenseverdier for eksponering av visse kjemikalier som medlemslandene må
innføre på nasjonalt nivå. De nasjonale grenseverdiene kan være høyere enn de som står oppført i
direktivet, dersom et medlemsland mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn,
men landene bør nærme seg den indikative grenseverdien. Direktivet stiller krav om at indikative
grenseverdier vedtas gjennom kommisjonsdirektiv.
I Norge ble de indikative grenseverdiene innført som veiledende administrative normer. Da nye
Arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1.1.2013 ble de veiledende administrative normene forskriftsfestet
i forskrift om tiltaks- og grenseverdier og fikk betegnelsen tiltaksverdier. I 2015 ble begrepet
«grenseverdi» for kjemikalier presisert og begrepet «tiltaksverdi» for kjemikalier ble opphevet i forskrift
om tiltaks- og grenseverdier. I vedlegg 1 til forskriften ble det innført en tydeliggjøring av
anmerkningene.
Arbeidstilsynet har ansvaret for revisjonsprosessen og utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for
stoffene som blir vurdert. Det toksikologiske grunnlaget for stoffene i denne revisjonen baserer seg i
hovedsak på kriteriedokumenter fra EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific
Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL). SCOEL utarbeider de vitenskapelige
vurderingene som danner grunnlaget for anbefalinger til helsebaserte grenseverdier, og disse legges
fram for kommisjonen.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer
(TEAN) bidrar med faglige vurderinger i dette arbeidet. TEAN vurderer og evaluerer de aktuelle
SCOEL dokumentene, presiserer kritiske effekter og vurderer behov for korttidsverdier ut i fra den
foreliggende dokumentasjonen. Videre søker og evaluerer TEAN nyere litteratur etter utgivelsen av
dokumentet. TEAN bruker kriteriene gitt i SCOEL’s metodedokument ”Methodology for the
derivation of occupational exposure limits: Key documentation (version 7, June 2013)”. Dette er
inkludert i TEANs Metodedokument del B (Prosedyre for utarbeidelse av toksikologiske vurderinger
for stoffer som skal implementeres i det norske regelverket for grenseverdier etter direktiv fra EUkommisjonen) utarbeidet for denne revisjonen.
Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, EXPO databasen ved
STAMI og eventuelle tilgjengelige måledata fra virksomheter/næringer. Beslutningsprosessen skjer
gjennom drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets hovedorganisasjon/Norsk Industri og
Landsorganisasjonen i Norge deltar, samt orienteringsmøter og offentlig høring. Konklusjonene fra
høringen med forskriftsendringer og nye grenseverdier forelegges Arbeids- og sosialdepartementet som
tar den endelige beslutningen.
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Innledning
Dette grunnlagsdokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av grenseverdi for but-2yn-1,4-diol. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL) i EU for but-2-yn-1,4-diol, og vurderinger og kommentarer fra
Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN).

1. Stoffets identitet
Stoffet but-2-yn-1,4-diol og dets molekylformel, synonym av stoffets navn, stoffets
identifikasjonsnummer i Chemical Abstract Service Registry number (CAS-nr.), European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances (EINECS-nr. eller EC-nr.) og indekseringsnummer (Indexnr) er gitt i tabell 1. Strukturformel av but-2-yn-1,4-diol er vist i figur 1.
Tabell 1.

Stoffets navn og identitet.

Kjemisk navn
Molekylformel
IUPAC navn
Synonymer
CAS-nr.
Index-nr.
EC-nr.

but-2-yn-1,4-diol
C4H6O2
but-2-yn-1,4-diol
1,4-butyndiol; 2-butyn-1,4-diol; 2-butyndiol; 1,4-dihydroxy-2-butyn;
butyndiol; bis(hydroxymetyl) acetylen
110-65-6
603-076-00-9
203-788-6

Figur 1. Strukturformel av but-2-yn-1,4-diol (https://en.wikipedia.org/wiki/1,4-Butynediol ).

2. Fysikalske og kjemiske data
Stoffet but-2-yn-1,4-diol er en organisk forbindelse som er et alkyn og en diol. Det er et svakt gult/
fargeløst krystallinsk og hygroskopisk fast stoff som er svært løselig i vann og i polare organiske
løsemidler. Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for but-2-yn-1,4-diol.
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Tabell 2.

Fysikalske og kjemiske data for but-2-yn-1,4-diol.

Molekylvekt (g/mol)

86,09

Fysisk tilstand (°C, 101,3 kPa)

Fast stoff

Smeltepunkt (°C)

50 - 58

Dekomponerer (°C)

>200 1

Kokepunkt (°C)

238

Selvantennelsestemperatur (°C)

335

Løselighet i vann (20 °C, g/l)

750

Damptrykk ved 20 °C (hPa)

0,0017

Damptetthet (air = 1) (g/cm3)

1,1 (SCOEL: 1,05 – 1,17) 1

Fordelingskoeffisient noktanol/vann (log Kow, 25 °C)
Omregningsfaktor (20 °C, 101
kPa)

-0,73
1 ppm = 3,58 mg/m3; 1 mg/m3 = 0,280 ppm

1

Data hentet fra SCOEL/SUM/159, mars 2011.

2.1

Forekomst og bruk

Stoffet but-2-yn-1,4-diol er et kommersielt viktig stoff og blir også brukt som et utgangsstoff for andre
produkter, eksempelvis som mellomprodukt i syntese av butandiol og butendiol. Stoffet blir produsert
og/eller importert i EØS-området i 100+ tonn hvert år, og stoffet blir også brukt i produksjon av
metaller, metallprodukter og elektrisk, elektronisk og optisk utstyr. I tillegg blir stoffet brukt i en rekke
produkter, blant annet i vask og rengjøringsmidler, i stoffer som korrosjonshemmer, brukt til
overflatebehandling av metaller, og i galvanotekniske produkter som for eksempel i korrosjonshemmer
til syrebad.

3. Grenseverdier
3.1

Nåværende grenseverdier

Norge har p.t. ingen grenseverdi for but-2-yn-1,4-diol.
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3.2.

Grenseverdier fra EU

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for but-2-yn-1,4-diol i sitt kriteriedokument av
mars 20111:
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 0,5 mg/m3
Verken korttidsverdi eller anmerkning er foreslått for but-2-yn-1,4-diol.

3.3.

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

Ikke alle land og organisasjoner har i dag grenseverdier for stoffet but-2-yn-1,4-diol, og av de nordiske
landene er det bare Finland som har en grenseverdi for stoffet. Foruten Finland i vår liste, har
Nederland og Tyskland grenseverdier for but-2-yn-1,4-diol. Siden but-2-yn-1,4-diol er inntatt i
Kommisjonsdirektivet 2017/164/EU, vil flere land fastsette en grenseverdi for stoffet.
Organisasjonene ACGIH og NIOSH har heller ingen anbefalte grenseverdier for but-2-yn-1,4-diol.
Grenseverdier for but-2-yn-1,4-diol fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 3 nedenfor.
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Tabell 3.

Grenseverdier for but-2-yn-1,4-diol fra andre land og organisasjoner. Land og
organisasjoner som ikke har grenseverdier for but-2-yn-1,4-diol er markert med -.

Land
Organisasjon

Grenseverdi
(8 timer)

Korttidsverdi
(15 min)

Anmerkning
Kommentar

Sverige1
Danmark2
Finland3
Storbritannia4
Nederland5

0,14 ppm; 0,5 mg/m3
0,1 ppm; 0,36 mg/m3

0,1 ppm; 0,36 mg/m3

H, hudopptak

ACGIH, USA6
NIOSH, USA6
Tyskland, MAK6

0,1 ppm; 0,36 mg/m3

0,1 ppm; 0,36 mg/m3

Tyskland, Myndighetene7

0,1 ppm; 0,36 mg/m3

0,1 ppm; 0,36 mg/m3

Gjelder korttidsverdi, 15
min:
I (1)Overskridelsesfaktor
C, takverdi
H, hudopptak
Hudsensibiliserende
Gjelder korttidsverdi, 15
min:
1(I) Overskridelsesfaktor
Sh, hudsensibiliserende
H, hudopptak

Y, ikke fare for skade på
foster dersom grenseverdi
overholdes
11, sum damp og aerosol
1 Arbetsmiljöverkets

Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7,
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf.
2 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007, https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1graensevaerdi-for-stoffer-og-mat.
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Helsingfors, 2016,
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTPvarden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf .
4 EH40 andre utgave, 2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf.
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx; http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017.
8 Baua, TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-TechnischeRegeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2

3.4.

Stoffets klassifisering

Stoffet but-2-yn-1,4-diol er klassifisert og merket i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No
1272/2008), og klassifisering og merking med koder i henhold til fareklasse, kategori og faresetninger er
gitt i tabell 4 nedenfor.
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Tabell 4.

Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for 1 but-2-yn1,4-diol.

Fareklasse
Farekategori
Forkortelse

Merkekode

Faresetning

Etsende/irriterende for huden
Kategori 1A, 1B, 1C
Skin Corr. 1A, 1B, 1C
Akutt giftighet
Kategori 3
Acute Tox. 3
Akutt giftighet
Kategori 3
Acute Tox. 3
Akutt giftighet
Kategori 4
Acute Tox. 4

H 314

Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne

H 331

Giftig ved innånding

H 301

Giftig ved svelging

H 312

Farlig ved hudkontakt

Spesifikk målorgantoksisitet
– gjentatt eksponering
Kategori 2
STOT RE 2 *

H 373

Kan forårsake organskader ved
langvarig eller gjentatt
eksponering

Sensibiliserende
ved innånding eller
hudkontakt
Hudsensibilisering Kategori 1
Underkategori 1A, 1B
Skin Sens. 1/1A/1B

H 317

Kan utløse en allergisk
hudreaksjon

CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008), http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf,
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

3.5.

Biologisk overvåking

For å vurdere grad av eksponering for forurensning i luften på arbeidsplassen kan man anvende
konsentrasjonen av forurensningen i arbeidstakerens urin, blod eller utåndingsluft, eller annen respons
på eksponeringen i kroppen. EU har satt verdier for dette kalt biologisk grenseverdi (BLV).
SCOEL har ikke fremmet et forslag til biologisk grenseverdi for but-2-yn-1,4-diol.
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4. Toksikologiske data og helseeffekter
4.1.

Anbefaling fra SCOEL

EUs vitenskapskomite (SCOEL) har utarbeidet kriteriedokumentasjon for but-2-yn-1,4-diol datert mars
20111 hvor de anbefalte en grenseverdi for stoffet lik 0,5 mg/m3, se Vedlegg 1.
SCOEL anbefalte ingen korttidsverdi for but-2-yn-1,4-diol da de rapporterer at det ikke finnes
tilstrekkelig data for utleding av en korttidsverdi for stoffet.
Videre, SCOEL anbefalte heller ingen hudanmerking fordi systemisk toksisitet først forekommer ved
eksponeringer ved mye høyere konsentrasjoner enn den foreslåtte 8-timers grenseverdien, samt at
hudopptak anses for å være relativt lavt.

4.2.

Kommentarer fra TEAN

SCOEL-dokumentet for but-2-yn-1,4-diol er datert mars 2011. I denne gjennomgangen er det i tillegg
innhentet data fra MAK (2012)2. ACGIH oppgir ingen data for but-2-yn-1,4-diol. Det ble gjort
litteratursøk i PubMed, Web of Knowledge and Google Scholar fra 2010 og fremover. RTECS
(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) databasen ble også sjekket. Ingen nyere referanser
av betydning for konklusjonene til SCOEL og MAK ble funnet.
Det er store mangler i kunnskapen om human toksisitet av but-2-yn-1,4-diol. Det er for eksempel ingen
humane data for toksikokinetikk, effekter av akutte eller repeterte eksponeringer, irritative eller
reproduksjonstoksiske effekter. Biomonitoreringsdata finnes ikke beskrevet. In vitro- og dyrestudier av
mutagenisitet er negative. Ingen valide karsinogenesitetstester foreligger.
SCOEL angir, basert på inhalasjonsstudier i dyr, at kritisk effekt er irritasjon. Inhalasjons- og orale
eksponeringsstudier i dyr støtter at systemiske effekter kun forekommer ved konsentrasjoner av but-2yn-1,4-diol som ligger over de som forårsaker irritasjon. NOAEC på 0,5 mg/m3 er beskrevet og blir
benyttet av SCOEL til å utlede OEL. Fordi kritisk effekt er lokal irritasjon, benytter SCOEL ikke
usikkerhetsfaktorer.
MAK (2012) vurderer som SCOEL at kritisk effekt av but-2-yn-1,4-dioler lokal irritasjon i øvre
luftveier (NOAEC 0,5 mg/m3), og de benytter begge samme nøkkelstudie. Ved å bruke «Bench Mark
Dosing» (BMD) modellering, beregner MAK NAEC til 1,0 mg/m3. Ettersom but-2-yn-1,4diolforekommer som aerosol ved denne konsentrasjon, kan lokal eksponering ved aerosoldeponering i
larynx og trakea derfor være høyere enn ved eksponering for damp, som gir en jevnere fordeling over
utsatte vev. Med utgangspunkt i NAEC på 1 mg/m3 benytter MAK (2012) "Preferred-Value
Approach" til å fastsette en MAK-verdi (TLV) på 0,36 mg/m3. I følge eksperimenter utført på vegne av
MAK, forekommerbut-2-yn-1,4-diolsom damp ved konsentrasjoner lavere enn 1mg/m3.
Det er god overensstemmelse mellom SCOEL (8-timers TWA 0,5 mg/m3) og MAK (TLV 0,36
mg/m3) sine vurderinger, og TEAN har ingen bemerkninger til de vurderinger som er gjort.
I følge SCOEL finnes det ikke tilstrekkelig data for utleding av korttidsverdi, men den kritiske effekten
av but-2-yn-1,4-dioltilsier at det er behov for en korttidsverdi.
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SCOEL anbefaler ingen ”hud” anmerkning fordi systemisk toksisitet først forekommer ved
eksponeringer for mye høyere konsentrasjoner enn foreslått 8-timers OEL, samt at hudopptak anses
for å være relativt lavt. TEAN sier seg enig med SCOEL i deres vurdering av at det ikke er nødvendig
med anmerkning for «hud». Det bemerkes dog at but-2-yn-1,4-diolhar sensibiliserende egenskap og at
hudeksponering for høye konsentrasjoner har etsende eller irriterende effekt. Det kan derfor være
behov for anmerking av sensibiliserende egenskap for hud ved direkte kontakt.

5. Bruk og eksponering
I Norge brukes but-2-yn-1,4-diol i en rekke produkter, blant annet i vaske- og rengjøringsmidler, i
stoffer som korrosjonshemmer brukt til overflatebehandling av metaller, og i galvanotekniske
produkter.
Mengden som anvendes er liten hvilket medfører at eksponeringen anses som lav. But-2-yn-1,4-diol har
svært lavt damptrykk som også vil føre til mindre inhalasjon av stoffet og vil dermed redusere
eksponeringen. Det antas derfor at eksponering for but-2-yn-1,4-diol vil være lavere enn
konsentrasjonsnivået for anbefalt grenseverdi.

5.1.

Opplysning fra Produktregistret

Data fra Produktregisteret er innhentet oktober 2017, og inneholder opplysninger om mengde og bruk
av stoffet but-2-yn-1,4-diol i deklareringspliktige produkter. Produktregisterdata for but-2-yn-1,4-diol
viser at stoffet blir brukt i totalt 15 produkter blant annet til overflatebehandling og bearbeiding av
metaller, malerarbeid og til rengjøring. Flest produkter er rapportert for bruk i rengjøringsvirksomheter
og til privat buk. Total netto mengde av produkter (unntatt til privat forbruk) som blir brukt er liten og
utgjør ca. 0,04 tonn.
På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger ut over
denne informasjon.

5.2.

Eksponering og måledokumentasjon

I STAMIs eksponeringsdatabase EXPO er det ikke registrert eksponeringsmålinger for stoffet but-2yn-1,4-diol.
5.2.1

Prøvetakings- og analysemetode av but-2-yn-1,4-diol

I tabell 5 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av but-2-yn-1,4-diol presentert.
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Tabell 5.

Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av but-2-yn-1,4-diol.

Prøvetakingsmetode
Glassfiberfilter + kullrør
1FID:

Analysemetode

Referanse

Desorpsjon m/DCM/MEOH,
GC-FID 1

Ingen god referanse er oppgitt

Flame Ionisation Detector (Flammeionisasjonsdetektor)

6. Vurdering
Det finnes ikke tilstrekkelig kunnskap om human toksisitet av but-2-yn-1,4-diol. Det finnes ingen
humane data for toksikokinetikk, effekter av akutte eller repeterte eksponeringer, irritative eller
reproduksjonstoksiske effekter, og litteraturen rapporterer heller ingen biomonitoreringsdata. Det er
også lite data om stoffets effekt på dyr.
Stoffet but-2-yn-1,4-diol er etsende og irriterer huden, øyne og luftveier. Kritisk effekt av eksponering
for but-2-yn-1.4-diol er irritasjon i øvre luftveier. En rottestudie rapporterte en NOEAC for irritasjon i
luftveier på 0,5 mg/m3. For å unngå irritasjon i øvre luftveier anbefales at eksponeringen holdes så lav
som mulig under 0,5 mg/m3, som også svarer til SCOELs anbefalte grenseverdi.
Ingen tilgjengelige data støtter innføringen av en korttidsverdi. Likevel, but-2-yn-1.4-diol kan føre til
kontaktallergi og er både i konsentrert form og fortynnet i vann etsende og irriterende for huden.
SCOEL anbefaler ingen anmerking for hud siden systemisk toksisitet først forekommer ved
eksponeringer for mye høyere konsentrasjoner enn foreslått grenseverdi (8-timer), samt at hudopptak
anses for å være relativt lavt. TEAN støtter vurdering gitt av SCOEL, og anmerkning H blir dermed
ikke anbefalt.
Det er vitenskapelig dokumentert at stoffet but-2-yn-1.4-diol har sensibiliserende egenskaper og
hudeksponering for høye konsentrasjoner har etsende eller irriterende effekt. Det kan derfor være
behov for anmerking for allergifremkallende egenskap for hud ved direkte kontakt, og det anbefales
derfor en anmerkning A (Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen
overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved
hudkontakt).
But-2-yn-1,4-diol har svært lavt damptrykk og av den grunn vil stoffet bli inhalert i mindre grad, og
dermed vil eksponeringen bli redusert. Det antas derfor at eksponering for but-2-yn-1,4-diol vil være
lavere enn konsentrasjonsnivået for anbefalt grenseverdi.
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7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi
På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og
tekniske og økonomiske hensyn, foreslås en grenseverdi (8 timer) på 0,5 mg/m3 for but-2-yn-1,4-diol.
Ingen tilgjengelige data støtter å innføre en korttidsverdi eller anmerkninger for but-2-yn-1,4-diol.
Anbefalt grenseverdi og anmerkning for but-2-yn-1,4-diol:
Grenseverdi (8-timer): 0,5 mg/m3
Anmerkning: A (kan betraktes som allergifremkallende eller annen overfølsomhet) og E (EU har
fastsatt grenseverdi for stoffet)

8. Nye grenseverdier
Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har vedtatt ny grenseverdi.
Anbefalt grenseverdi og anmerkning for but-2-yn-1,4-diol:
Grenseverdi (8-timer): x ppm, y mg/m3
Anmerkning:
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