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Bilaga 3 
Klassificering av kemikalier med 

hänsyn till deras beteende i vatten 
 

I denna bilaga presenteras ett ofta använt system för klassificering av löskomna 
kemikalier i vattenmiljön. Systemet grundar sig på kemikaliernas fysikaliska 
beteende i vatten och har 12 st klasser för fria kemikalier (G, GD, E, ED osv) 
och tre klasser för förpackningar (PF, PI, PS). 

 
Klassificeringssystemets 
beteckningar för de 12 + 3 klasserna 

G Gas 

GD Gas/Dissolver 

E Evaporator 

ED Evaporator/Dissolver 

FE Floater/Evaporator 

FED Floater/Evaporator/Dissolver 

F Floater 

FD Floater/Dissolver 

DE Dissolver/Evaporator 

D Dissolver 

SD Sinker/Dissolver 

S Sinker 
 

PF Package Floater 

PI Package Immersed 

PS Package Sinker 
Tabell B3-1 

 Grafisk bild av kemikalieklassernas 
beteende i vatten 

 
Figur B3-2 

 
 

Klassificeringssystemets 3 klasser förpackningar 
PF   Package 

Floater 
PS   Package 

Sinker 
 Förpackningen 

flyter 

PI   Package Immersed 
Förpackningen har ungefär samma volymvikt som 
vattnet och ligger i marvatten eller svävar omkring i 

vattenmassan 
 Förpackningen 

sjunker 

   
w/v  <  ds-0,01 w/v   =   ds ± 0,01 w/v  >  ds+0,01 

w = förpackningens bruttovikt, gram     v = förpackningens bruttovolym, milliliter 
ds = vattnets densitet, gram/milliliter 

Tabell B3-3 
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Exempel på ämnen i systemets 12 klasser fria kemikalier 

 
  Klass Egenskaper Exempel Spridning 

  
Förgasas 

G förgasas 
omedelbart 

propan, butan 
vinylklorid 

Luften 

omedelbart 
(gaser) 

GD förgasas 
omedelbart, 
upplöses 

ammoniak Luften 
Vattenmassan 

  
Avdunstar 

E avdunstar 
snabbt 

bensen, hexan 
cyklohexan 

Luften 

snabbt ED avdunstar 
snabbt, 
upplöses 

metyl-t-butyleter 
vinylacetat 

Luften 
Vattenmassan 

  
  

FE flyter, 
avdunstar 

heptan, styren terpen-
tin 
toluen, xylen 

Luften 
Vattenytan 

  
Flyter 

FED flyter, 
avdunstar, 
upplöses 

butylacetat 
isobutanol 
etylakrylat 

Luften 
Vattenytan 
Vattenmassan 

    
F 

  
flyter 

ftalater 
vegetabiliska oljor 
animaliska oljor 
dipenten, isodekanol 

  
Vattenytan 

  FD flyter, 
upplöses 

butanol 
butylakrylat 

Vattenytan 
Vattenmassan 

  
Upplöses 

DE upplöses 
snabbt, 
avdunstar 

aceton 
monoetylamin 
propylenoxid 

Luften 
Vattenmassan 

    
D 

  
upplöses 
snabbt 

vissa syror och baser 
vissa alkoholer, gly-
koler vissa aminer 
metyletylketon 

  
Vattenmassan 

  
  

SD sjunker, 
upplöses 

diklormetan 
1,2-dikloretan 

Botten 
Vattenmassan 

Sjunker   
S 

  
sjunker 

butylbensylftalat 
klorbensen 
kreosot, stenkolstjära 
tetraetylbly, tetrame-
tylbly 

  
Botten 

Tabell B3-4 
 
 
 

De 15 klasserna definieras i Flödesschemat B3-5 dels genom 
gränsvärden på löslighet, densitet och ångtryck för fria kemikalier, 
dels genom gränsvärden på kvoten vikt/volym för förpackningar. 
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Ett flödesschema som visar den fysikaliska bakgrunden till 
systemet för klassificering av löskomna kemikalier i vatten 

 
Figur B3-5  

 


