
 ETHYLBENZEN 

 B-værdi: 0,2 mg/m
3
, hovedgruppe 2  

 

CAS nr:  100-41-4 

Bruttoformel: C8H10 

Strukturformel: 

 

 
 

 

Fysisk-kemiske egenskaber 

Synonymer: Ethylbenzol, phenylethan. Molvægt: 

106,16. Beskrivelse: Farveløs væske med en ben-

zinlignende lugt. Smeltepunkt: -94,95 C. Koge-

punkt: 136,2 C. Massefylde: 0,867 g/ml. Damp-

tryk: 9,3 / 15 mmHg (1240 / 2000 Pa). Flamme-

punkt: 12,8 / 15 / 21 / 23 C. Vandopløselighed: 

152 mg/l. Octanol/vandfordeling (logP): 3,13. 

Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,41 mg/m
3
. 

Lugtgrænse: 0,27-0,4 / 2 / 10,1 mg/m
3
 (luft). 

 

Forekomst og anvendelse 

Ethylbenzen er naturligt forekommende i råolie 

og således også i raffinerede olieprodukter. End-

videre dannes ethylbenzen ved ufuldstændig for-

brænding af naturstoffer. Ethylbenzen anvendes 

primært (> 99%) i fremstillingen af styren mo-

nomer. Ethylbenzen er også en del af teknisk xy-

len og er således en komponent i mange former 

for opløsningsmidler og fortyndere. 

 

Miljømæssige forhold 

I udeluft er der i landlige områder målt ethylben-

zen i koncentrationer under 2 µg/m
3
, mens målte 

koncentrationer i bymæssige områder har varieret 

fra 0,7 til 100 µg/m
3
. 

Ethylbenzen i atmosfæren nedbrydes primært ved 

fotooxidation, nedbrydningen foregår hurtigt, og 

der er rapporteret halveringstider på mindre end 

15 timer. 

 

Optagelse, omdannelse og udskillelse 

Ethylbenzen (dampe) optages hurtigt efter inhala-

tion, ca. 45% optages af rotter. Hudoptagelse 

(dampe) synes ikke at spille en større rolle. Efter 

optagelse fordeles ethylbenzen i hele organismen 

og omdannes til en række forskellige metabolit-

ter, som primært (op til ca. 90%) udskilles med 

urinen. En mindre del (ca. 5%) udskilles uom-

dannet med udåndingsluften. 

 

Sundhedsmæssige effekter 

Data vedrørende effekter hos mennesker er meget 

sparsomme. Der er rapporteret subjektive symp-

tomer som træthed, hovedpine og irritation af øj-

ne og luftveje ved koncentrationer over ca. 430 

mg/m
3
. 

 

Den akutte toksicitet af ethylbenzen hos forsøgs-

dyr er lav med en LC50-værdi (4 timers ekspone-

ring) på 17200 mg/m
3
 hos rotter. Irritation af øjne 

og luftveje er rapporteret ved koncentrationer fra 

omkring 4300 mg/m
3
. Der er ingen data vedrø-

rende sensibiliserende virkning. 

 

Der er udført en række inhalationsstudier med 

rotte, mus, kanin, marsvin og abe til belysning af 

effekter som følge af gentagen eksponering for 

ethylbenzen. Varigheden af studierne har været 

fra nogle få dage op til 2 år. Der er set effekter 

(øget vægt og histologiske forandringer i vævet) i 

lever, nyrer, lunger, hypofyse, skjoldbruskkirtel 

samt testikler. Histologiske forandringer i vævet i 

nyrer hos rotter og i lever, lunger, hypofyse og 

skjoldbruskkirtel hos mus er set i langtidsstudier-

ne (2 års eksponering) ved koncentrationer fra 

330 mg/m
3
, de laveste koncentrationer anvendt i 

disse studier. I et nyligt udført studie med rotter 

er der konstateret høreskader efter eksponering i 

5 dage ved en koncentration på 1765 mg/m
3
. Der 

blev ikke set effekt ved en koncentration på 1320 

mg/m
3
. 

 

Der er udført en række inhalationsstudier med 

rotte, mus og kanin til belysning af effekter på 

udviklingen af fosteret som følge af eksponering 

for ethylbenzen i drægtighedsperioden. En for-

sinkelse af udviklingen samt en øget forekomst af 

variationer i skeletstrukturen er observeret hos de 

3 arter, men kun ved koncentrationer hvor der li-

geledes er set toksiske effekter hos moderdyrene 

(rotte: fra 2400 mg/m
3
; mus: ved 500 mg/m

3
; ka-

nin: fra 400-500 mg/m
3
). Der er ingen indikatio-

ner af, at ethylbenzen har en fosterskadende ef-

fekt. Der er ingen data vedrørende en eventuel 

påvirkning af fertiliteten hos forsøgsdyr.  

 

Ethylbenzen er undersøgt for skader på generne i 

en række forskellige testsystemer. Resultaterne af 

disse undersøgelser tyder ikke på, at ethylbenzen 

har genskadende virkninger. 

 

I 2-års studierne med rotter og mus omtalt oven-

for er der set en øget forekomst af godartede lun-

getumorer hos hanmus, godartede levertumorer 

hos hunmus, godartede tumorer i nyrer hos hun-

rotter og tumorer (godartede og ondartede) i ny-

rer hos hanrotter ved den højeste koncentration 

anvendt i studierne (3300 mg/m
3
). Nul-effekt ni-



veauet (NOAEC) for øget forekomst af tumorer i 

disse studier var 1100 mg/m
3
. Mekanismerne for 

udvikling er tumorer er undersøgt i både rotte og 

mus. Disse undersøgelser indikerer, at der sand-

synligvis er tale om en øget celleproliferation, og 

at der findes en tærskel for udvikling af tumorer, 

dvs. en koncentration hvorunder der ikke ses tu-

morer. 

 

Reguleringer / vurderinger 

Klassificering: F;R11. 

Jord: - 

Drikkevand: 1 µg/l (alkylbenzener). 

Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 50 ppm (217 

mg/m
3
), notation K. 

IARC (WHO): Gruppe 2B, som muligt kræft-

fremkaldende hos mennesker. 

 

Grundlag for B-værdi 
De kritiske effekter ved inhalation af ethylbenzen 

vurderes at være effekterne på lever, nyrer, lun-

ger, hypofyse og skjoldbruskkirtel observeret hos 

rotter og mus i 2-årsstudierne samt den høreska-

dende effekt set hos rotter efter meget kort tids 

eksponering (5 dage). 

 

De humane data er ikke velegnede med henblik 

på fastsættelse af et sundhedsmæssigt baseret 

luftkvalitetskriterium. 

 

Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriteri-

um beregnes med udgangspunkt i det laveste ob-

serverede effektniveau (LOAEC) på 330 mg/m
3
 i 

2-årsstudierne med rotter og mus. LOAEC juste-

res til et LOAEC for kontinuert eksponering, da 

den samlede dosis snarere end koncentrationen i 

luften vurderes at være af betydning for udvik-

lingen af de kritiske effekter. LOAEC for konti-

nuert eksponering beregnes til 59 mg/m
3
 (330 

mg/m
3
 x 6/24 x 5/7, idet dyrene har været ekspo-

neret 6 timer per dag i 5 dage om ugen). Der an-

vendes en UFI på 10, idet mennesker kan være 

mere følsomme end forsøgsdyr; en UFII på 10 for 

at beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII 

på 3 idet der tages udgangspunkt i et LOAEC i 

stedet for et NOAEC.  

Luftkvalitetskriteriet er beregnet til 0,2 mg/m
3
, 

efter anvisningerne i den nyeste vejledning (MST 

2006).  

  

 

For ethylbenzen er der rapporteret lave lugtgræn-

ser i luft (0,27-0,4 / 2 / 10,1 mg/m
3
). Luftkvali-

tetskriteriet på 0,2 mg/m
3
 vurderes at beskytte de 

fleste individer i den almene befolkning mod at 

opleve eventuelle lugtgener. 

 

Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,5  mg/m
3
, 

hovedgruppe 2 (HG 2). B-værdien ændres til 0,2 

mg/m
3
, hovedgruppe 2. 
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