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Præsentation 1: 
Eksempler på brug af nanomaterialer 
på arbejdspladsen 



Sektorer/produkter, der 
bruger nanomaterialer 
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Byggeindustrien 

•   Mere generelt omfatter byggeanvendelser kompositmaterialer 
til forbedring af styrke, stivhed, elektrisk ledeevne eller 
varmebestandighed 

•   Cement, beton og våd mørtel (f.eks. nano-bindere i beton af 
ultrahøj præstation)  

•   Stål (øget styrke, reduceret slid, reducerede revner, 
forstærkede svejsninger) 

•   Glas (temperaturkontrol, varmebestandig, selvrensende, 
antireflektion) 

•   Isoleringsmaterialer – termisk, støj, temperaturregulering 
(aero-gel, vakuumisoleringspaneler) 

•   Belægninger og maling (f.eks. UV- og vandsensitive 
belægninger til selvrensende bygninger, graffiti-bestandig 
maling; elektrokrom-vinduer, flammehæmmer, antibakteriel, 
ridsebestandig) 

•   Vej og andet infrastrukturbyggeri (længere holdbarhed, 
vandskyende, støjreducering, energiopsamling, selvrensende) 

•   Træ – beskyttende belægninger, for at forhindre slid og 
erosion, algevækst, angreb af borebiller og termitter, UV-/
lysnedbrydning 

Referencer: 
http://www.efbww.org/pdfs/Nano%20-%20GB%20Summary.pdf 
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=26700.php  
http://www.hielscher.com/nano_cement_concrete_01.htm 
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Byggeindustrien (fortsat) 

Reference: 
http://www.efbww.org/pdfs/Nano%20-%20GB%20Summary.pdf 
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Landbrug og fremstilling/
forarbejdning af madvarer 

Landbrug 
•   Begrænset offentlig information om brug, da der ikke er noget juridisk krav om 

at identificere nanomaterialer i landbrugsprodukter 
•   Nanomaterialer forudsættes anvendt til forbedret levering af 

landbrugskemikalier på marken, bedre effektivitet af pesticider og bedre 
kontrol med dosering af veterinære produkter: f.eks langsom eller kontrolleret 
frigivelse af gødning/pesticider. 

•   Arbejdstagernes udsættelse for nanomaterialer vedrører arbejdstagere i 
fødevare- og foderforarbejdning og på landbrugsbedrifter 

Referencer:  FAO/WHO teknisk rapport om det nyeste inden for initiativer og aktiviteter for risikovurdering og risikostyring af nanoteknologi i fødevare- og 

landbrugsindustrien (http://www.fao.org/docrep/018/i3281e/i3281e.pdf) og FAO/WHO ekspertmøde om anvendelse af nanoteknologi i fødevare- og 
landbrugsindustrien: mulige konsekvenser for fødevaresikkerhed (http://www.fao.org/docrep/012/i1434e/i1434e00.pdf) 
Billeder: http://www.ecpa.eu/page/application og http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/25/c/4723/2014_Tiny_Ingredients_Big_Risks_Web.pdf 
 
 

Fremstilling/forarbejdning af madvarer 
•   De vigtigste udviklingsområder er "nanostrukturer" (eller "nanoteksturer") i 

fødevarer og tilsætningsstoffer i nano-størrelse eller nano-indkapslede 
tilsætningsstoffer 

•   Nanoteksturer bruges i blandingsprodukter, mayonnaise, fløde, yoghurt, is 
osv. 

•   Nano-indkapslede tilsætningsstoffer til levnedsmidler omfatter farvestoffer, 
konserveringsmidler, smagsstoffer og tilskud (funktionelle fødevarer) 

•   Begge anvendelser hævdes at give nye og forbedrede smage, forbedrede 
teksturer, konsistens og emulsionsstabilitet 
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Tekstilvarer 

•   Bruges i uniformer, laboratoriekitler, 
udendørsbeklædning, beskyttelsesbeklædning 
(brandmænd) 

•   Nanomaterialer giver vigtige egenskaber: 
antistatisk, selvrensende (snavs- og 
vandafvisende), fugtabsorption, UV-beskyttelse, 
øget holdbarhed, antimikrobiel, brandmodstand, 
varmeisolering, afskærmning af 
elektromagnetisk stråling 

Referencer:  
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/
publikationen/datenblatt_nanoprdukte_textilien_e.pdf 
Billeder:  
http://www.nanotechproject.org/cpi/products/white-swan-uniforms-
and-scrubs-with-nano-tex/ 
http://www.elliottaustralia.com/site/pages/Firefighting/
Reference_Center.php 
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Pigmenter 

•   Anvendes i maling og belægninger til dekorative (f.eks dybere farveintensitet) og 
beskyttende (f.eks modstandsdygtighed over for korrosion, slid, ridser, graffiti) formål 

•   Relevant i forbindelse med print-, malings- og elektronik sektorer og dem, der bruger 
blæk, maling, og pigmenter (f.eks transport (biler, skibe, tog), byggeri, kommunikation) 

•   Mange nanomaterialer, der bruges til lysabsorption, har stærkere farver  
•   Nano har længe være anvendt i farveprodukter, men konstrueres nu mere specifikt til 

at skabe partikler i nano-størrelse 

Referencer: 
http://www.inkworldmagazine.com/issues/2003-02/view_features/
nanotechnology-is-impacting-inks-pigments-pri/ 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/
publikationen/use_of_nanomaterials_in_coatings_0.pdf 
Foto: http://eramanath.wordpress.com/nanocoatings/ 
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