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Presentation 1: 
Exempel på användningsområden för 
nanomaterial på arbetsplatsen 



Branscher/produkter som 
använder nanomaterial 
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Byggbranschen 

•   Mer allmänt använder konstruktionsbranschen 
kompositmaterial för att förbättra styrka, styvhet, elektrisk 
ledningsförmåga eller värmebeständighet 

•   Cement, betong och våt murbruk (t.ex. nano-bindemedel i 
betong med ultrahög prestanda)  

•   Stål (ökad styrka, minskat slitage, färre sprickor, starkare 
svetsfogar) 

•   Glas (temperaturkontroll, värmetålighet, självrengöring, 
antireflex) 

•   Isoleringsmaterial – värme-, buller-, temperaturreglering 
(aero-gel, vakuumisoleringspaneler) 

•   Beläggning och färg (t.ex. UV och vattenkänsliga 
beläggningar för självrengörande byggnader, graffiti-resistenta 
färger, elektrokroma fönster, flamskydd, antibakteriella 
egenskaper, reptålighet) 

•   Byggande av väg och annan infrastruktur (längre livslängd, 
vattenavvisande egenskaper, bullerreducering, energisamling, 
självrengöring) 

•   Trä – skyddande beläggningar, för att förhindra slitage och 
erosion, algtillväxt, angrepp av trämask och termiter, UV/
ljusnedbrytning, 

Referenser: 
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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Byggbranschen (forts) 

Referenser: 
http://www.efbww.org/pdfs/Nano%20-%20GB%20Summary.pdf 
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Jordbruk och livsmedels-
produktion/bearbetning 

Jordbruk 
•   Begränsad offentlig information om användning eftersom det inte finns något 

rättsligt krav på att identifiera nanomaterial i jordbruksprodukter 
•   Nanomaterial som förmodas användas för förbättrad tillförsel av 

jordbrukskemikalier på fälten, bättre effekt av bekämpningsmedel och bättre 
kontroll av dosering av veterinärprodukter: t.ex. långsam eller kontrollerad 
frisättning av gödsel-/bekämpningsmedel. 

•   Exponering av arbetstagare för nanomaterial avser arbetstagare inom 
beartbetning av livsmedel och foder och på gårdar 

Referenser:  FAO/WHO teknisk rapport om forskningsläget för initiativ och aktiviteter som är relevanta för riskbedömning och riskhantering av nanoteknik 
inom livsmedels- och jordbrukssektorn (http://www.fao.org/docrep/018/i3281e/i3281e.pdf) och FAO/WHO-expertmöte om tillämpningen av nanoteknik inom 
livsmedels- och jordbrukssektorn: potentiella konsekvenser på livsmedelssäkerhet  (http://www.fao.org/docrep/012/i1434e/i1434e00.pdf) 
Bilder: http://www.ecpa.eu/page/application och http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/25/c/4723/2014_Tiny_Ingredients_Big_Risks_Web.pdf 
 
 

Livsmedelsproduktion/-bearbetning 
•   Viktiga områden för utveckling är "nanostrukturer" (eller "nanotexturer") i 

livsmedel och nanostora eller nanoinkapslade livsmedelstillsatser 
•   Nanotexturer används i bredbara pålägg, majonnäs, grädde, yoghurt, 

glass, etc. 
•   Nanoinkapslade livsmedelstillsatser inkluderar färger, 

konserveringsmedel, smakämnen och kosttillskott (neutraceuticals) 
•   Båda användningar påstås ge nya och förbättrade smaker, bättre textur, 

konsistens och stabilitet hos emulsioner 
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Textilier 

•   Används i uniformer, laboratorierockar, 
utomhuskläder, skyddskläder (brandmän,) 

•   Nanomaterial ger viktiga egenskaper: 
antistatiska egenskaper, självrengöring (smuts- 
och vattenavvisning), absorptionsförmåga för 
fukt, UV-skydd, ökad hållbarhet, antimikrobiella 
egenskaper, brandsäkerhet, värmeisolering, 
avskärmning av elektromagnetisk strålning 

Referenser:  
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/
publikationen/datenblatt_nanoprdukte_textilien_e.pdf 
Bilder:  
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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Pigment 

•   Används i färger och beläggningar för dekorativa (t.ex. djupare färgintensitet) och 
skyddande (t.ex. beständighet mot korrosion, slitage, repor, klotter) ändamål 

•   Relevant för tryckeri-, målarfärg- och elektroniksektorn, och de som använder bläck, 
målarfärg och pigment (t.ex. transport- (bil, fartyg, tåg), bygg-, kommunikationsbranschen) 

•   Många nanomaterial som används för ljusabsorption har därför skarpa färger  
•   Nano har länge använts i färgprodukter, men är mer specifikt konstruerade nu för att skapa 

partiklar i nanoskala 

Referenser: 
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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