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•   Nanoteknologi er videnskab, teknik og teknologi udført i nanostørrelse (ca. 1 til 100 
nanometer) 

•   Nano kan referere til teknologier, materialer, partikler, objekter – vi fokuserer på 
nanomaterialer, da disse allerede anvendes i udbredt grad på arbejdspladsen 

•   Et ark papir er ca. 100.000 nanometer tykt, et menneskehår er omkring 
80.000-100.000 nanometer bredt. 

Referencer: 
http://www.cancer.gov/researchandfunding/snapshots/nanotechnology 
http://www.nano.gov/nanotech-101 
Yanamala N, Kagan VG and Shvedova AA (2013), Adv. Drug Del. Rev. 
65, 2070-2077. "Molecular modeling in structural nano-toxicology: 
Interactions of nano-particles with nano-machinery of cells". 
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Typer af nanomateriale 

•   Nanomaterialer forekommer naturligt, 
eller de kan være produceret af 
menneskelige aktiviteter enten som et 
produkt af en anden aktivitet eller med 
vilje (konstrueret) 

•   Vi har her fokus på konstruerede 
nanomaterialer, da disse er designet og 
integreret i produkter pga. 
nanomaterialets specifikke egenskaber 

Referencer: 
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials 
(Introduktion til nanomaterialer og sundhed på 
arbejdspladsen) 
Billeder: 
http://www.everychina.com/m-rubber-nano-zinc-oxide 
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/76747818.png 
http://www.nanodic.com/carbon/Fullerene/1_resize.jpg 
http://www.carbonallotropes.com/39-122-thickbox/
single-wall-carbon-nanotubes.jpg 
http://www.icbpharma.pl/techno_slow.html 
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Hvorfor bruges 
nanomaterialer? 

•   I nanostørrelse  
•   ændres materialets egenskaber - 

smeltepunkt, fluorescens, elektrisk 
ledeevne og kemisk reaktivitet 

•   Overfladestørrelsen er større, 
hvorfor en større mængde af 
materialet kommer i kontakt med de 
omkringliggende materialer og øger 
reaktiviteten 

•   Nanomaterialets egenskaber kan 'tunes' 
ved at ændre partikelstørrelsen (f.eks. 
ændre fluorescensfarven, så en partikel 
kan identificeres) 

•   Deres kompleksitet tilbyder en række 
funktioner til produkterne  

Referencer: 
http://www.nano.gov/nanotech-101 
Billeder: 
http://www.nano.gov/nanotech-101/special 
http://www.phys.sinica.edu.tw/TIGP-NANO/Course/2012_Fall/
classnotes/NanoB_PART_I_20121101.pdf 
http://nanocomposix.com/pages/nanotoxicology-particle-selection 
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Eksempler på brug af 
nanomaterialer i produkter 

•   Eksempler: 
•   Amorf mikrosilica (nano-silica) i beton med 

ultrahøj præstation - denne silica menes 
normalt at have de samme risikofaktorer for 
mennesker som ikke-nano ugiftigt silicastøv 

•   Nano-platin eller -palladium i køretøjers 
katalysatorer - større overfladeareal i forhold 
til partikelvolumen giver øget reaktionsevne 
og derfor øget effektivitet 

•   Krystallinsk mikrosilica bruges som 
tilsætningsstof i maling eller belægninger, 
der giver f.eks selvrensende egenskaber – 
det har en nålelignende struktur og skarpe 
kanter, og er således meget giftigt, og er 
kendt for at forårsage stenlunger ved 
erhvervsmæssig eksponering 

Henvisninger: 
http://www.efbww.org/pdfs/Nano.pdf 
http://www.landscapeforms.com/en-US/site-
furniture/Pages/prima-marina-table.aspx 
http://www.nano.gov/nanotech-101/special 
http://old.vscht.cz/monolith/ 
http://www.efbww.org/pdfs/Nano.pdf 
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Nano nu og i fremtiden 

•    I 2004 foreslog en videnskabsmand, der 
arbejder i USA, 4 generationer af 
nanoteknologi, hvor 1. generation allerede 
fandtes: nanomaterialer 

•   1. generation kombinerer generelt et 
nanomateriale med et andet materiale for 
at indføre en ny funktionalitet eller forbedre 
ydeevnen/adfærden 

•   Fremtidige generationer af nanoteknologi 
vil sandsynligvis introducere mere 
kompleksitet, nogle med etiske 
implikationer og mulige 
sikkerhedsproblemer 

•   Generationsmæssig tidslinje var optimistisk 
 Referencer: 

Mihael Roco: 
http://irgc.org/IMG/pdf/
Mike_Roco_Risk_Governance_for_Nanotechnology_-
_An_Introduction_to_Frame_2_.pdf 
Woodrow Wilson Institute Oversight of Next-Generation Nanotechnology  
(http://www.nanotechproject.org/process/assets/files/7316/pen-18.pdf) 
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