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•   Nanoteknologi är vetenskap, ingenjörsteknik och teknologi som bedrivs på 
nanonivå (ca 1 till 100 nanometer) 

•   Nano kan avse teknik, material, partiklar, föremål - vi fokuserar här på nanomaterial 
eftersom dessa redan används på arbetsplatser i större utsträckning 

•   Ett pappersark är cirka 100000 nanometer tjockt, en människas hårstrå är cirka 
80000- 100000 nanometer tjockt 

Referenser: 
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". 
 

Videon:	  The	  Scale	  of	  the	  Universe	  
Hårstrå	  från	  en	  människa	  och	  e:	  
pappersark	  



Typer av nanomaterial 

•   Nanomaterial kan förekomma 
naturligt, eller kan produceras genom 
mänsklig verksamhet antingen som 
en produkt från en annan verksamhet 
eller med flit (ingengörskonst) 

•   Vårt fokus här är på ingenjörs-
utformade nanomaterial eftersom 
dessa är utformade och integrerade i 
produkter på grund av särskilda 
egenskaper hos nanomaterialen 

Referenser: 
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials 
(Introduction to Nanomaterials and Occupational 
Health) 
Bilder: 
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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Varför används nanomaterial? 

•   På nanonivå  
•   förändras materialets egenskaper - 

smältpunkt, fluorescens, elektrisk 
ledningsförmåga, och kemisk 
reaktivitet 

•   är ytstorleken är större så en större 
mängd av materialet kommer i 
kontakt med omgivande material och 
ökar reaktiviteten 

•   Nanomaterialens egenskaper kan 
'finjusteras' genom att variera storleken 
på partikeln (t.ex. ändra fluorescensfärg 
så en partikel kan identifieras) 

•   Deras komplexitet möjliggör en mängd 
olika funktioner för produkter  

Referenser: 
http://www.nano.gov/nanotech-101 
Bilder: 
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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Exempel på nanomaterial i 
produkter 

•   Exempel: 
•   Amorft silikastoft (nano-silika) i betong med 

ultrahög prestanda – denna kiseldioxid tros 
normalt ha samma riskfaktorer för människor 
som giftfritt kvartsdamm som inte är av 
nanostorlek 

•   Nano-platina eller -palladium i 
fordonskatalysatorer - större yta-till-volym 
förhållande hos partikeln ger ökad reaktivitet 
och därmed ökad effektivitet 

•   Kristallint silikastoft används som tillsats i 
färger eller beläggningar, och ger t.ex. 
självrengörande egenskaper – det har en 
nålliknande struktur och skarpa kanter  
så det är mycket giftigt och är känt för 
att orsaka silikos vid yrkesmässig  
exponering 

Referenser: 
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 
 ETUI nanomaterials pilot training course 

29-30 April 2015, Copenhagen (DK) 



Nano nu och i framtiden 

•   År 2004 föreslog en forskare som arbetade 
i USA fyra generationer av 
nanoteknologier, där den 1:a generationen 
redan existerade: nanomaterial 

•   1:a generationen kombinerar i allmänhet ett 
nanomaterial med ett annat material för att 
få en ny funktion eller förbättra prestanda/
egenskaper 

•   Senare nanoteknologi-generationer 
kommer sannolikt att ge mer komplexitet, 
några med etiska implikationer och 
eventuellt säkerhetsfrågor 

•   Generationstidslinjen var optimistisk 
 

Referenser: 
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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