Præsentation 3:
Er nanomaterialer en risiko for
arbejdstagerens sikkerhed og sundhed?

www.nanodiode.eu

Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu
• Nanomaterialer kan trænge længere ind i den
menneskelige krop, hvis de indåndes og endda
passere ind i blodbanen og føres til andre organer
• Nogle nanomaterialer (multi-walled carbon nanotubes
- MWCNTs) har udvist asbestlignende virkninger
• Mangel på tilgængelige oplysninger om de farer (for
mennesker og miljøet), som nanomaterialer udgør
• Alligevel kan vi "overføre" vores viden om
virkningerne af de samme eller lignende materialer i
“bulk”-størrelse til nanomaterialer - toksikologer har
endnu ikke identificeret "nye" sundhedsvirkninger fra
nanomaterialer, som ses for andre farlige stoffer
• Toksicitet kan afhænge af nanomaterialernes
størrelse, form, elektrisk overfladeladning, alder osv.,
så deres kompleksitet betyder, at afprøvning for alle
mulige variabler vil tage mange år og vil være dyrt
Referencer og billeder: Hvad arbejdstagere bør
vide om nanomaterialers toksikologi
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials
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Forholdsregler som første
respons
• I betragtning af mange
ubekendte vedrørende
nanomaterialers farer, er
forebyggelse af
arbejdstagernes
eksponering den bedste
fremgangsmåde
• Nanopartikler kan
komme ind i kroppen på
tre måder: indånding,
absorption og indtagelse

Reference: Colvin, V.L., “The Potential
Environmental Impact of Engineered
Nanomaterials,” in Asmatulu, R. “Toxicity of
Nanomaterials and Recent Developments in
Lung Disease“
http://www.intechopen.com/books/bronchitis/
toxicity-of-nanomaterials-and-recentdevelopments-in-lung-disease

ETUI-pilottræningskursus om
nanomateriale
29.-30. april 2015 København (DK)

Eksponeringsveje
INDÅNDING
•
Indånding er den vigtigste eksponeringsvej, fordi det er den mest
koncentrerede, som resulterer i de stærkeste virkninger
•
Indåndede luftbårne nanomaterialer kan aflejres i forskellige dele af lungerne
•
Indåndede nanomaterialer kan føres videre til andre organer og lymfesystemet via
blodbanerne (også eksponering via den olfaktoriske sans/nerve)
ABSORPTION
•
Der er udført færre undersøgelser om absorption end om indånding
•
Undersøgelserne viser forskellige resultater:
–
mindre til ingen gennemtrængning udover de overfladiske hudlag
–
gennemtrængning af bukket, beskadiget eller sygdomsramt hud
–
gennemtrængning af intakt hud inden for 8-24 timer

	
  

•

Øjne er også en eksponeringsvej

•

Hudundersøgelser baseret på enkelt påføring over kort tid

INDTAGELSE
•
Kan forekomme efter indåndingseksponering, når slim
føres op ad luftvejen og sluges
•
Dårlig arbejdspraksis kan føre til hånd-til-mund-overførsel
(f.eks. når man spiser eller ryger i arbejdsområdet)
•
Indtagne nanopartikler bliver overført til andre organer
ETUI-pilottræningskursus om nanomateriale
29.-30. april 2015 København (DK)

Reference:
Hvad arbejdstagere bør vide om
nanomaterialers toksikologi
https://nanohub.org/groups/gng/
training_materials

Bekymringer vedrørende eksponering
Konsekvenser påvist ved test af nanomaterialer:
• Kræft, herunder lungehindekræft
• Hurtig og vedvarende lungefibrose
• Kardiovaskulær funktionsforstyrrelse
• Overførsel til forskellige organer (f.eks. hjerne,
hjerne, hjerte, lever, mavetarmsystem,
lymfesystem) – via lugtesansen ind i hjernen, via
lungerne, via huden
• Påvirker celler: deres form og struktur, skader
cellemembranerne
• Irritationsrespons (f.eks. åndedrætsproblemer)
• DNA- og leverskade
Reference: Hvad arbejdstagere bør vide om nanomaterialers toksikologi
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials
Billeder:
http://science.howstuffworks.com/nanotechnology5.htm
Generelle sikre fremgangsmåder til arbejde med industrielt fremstillede
nanomaterialer i forskningslaboratorier (
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-147/pdfs/2012-147.pdf)
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Reaktivitet ved
nanostørrelse
• Nanomaterialer har meget større overfladeområder end den samme masseflade for
"bulk"-materialer, hvorfor en større mængde af materialet kommer i kontakt med de
omkringliggende materialer, hvilket øger reaktiviteten
• F.eks. En solid kube af et materiale på 1 cm³ har et overfladeareal på 6 cm² =
svarende ca. til den ene side af et halvt stykke tyggegummi. Den samme kube på 1
cm³ fyldt med 1 nanometer-store kuber (hver med et areal på 6 nanometer²) = 6.000
kvadratmeter = lidt større end en olympisk størrelse swimmingpool med 4 baner
• Deres højere reaktivitetsniveauer gør nanomaterialer attraktive at indføre i produkter
og produktionsprocesser (nye funktioner, øget energieffektivitet), men denne
reaktivitet gælder også for biologiske processer (kroppen), og vi ved, at
nanomaterialer kan føres længere ind i kroppen via indånding

Reference og billede:
http://www.nano.gov/nanotech-101/special
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Risici fra tilstedeværelse
af nanomaterialer
•

•

Denne tabel viser en
oversigt over de risici, der
skal vurderes i henhold til
EU-lovgivning i
forbindelse med
kemikalierelateret
sundhed og sikkerhed, og
nogle risikofaktorer
relateret til farlige
kemikalier
Med rødt er de
risikofaktorer, der skal
lægges særlig vægt på,
når man udarbejder en
risikovurdering af
nanomaterialer på
arbejdspladsen

Reference og billede: DG Employment, 2014,
Vejledning om beskyttelse af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed mod mulige risici
relateret til nanomaterialer på arbejdspladsen:
Vejledning til arbejdsgivere og sundheds- og
sikkerhedspersonale

Risiko
Risici	
  som	
  følge	
  af	
  indånding	
  af	
  midlet

Risici	
  som	
  følge	
  af	
  absorp7on	
  gennem	
  huden

Risici	
  som	
  følge	
  af	
  kontakt	
  med	
  huden	
  eller	
  
øjnene
Risici	
  pga.	
  indtagelse

Risici	
  for	
  brand	
  og/eller	
  eksplosion

Risici	
  pga.	
  farlige	
  kemiske	
  reak7oner

Risici,	
  der	
  stammer	
  fra	
  installa7oner,	
  der	
  kan	
  
have	
  konsekvenser	
  for	
  arbejdstagernes	
  
sundhed	
  og	
  sikkerhed

Nogle	
  risikofaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nanomaterialets	
  toksicitet	
  
Nanomaterialets	
  fysisk-‐kemiske	
  egenskaber	
  
Miljømæssig	
  koncentra8on	
  
Eksponerings8d	
  
Særligt	
  sensi8ve	
  medarbejdere	
  
Uhensigtsmæssig	
  valg	
  og/eller	
  brug	
  af	
  åndedrætsværn
Placering	
  og	
  omfang	
  af	
  kontakt	
  med	
  huden	
  
Nanomaterialets	
  toksicitet	
  via	
  huden	
  
Varighed	
  og	
  hyppighed	
  ved	
  kontakt	
  
Særligt	
  sensi8ve	
  medarbejdere	
  
Uhensigtsmæssig	
  valg	
  og/eller	
  brug	
  af	
  åndedrætsværn
Uhensigtsmæssig	
  valg	
  og/eller	
  brug	
  af	
  åndedrætsværn	
  
Uhensigtsmæssig	
  arbejdsprocedure	
  
Forkert	
  overførselsprocedure
Nanomaterialets	
  toksicitet	
  
Nanomaterialets	
  mulige	
  toksicitet	
  
Forkert	
  personlig	
  hygiejnevaner	
  
Mulighed	
  for	
  at	
  spise,	
  drikke	
  eller	
  ryge	
  på	
  arbejdspladsen	
  
Særligt	
  sensi8ve	
  medarbejdere

•
•
•
•
•
•
•
•

Fysisk	
  8lstand	
  (ultraﬁnt	
  støv)	
  
Tryk/temperatur	
  
Brandfarlighed/brændværdi	
  
LuMbåren	
  koncentra8on	
  
Antændelseskilder
Kemisk	
  reak8vitet	
  og	
  ustabilitet	
  ved	
  farlige	
  kemiske	
  stoﬀer	
  
U8lstrækkelige	
  kølesystemer	
  
Upålideligt	
  system	
  8l	
  styring	
  af	
  nøglevariabler	
  i	
  reak8onen	
  (tryk,	
  
temperatur	
  og	
  ﬂow-‐kontrol)

•
•

Korrosion	
  af	
  materialer	
  og	
  installa8oner	
  
U8lstrækkelige	
  eller	
  ikke-‐eksisterende	
  faciliteter	
  8l	
  kontrol	
  af	
  lækager	
  
og	
  spild	
  (sikkerhedsbakker,	
  beskySelse	
  mod	
  mekaniske	
  påvirkninger)	
  
U8lstrækkelig	
  eller	
  ikke-‐eksisterende	
  forebyggende	
  vedligeholdelse

•
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Mulig udsættelse af arbejdstageren
i løbet af produktets livscyklus
•

•

Udsættelse af arbejdstageren kan
forekomme i løbet af et nanoaktiveret produkts livscyklus: fra
nanomaterialets produktion, til
fremstilling af et nano-aktiveret
produkt, til produktets
anvendelse (f.eks bearbejdning
af produktet), og i håndtering af
det udtjente produkt (genbrug
eller forbrænding/bortskaffelse)
Med hensyn til alle disse faser er
arbejdspladser med
nanomaterialeproduktion de mest
"vurderede" i forbindelse med
udsættelse af arbejdstageren
Billede:
http://www.nanotortlaw.com/2013/08/12/nanoparticle-wastetreatment-concerns-evaluated-in-a-new-study/

ETUI-pilottræningskursus om nanomateriale
29.-30. april 2015 København (DK)

