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DANVA Temadag om miljøfremmede stoffer 
Christian Fischer, Teknologisk Institut 

Hvad er nano? Og hvor 
kommer det fra?  

 Hvad er ”nano” og nanomaterialer 

 Hvorfor nanomaterialer 

 Anvendelse af nanomaterialer 

 Registrer over nanomaterialer/nanoprodukter 

 

Disposition 
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 Nano: En milliontedel af en millimeter 

 Størrelsesforholdet mellem en nanometer og 
en fodbold svarer til størrelsesforholdet 
mellem en fodbold og jordkloden 

 

 Nanomateriale: 

 Simpel: 1-100 nm i en eller flere dimensioner   

 2011/696/EU: Et naturligt, tilfældigt opstået 
eller fremstillet materiale, der består af 
partikler i ubundet tilstand eller som et 
aggregat eller som et agglomerat, og hvor 
mindst 50 % af partiklerne i den 
antalsmæssige størrelsesfordeling i en eller 
flere eksterne dimensioner ligger i 
størrelsesintervallet 1-100 nm.  

 

Nano og nanoteknologi 

 Nanopartikler 
3 dimensioner <100 nm 

 

 Nanofibre, nanorør 
2 dimensioner <100 nm 

 

 Nanoflager 
1 dimension <100 nm, løse flager 

 

 Nanostrukturerede overflader 
Overfladestruktur på <100 nm skala 

 

 Nanofilm 
Belægninger med lagtykkelse <100 nm 

 

 Nanoporøse strukturer 
3D strukturer på <100 nm skala 

 

Nanomaterialer  
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 Naturlige  

 Sand og støv 

 Brændselsprocesser (fx trafik, stearinlys)  

 Biologisk materiale (fx virus, pollen) 

 Fremstillede  

 Kontrol af størrelse, form og sammensætning 

 

 

 

Naturlige og fremstillede 
nanomaterialer  

 De kan måles og ses 

 Manipulere og designe 

 Ændrer de fysiske egenskaber/funktionelle egenskaber af materialet 

 

 MEN, ændrer også toksikologiske og miljømæssige egenskaber!  

Nye muligheder på nanoskala 
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Nanomaterialer – Fordi størrelsen 
betyder noget!  

 Brudstyrke   

 

 

 

 

 Reflektering 

  

 

 

 

 

 Overflade    

 ”Gamle anvendelser” 

 Gummi 

 Pigmenter 

 Fyldstoffer  

 

 

Anvendelser af nanomaterialer 
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 Nye anvendelser” 

 Nye og forbedret materialer 

 Større slidstyrke, større hårdhed, slip-let effekt,  
bedre klæbeeffekt, reaktionsevne, gennemsigtighed  

 Ny medicin 

 Drug delivery 

 Nye sensorer 

 On-site analyser af mikrobiologi, stoffer mv. 

 Elektronik 

 Hurtigere processorer, mere RAM, kvantecomputere, mv. 

 

 

Anvendelser af nanomaterilaer 

 Flere internationale og nationale registrer/databaser 

 Woodrow Wilson nanotechnology consumer products inventory 

 Nanodatabasen (Det økologiske råd, DTU, Forbrugerrådet Tænk) 

 

Registrer over nanoprodukter  
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Nationale initiativer  

 Vanskeligt at definere et nanoprodukt – en ”umulig” opgave  

 Producenter og importører af nanoprodukter som kan frigive 
nanomaterialer  

 

 

Anvendelse af nano - Nationalt 
nanoproduktregister 
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 Produkter som er omfattet af andre lovgivninger 

 Fødevarer og fødevarekontaktmaterialer 

 Foderstoffer 

 Lægemidler og medicinsk udstyr 

 Kosmetiske produkter 

 Pesticider  

 Affald 

 Inkluderes ikke i nanoproduktregisteret  

 

Anvendelse af nano- Supplerende 
kortlægning af produkter med 
nanomaterialer (MST) 

 

 78 produkter identificeret som via markedsføringsmateriale 
indikerer indhold af nanomaterialer; primært 
imprægneringsprodukter og rengøringsprodukter 

 Desuden blev en række produkter identificeret som muligvis 
indeholder nanomaterialer 

 Maling 

 Imprægnering 

 

 

Fokuserede undersøgelser –
Aerosolprodukter med nanomaterialer 
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 To alm. anvende krystalformer af titandioxid: anatase og rutil 

 Fotokatalytisk effekt: anatase > rutil og nano > mikro 

 Finder anvendelse i fotokatalytiske produkter 

 Selvrensende vinduer, tagsten, vandbehandling mm.  

 Men anvendes også som pigment og solfilter    

Fokuserede undersøgelser – anatase 
titandioxid i forbrugerprodukter 

 Tilfører produktet antibakterielle egenskaber  

 Igangværende undersøgelse  

 Analyse: Indeholder antibakterielle tekstiler nanosølv 

 Kortlægning: udbredelse og anvendelse af nanosølv 

 Finder bl.a. anvendelse i sportstøj, sokker   

Fokuserede undersøgelser – Nanosølv i 
tekstiler  
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 Nanomaterialer 

 1-100 nm i en eller flere dimensioner  

 Forekommer som naturlige og fremstillede  

 Nanomaterialer har været anvendt i mange tusinde år  

 Teknologi gør det muligt at udvikle nanomaterialer som kan give 
nye/forbedret produkt egenskaber  

 Anvendes i dag bredt i en række forbrugerprodukter     

 Nationale initiativer  

 Register/databaser  

 Kvantificering af udbredelse  

 Toksikologi og miljø 

 

Opsummering 


