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Forord
Nanoteknologiens udvikling rummer store danske erhvervs‐ og samfundspotentialer inden for en
lang række områder som miljø, bio‐pharma, energi og katalyse, optik, elektronik, IKT, byggeri, plast,
farve og lak samt overfladebehandling. Dette tværgående udviklingsfelt har gennem de seneste 4‐8
år været et højt prioriteret forsknings‐ og udviklingsområder i nationale og internationale
forsknings‐ og udviklingsprogrammer. I dag ses en hastig udvikling af forbrugerprodukter og
materialer til brug i industrien med nanopartikler. Stadigt flere laboratorier og industrivirksomheder
arbejder med at udnytte nanopartiklers særlige egenskaber.
Forskningsresultater har de senere år givet anledning til mistanke og debat om mulige
sundhedsrisici relateret til eksponering for nanopartikler i arbejdsmiljøet. Det er endnu uklart, hvilke
partikler der er sundhedsskadelige for mennesker, samt i hvilket omfang mennesker vil blive
eksponeret. Med udgangspunkt i eksisterende viden om nanopartiklers egenskaber er det dog
allerede muligt at mindske eksponeringen for luftbårne nanopartikler og dermed skabe en proaktiv
arbejdsmiljøindsats.
Indeværende katalog giver viden og inspiration om muligheder for håndtering af nanomaterialer i
produktion og laboratoriearbejde på baggrund af eksisterende viden på området. Kataloget er
udarbejdet ud fra praktiske erfaringer, eksponeringsmålinger, litteratur og forskningsresultater
indsamlet i 2009 og 2010 i både Danmark og udlandet. Det må forventes at skulle opdateres i årene
fremover på baggrund af nye erfaringer og et hastigt stigende antal resultater fra de mange
igangværende nationale og internationale forskningsprojekter.
Formålet med kataloget er at give læseren viden og inspiration om særlige
opmærksomhedsområder og redskaber til at minimere medarbejderes eksponering for
nanopartikulært støv. Kataloget fokuserer på risici for eksponering for luftbårne nanopartikler i
arbejdsmiljøet og mulige strategier til at forebygge eksponering. Herunder:
•
•
•

Produktion af nanopartikler.
Håndteringen af nanopartikulære pulvermaterialer og suspensioner.
Støv‐ og aerosoldannelse fra bearbejdning af nanopartikelholdige kompositmaterialer.

Indholdet er henvendt til arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdspladser, der allerede arbejder med
nanopartikler eller overvejer at anvende nanopartikler i fremtiden. Kataloget og det tilhørende
risikovurderingsværktøj (NanoSafer) kan også have interesse for arbejdsmiljørådgivere og andre
med interesse i debatten om risikovurdering af nanopartikler og nanopartikelholdige materialer.
Læsere bør være opmærksomme på, at industriel anvendelse af nanopartikler og forskning inden
for risikovurdering af nanopartikler er områder under kraftig udvikling. Der er i dag ikke udviklet
specifik lovgivning på området, og kataloget er ikke godkendt som vejledning i Arbejdstilsynet, men
udtrykker partnerne bag rapportens foreløbige tilgang til området.
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1. Indledning
Udviklingen af nanomaterialer med nye eller forbedrede egenskaber rummer store danske
erhvervs– og samfundspotentialer (1). Eksempelvis inden for områder som miljø, bio‐pharma,
energi og katalyse, optik, elektronik, informations‐ og kommunikationsteknologi, plast, byggeri samt
overfladebehandling.
Nanoteknologi er et relativt nyt teknologisk felt, og selve ordet ”nanoteknologi” eksisterede ikke før
midt i 1970’erne, hvor det første gang blev brugt. ”Nanoteknologi” omfatter som sådan både
materialer, viden og produktionsteknologi til måling, analyse og manipulation af materialer.
Mangfoldigheden i begrebet afspejler sig i Royal Societys definition af nanoteknologi:
”Design, produktion og anvendelse af strukturer, produkter og systemer ved at
kontrollere form og størrelse i nanometerskala”. (2)
Feltet har gennem de seneste 4‐8 år været et højt prioriteret forsknings‐ og udviklingsområde i
nationale og internationale forsknings‐ og udviklingsprogrammer. Nanoteknologi har indtil for få år
siden primært været en videnskabelig disciplin, hvor arbejdet foregik i laboratorierne. I dag ses en
hastigt stigende produktion af nanopartikelholdige produkter og materialer. Laboratorier og
industrivirksomheder udnytter i dag materialernes særlige egenskaber til forskningsrelaterede og
kommercielle formål (3).
Anvendelsesmulighederne for nanoteknologien er vidtrækkende, og erhvervspotentialet har derfor
været sammenlignet med eksempelvis plasticindustrien, biotek‐industrien eller informations‐ og
kommunikationsindustrien (3). Som eksempler på de mange industrielle anvendelser af
nanoteknologi kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Katalysatorer
IT og teleteknologisk fremstilling
Produktion af fiberoptik og sensorteknologi
Overfladebehandling
Polering og slibning
Produktion af lak, plast og beton.
Medicin
Kosmetik

Derudover kan teknologien anvendes til at forbedre mange forbrugerprodukter. Eksisterende
forbrugerprodukter omfatter mere effektiv solcreme, lettere og stærkere sportsudstyr,
selvrensende ovne og vinduer, smudsafvisende tøj, antibakterielle strømper, stærkere og mere
elastiske byggematerialer, desinficerende vaskemaskiner og bakteriefri køleskabe.
Med nanoteknologi kan stoffer kontrolleres helt ned i molekylær og atomar skala. Figur 1.1 viser,
hvorledes det er muligt at kontrollere enkelte atomers position og dermed opbygge en ring
bestående af kun ca. 50 atomer.
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Figur 1.1: Selvorganisering og manipulation på atomart niveau

Billederne Illustrerer muligheden for at kontrollere enkelte atomer med nanoteknologi. Her vist ved, at Xe‐
atomer på en kobberoverflade formes som en ring.[ http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/corral.html]

Mistanke om risici i arbejdsmiljøet
Det er velkendt, at produktion, anvendelse og bearbejdning af materialer i de fleste tilfælde
medfører risici for partikeleksponering. Ligeledes at støveksponeringer i arbejdsmiljøet kan
forårsage alvorlige sygdomme i luftveje og hjerte‐karsystemet (4; 5).
Mange epidemiologiske undersøgelser har endda påvist alvorlige sundhedseffekter af partikler i
udendørs luftforurening ved massekoncentrationer, der er væsentligt lavere, end hvad man kan
udsættes for i industrielle miljøer. Den største epidemiologiske undersøgelse på området viser, at
risikoen for at få hjerte‐karsygdomme og lungekræft stiger i takt med øget partikelforurening i
luften i udendørs miljøer (6). I erhverv, hvor ansatte har været udsat for støv og partikler fra kul,
kvarts, asbest, støbning og svejserøg, er der en lang historie om forøget risiko for bl.a.
lungesygdomme.
Der er dog stadig stor usikkerhed om de egentlige sundhedseffekter af atmosfæriske nanopartikler
fra luftforurening og syntetiske nanopartikler (2; 7). Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt
muligt at fastsætte grænseværdier for luftkoncentrationen af forskellige nanopartikler (8).
På trods af usikkerheden omkring sundhedseffekter indikerer visse sundhedsvidenskabelige og
arbejdsmiljøfaglige studier, at eksponering for visse nanopartikler kan have alvorlige
sundhedseffekter (9; 10; 11). Blandt andet viser forsøg, at nogle typer nanopartikler (fx karbon
nanorør) har asbestlignende effekter på levende organismer (7; 11).
Medarbejdere i virksomheder, der enten fremstiller eller forarbejder nanopartikelholdige
materialer, vil typisk være udsat for nanopartikler i høje koncentrationer over længere perioder
(10). De vil derfor også være udsat for større potentielle risici i arbejdsmiljøet end andre
befolkningsgrupper (12; 13). Det er derfor særligt vigtigt at fokusere på nanopartikelholdige
materialer i arbejdsmiljøet, og på hvordan medarbejdernes eksponering for luftbårne nanopartikler
kan mindskes.
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Ud fra den tilgængelige viden omkring helbredseffekten af luftbårne
nanopartikler anbefaler mange førende sikkerhedsorganisationer og
forskningsgrupper, at man følger forsigtighedsprincippet og mindsker
eksponeringen af medarbejdere så meget, som det er praktisk muligt (2; 7; 8;
14).

Katalogets indhold og opbygning
Indeværende katalog er fokuseret på arbejdsmiljøaspekter vedrørende nanopartikler og giver
inspiration til strategier til at reducere medarbejderes eksponering for luftbårne nanopartikler.
Kataloget adresserer en række centrale spørgsmål, som kan opstå i arbejdsmiljøorganisationen på
arbejdspladser, som arbejder med nanopartikelholdige materialer.
Kataloget fokuserer på risici for eksponering for luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet og mulige
strategier til at forebygge eksponering. Herunder:
•
•
•

Produktion af nanopartikler.
Håndteringen af nanopartikulære pulvermaterialer og suspensioner.
Støv‐ og aerosoldannelse fra bearbejdning af nanopartikelholdige kompositmaterialer.

Materialer med nanostrukturer vurderes ikke at give anderledes arbejdsmiljøudfordringer end
kendte udfordringer med kemiske stoffer og materialer.
Kataloget giver en grundig baggrundsviden, som kan supplere læsningen af tilhørende
brancherelaterede pjecer samt anvendelse af det tilhørende onlineværktøj NanoSafer. NanoSafer
indeholder et værktøj til risikovurdering af specifikke arbejdsprocesser med nanopartikelholdige
pulvermaterialer og væsker samt inspiration til opstilling af sikkerhedsforanstaltninger.
Kapitlernes indhold er som følger:
•
•

•
•
•

•
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Kapitel 2 giver en definition og afgrænsning af, hvad nanopartikler er og, hvordan
arbejdsmiljøindsatsen på dette område kan fokuseres.
Kapitel 3 og 4 forklarer, hvorfor netop nanopartikler bør gives særlig opmærksomhed i
arbejdsmiljøorganisationen og hvilke særlige karakteristika ved nanopartikler, der gør dem
udfordrende i forhold til vurdering af eksponering og sundhedseffekter.
Kapitel 5 giver en opsummering af den gældende lovgivning. Her påpeges gråzoner i
reguleringen, som kan være anvendelig for arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen.
Kapitel 6 præsenterer den tilgængelige viden om anvendeligheden af principper og
sikkerhedsforanstaltninger i arbejdsmiljøarbejdet.
Kapitel 7 viser en række feltmålinger for arbejde med nanomaterialer eller
partikeldannende processer på arbejdspladser. Feltmålinger beskriver specifikke cases med
aktiviteter og luftkoncentrationerne af nanopartikler under udførslen af arbejde samt de
anvendte sikkerhedsforanstaltninger.
Kapitel 8 gennemgår tidligere redskaber og modeller til vurdering af sundhedsrisici og
eksponeringsrisici ved arbejde med nanopartikelholdige materialer og giver en introduktion
til det nye evalueringsværktøj NanoSafer.

For læsere, der ikke er bekendt med terminologien og nanopartiklers særlige egenskaber, anbefales
det at læse de indledende kapitler, før man kaster sig over kapitel 6‐8. Arbejdsmiljørepræsentanter,
som søger svar på konkrete udfordringer eller løsninger, kan gennemse kapitel 6‐8 for inspiration og
redskaber.
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2. Hvad er nanopartikler og nanomaterialer?
Ordet nano kommer fra græsk, hvor det betyder dværg. Nano er en måleenhed svarende til en
milliardtedel (10‐9). 1 nanometer (nm) er én milliardtedel af én meter. Nanopartikler er
begrebsmæssigt relateret til nanoskalaen, som udgør størrelser mellem 1‐100 nm. De er defineret,
som partikler med mindst én fysisk dimension i størrelsesordenen ca. 1 nm til 100nm (15; 16).
Der er endnu ikke videnskabeligt belæg for, at den nedre og øvre grænse på 1 og 100 nm medfører
generiske ændringer i fysisk‐kemiske egenskaber. Diskussionen om definitioner foregår fortsat i regi
af ISO og EU’s videnskabelige komité SCENHIR (17). Derfor kan de øvre og nedre grænser i
fremtiden blive ændret, når mere viden bliver etableret.
’Nanomateriale’ er et begreb, som har været brugt og defineret til at dække såvel nanopartikler som
andre nanopartikelholdige materialer (ex nanokompositter, nanopartikelholdige pulvere og væsker)
eller materialer med strukturer i nanoskalaen (ex nano‐porøse materialer, nanostrukturerede
overflader).
I kataloget anvendes ordet nanopartikler som en fællesbetegnelse for alle
stoffer, hvor de primære partikler har mindst én dimension mindre end ca. 100
nm.
En nanopartikel er defineret af ISO som enten (16):
•
•
•

Plader eller flager (1 dimension i nanoskalaen)
Rør/fibre (2 dimensioner i nanoskalaen)
Partikler (3 dimensioner i nanoskalaen)

Nye syntetiske nanopartikler kan dog have flere forskellige og komplekse geometriske former (se
eksempelvis figur 2.1). De kan bestå af forskellige enkeltstående eller sammensatte primære
partikler og kemiske overflademodificeringer. Hvordan man definitorisk og regulatorisk håndterer
de komplekse former og sammensætninger, er endnu ikke afklaret.
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Figur 2.1: Eksempler på nanopartiklers mangfoldighed

Eksempler på, hvor komplekse og mangfoldige nanopartiklers geometriske former kan være.
[http://www.tf.uni‐kiel.de/matwis/fnano/img/almanach200801.jpg]

Nanopartiklers oprindelse
Partikler i nanostørrelse forekommer naturligt mange steder i atmosfæren. Der skelnes mellem
følgende 3 typer af partikler:
•

•

•

De naturlige nanopartikler dannes uden menneskelig indblanding og omfatter blandt andet
kondensationsprodukter, små partikler fra vulkanudbrud og små partikler dannet ved
afbrænding af organisk materiale (fx fra en skovbrand), samt en række biologiske molekyler
såsom proteiner og DNA.
De industrielle biprodukter dannes ved menneskelige handlinger. Disse inkluderer sod og
partikler fra køretøjers udstødning og maskiner i industriel produktion, og de findes derfor i
alle byer og nær en række industrielle processer (fx i svejserøg).
De syntetiske nanopartikler designes med overlæg og fremstilles med et bestemt formål.

Syntetiske nanopartikler er en nyere gruppe partikler, som medarbejdere i stadigt større omfang
kan blive udsat for på arbejdspladserne. De kan bestå af metal, metaloxid, silikat, karbid, eller
organiske cellevægslignende stoffer ‐ såsom peptider og fosforlipider. Nanopartikler kan også være
dopede med andre grundstoffer og/eller kemisk overflademodificerede med uorganiske og
organiske stoffer. Nanopartikler adskiller sig derfor oftest både størrelsesmæssigt og kemisk fra
traditionelle kemikalier.
Nanopartikler påkræver sig stor opmærksomhed i arbejdsmiljøorganisationen,
da der er mistanke om, at deres ringe partikelstørrelse og specielle fysisk‐
kemiske egenskaber, som netop gør dem anvendelige til en række industrielle
formål, også kan forårsage sundhedsskadelige effekter. (10; 18)
I arbejdsmiljøarbejdet er det væsentligt at se på industrielle anvendelser af alle typer partikler, hvis
de forekommer i unaturligt høje koncentrationer i arbejdsmiljøet. Man bør derfor holde øje med
koncentrationen af alle typer af partikler i luften.
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Nanopartiklers størrelse og overfladereaktivitet
Nanopartikler er så små, at de enkelte partikler ikke kan ses med det blotte øje. Som illustration på
størrelsesordenen kan nævnes, at bredden af et almindeligt menneskehår er ca. 80.000nm – altså
næsten tusind gang større end selv de største nanopartikler. Figur 2.2 illustrerer nanoskalaen og
størrelsen af nanopartikler i sammenligning med andre objekter.
Figur 2.2: Nanopartikler i sammenligning med andre objekter

Kilde: Danmarks Tekniske Universitet (19)

Når partiklers størrelse nærmer sig nanoskala ændres deres egenskaber ofte. Stoffer på en så lille
skala opfører sig simpelthen fysisk, kemisk eller biologisk anderledes, end tilsvarende større
partikler gør.
Nanopartikler har en meget stor overflade i forhold til deres masse. Når størrelsen af en partikel
reduceres til nanostørrelse medfører det en betydelig forøgelse af partiklens specifikke
overfladeareal. Det betyder, at der er relativt flere molekyler på overfladen, som kan reagere med
omgivelserne. Da det næsten udelukkende er overfladen på en partikel, der er aktiv, medfører det,
at nanopartikler i sammenligning med større partikler er mere reaktive.
Nanoguld: Et eksempel på synlige skift i egenskaber
Et eksempel på indflydelsen af disse to faktorer (overflade og kvantemekanik) kan findes hos guld. I
nanoskala ændrer guld både synlige egenskaber og reaktivitet på trods af, at det er præcis det
samme grundstof som almindeligt guld. Hvor almindeligt guld har en meget karakteristisk gul farve,
kan nanoguld derimod bruges til at farve fx glas rødt. Ydermere er almindeligt guld et meget stabilt
og ureaktivt materiale, hvorimod nano‐guld kan være katalytisk aktivt. Nanoguld er interessant i en
industriel anvendelse, fordi det blandt andet har interessante katalytiske egenskaber.
En partikel på 10 nm består af så få atomer, at ca. hvert tredje atom befinder sig ved overfladen.
Netop andelen af atomer ved overfladen eller overfladens størrelse spiller en stor rolle for såvel den
tekniske anvendelse af nanopartikler som af dets toksiske egenskaber. Tabel 2.1 illustrerer, hvor
stor forskellen er på det samlede overfladeareal og partikelantallet som følge af partikelstørrelsen i
1 mg af et bestemt stof.
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Tabel 2.1: Beregning af antal partikler og samlet overfladeareal i 1 mg partikler
Partikeldiameter
Antal partikler
Samlet overfladeareal

0,01µm (10nm)

0,1µm (100nm)

1µm (1.000nm)

1015

1012

109

3.000 cm2

300 cm2

30 cm2
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3. Eksponering i arbejdsmiljøet
Hver gang vi trækker vejret, indånder vi små partikler i nanoskala. Udendørs kommer partiklerne
primært fra ufuldstændig forbrænding af fossile brændstoffer som fx diesel. Indendørs findes også
en række kilder til små partikler, som også primært er knyttet til forbrænding. Eksempelvis fra
stearinlys, rygning, gasblus, elektriske ovne og anvendelse af elektriske motorer (støvsugning,
føntørring).
Tidligere undersøgelser har vist, at man i det industrielle arbejdsmiljø kan udsættes for fine partikler
fra arbejdsprocesser i meget høje koncentrationer og gennem længere tid. Tabel 3.1 viser
eksempler på koncentrationer fundet i forskellige, overvejende traditionelle, arbejdsmiljøer (20; 21).
Det er vigtigt at holde in mente, at det er eksponeringens toksiske egenskaber, der afgør, om
eksponeringen reelt er høj.
Tabel 3.1: Eksempler på rapporterede koncentrationer af fine partikler ved forskellige aktiviteter
Koncentration angivet som partikler per cm3
Under
10.000

10.000‐
30.000

30.000‐
100.000

100.000‐
300.000

300.000‐
1.000.000

Over
1.000.000

Zink støbning
Arbejde med kvarts‐smeltning
Håndlodning
Stål støbning
MIG svejsning
Jern støbning
Arbejde i lufthavn
Udendørs ophold nær olieraffinaderi
Slibning af granit
Slibning hårdmetal, stål, keramik, teflon
Slibning af aluminium
Slibning af hårdt træ
Spåntagning, lav mængde KS‐middel
Plasma coatning af tråd
Galvanisering
Plastsvejsning
Asfaltarbejde
Sækkefyldning, titandioxid
Sækkefyldning, karbon black
Sækkefyldning, nikkelpulver

Udsættelse for svejserøg, lodderøg samt partikler fra metalsmeltning og støbning har i lang tid
været forbundet med skadelige sundhedseffekter på især luftveje, hjerte‐kar‐ og
centralnervesystemet. Eksponeringer fra disse arbejdsprocesser består af meget fine og biologisk
reaktive partikler bestående af overgangs‐ og tungmetaller. Der er dog endnu ikke etableret
sammenhænge mellem partikelantalskoncentration og biologiske effekter.
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Fokusering af arbejdsmiljøindsatsen
På grund af feltets omfang og bredde er det relevant at fokusere på, hvor
arbejdsmiljøorganisationen umiddelbart kan gøre en forskel. Nanomaterialer kan med fordel
anskues i følgende 3 kategorier (7):
•
•
•

Luftbårne nanopartikler og aerosoler
Solventbårne nanomaterialer (dispersion i vand eller anden solvent)
Nanomaterialer bundet i en fast matrix

Eksponering via indånding af luftbårne nanopartikler og aerosoler er den vigtigste og mest hyppige
årsag til eksponering af partikler i arbejdsmiljøet (7).
Nanopartikler, der er bundet i en fast matrix, er meget lidt mobile og vil derfor udgøre en meget lille
risiko for at frigive nanopartikler og for eksponering af medarbejdere (8). Ligesom nanopartikler i en
fast matrix er meget lidt mobile, er nanopartikler i en opløsning (solventbårne) mindre mobile end
luftbårne nanopartikler (7). Nylige undersøgelser har dog vist, at nanopartikler opløst i væsker kan
frigives ved tilførsel af højenergi som eksempelvis ved ultralydssonikering (22), og at væskebaseret
reaktorsyntese kan resultere i lige så høje partikelkoncentrationer i arbejdszonen som tørre
processer (23).
Baseret på den nuværende forskning vurderes det at være mest relevant for
arbejdsmiljøorganisationen at fokusere på arbejdsprocesser med direkte
produktion og håndtering af partikulært støv samt frigivelse af aerosoler og
støvartikler fra bearbejdningsprocesser.

Partikelstørrelsens betydning for eksponering
Den faktiske størrelse på specifikke nanopartikler har betydning for arbejdsmiljøarbejdet af flere
grunde. I den sammenhæng kan nævnes følgende vigtige konsekvenser ved nanopartiklers
størrelse:
1. Nanopartikulært støv er ikke umiddelbart synligt.
2. Øget flygtighed og spredning i luften (større tendens til at partiklerne støver).
3. Mulighed for øget eksponering gennem luftvejene.
Usynligt støv
Nanopartiklernes individuelle størrelse betyder, at en meget lille mængde støv kan medføre en
usynlig eksponering for millioner af partikler, uden at det opdages. I princippet er dette et velkendt
fænomen fra trafikerede gader, hvor partikelkoncentrationer på 105‐106 partikler/cm3 ofte
forekommer.
Spredning og støvdannelse
Særligt relevant i arbejdsmiljøsammenhænge er den øgede flygtighed og mobilitet af nanopartikler i
luften. Luftbårne frie nanopartikler er mere mobile og spredes hurtigere end andre større luftbårne
molekyler. De er så mobile, at deres opførsel og spredning i luft minder mest om gasarter (9).
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Vigtige størrelsesrelaterede parametre for nanopartikler er, hvor tæt de pakker sig som pulver, og
hvor meget de støver. Mange partikulære nanomaterialer har en lav bulkdensitet (dvs. er løst
pakket) og kan forholdsvist let ophvirvles. Generelt afhænger stoffers flygtighed af deres
støvningsindeks: Jo højere støvningsindeks des lettere spredes et stof i arbejdsmiljøet.
Støvningsindekset er derfor en vigtigt størrelsesrelateret parameter for nanopartikler. Målinger har
vist, at TiO2 nanopartiklers støvningsindeks kan være op til 300 gange højere end sammenligneligt
støv med større TiO2 partikler (24). Dette er dog ikke en generel konklusion for alle nanopartikler
(25).
Partikler, agglomerater og aggregater
Partikler kan deles op i frie enkeltpartikler, agglomerater og aggregater. Agglomerater er klumper af
løst bundne enkeltpartikler (14). Aggregater er bundet stærkere sammen og kan ikke umiddelbart
adskilles (15). Når nanopartikler forekommer i luften har de en stærk tendens til at agglomerere
med andre partikler.
Når partikler samles som aggregater, mindskes deres samlede overflade, hvorimod overfladearealet
for agglomerater forbliver uændret. På figur 4 ses fysiske processer, der har indflydelse på
dannelsen af agglomerater. Disse processer er ikke overraskende meget afhængige af partiklernes
overfladekemi.
Figur 3.1: Mekanismer bag agglomerering (24)

I praksis har agglomerering og aggregering stor betydning for, hvorledes nanopartikler opfører sig
som pulver og i luften. Hermed også for hvor stor eksponeringsfaren er (24). I arbejdsmiljøet vil
langt de fleste nanopartikler ikke findes i luften som frie partikler, men derimod som enten
agglomerater eller aggregater af partikler. Nanopartikler i luften vil binde sig til hinanden og til
andre støvpartikler. Helt konkret betyder det, at en del af de luftbårne nanopartikler kan vedhæftes
til almindeligt synligt støv og spredes sammen med det.
Eksponeringsrisiciene ved inhalation ændres under partiklernes bevægelse fra den oprindelige kilde
til luften i de generelle arbejdsområder blandt andet på grund af agglomerering (26). Agglomerering
ændrer deponeringsmønsteret i luftvejene.
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Flere faktorer såsom arbejdsform, luftbevægelse, luftfugtighed og ovennævnte aersoldynamiske
processer har indflydelse på omfanget af spredningen af nanopartikler. Der er set en tendens til, at
en lav luftfugtighed i arbejdsmiljøet vil få flere små agglomerater af nanopartikler til at blive
luftbårne (27) og dermed øge eksponeringsrisikoen.
Hvis nanopartikler bliver luftbårne, spredes de hurtigt. Herved vil de give anledning til eksponering
også andre steder end lige der, hvor udledningen af partiklerne sker. Dette medfører, at
nanopartikler potentielt set kan spredes og deponeres på mange overflader vidt omkring i
arbejdsmiljøet (9; 28).
I kraft af deres lille størrelse afsættes nanopartikler ikke med tyngdekraften på samme måde som
andet støv. Derfor kan nanopartikler spredes i 3 dimensioner og afsættes andre steder end blot på
oversiden af vandrette overflader. Dette kan være en kilde til langtidseksponering af medarbejdere
grundet hudkontakt og indtag af nanopartikler (9).
Tilfredsstillende rengøring af arbejdsmiljøer med nanopartikler er derfor en udfordring og kræver en
grundigere rengøring, end det almindeligvis vil være nødvendigt.
Overflademodificering
Nanopartiklers egenskaber er i vid udstrækning bestemt af deres overfladeegenskaber. Ved
overflademodificering er det muligt for forskere at manipulere med nanopartiklerne og fremstille
syntetiske partikler med lige præcis de ønskede egenskaber. Derfor er mange kommercielle
nanopartikler kemisk overflademodificerede. Eksempelvis anvendes overflademodificering ofte til at
mindske nanopartiklernes tendens til at agglomerere (29), hvilket kan ændre partiklernes opførsel
og effekter i arbejdsmiljøet.
Eksponeringsveje
For at kunne forebygge og reducere den potentielle eksponering for medarbejderne er det
nødvendigt at kunne identificere kilder og mulige årsager til eksponeringsrisici. I
arbejdsmiljøsammenhænge inddeles eksponeringsvejene typisk i følgende 3 kategorier (9):
•
•
•

Deponering i lungerne ved indånding
Optag gennem huden ved hudkontakt
Optag gennem tarmen via mad og spyt

Luftvejene anses for at være den største årsag til eksponering (7), hvilket understreger vigtigheden
af partiklernes tendens til at støve (støvningsindeks). Nylige studier har dog vist, at dette ikke
betyder, at andre eksponeringsveje er ubetydelige (30).
Indånding er den primære eksponeringsvej for nanopartikler i arbejdsmiljøet.
Der er meget begrænset viden om eksponering via andre veje såsom gennem
huden og via mave‐tarmkanalen.

17

Grafen i figur 3.2 illustrerer, hvor stor en andel af partikler i luften der indåndes og deponeres i
forskellige regioner i luftvejene. Af figuren fremgår det, at partikler i størrelsesordenen 1‐300 nm
deponeres dybt i lungerne ‐ i alveoler og bronkier ‐ i langt større omfang end større partikler.
Bemærk at deponering i næse og svælg øges, når nanopartiklerne bliver meget små.
Figur 3.2: Deponering af partikler i luftvejene

Deponeringseffektivitet i %

100
Næse og svælg

75

Lungeblærer (alveoler)

50

Luftrør og bronchier

25

0
0,01

0,1

1

10

Partikeldiameter i µm (1000 nm)
Efter indånding afhænger deponeringen af partikler i lungerne af partikelstørrelse. Partikler med en
diameter større end 10 µm deponerer primært i de øvre luftveje (næse, næsesvælg), mens mindre
partikler er i stand til at deponere i større antal og dybere nede i bronkierne. Nanopartiklerne kan
nå helt ned i alveolerne (lungeblærerne). Tilbageholdelsen af partikler afhænger af mange faktorer
herunder partikelkarakteristika (se afsnit 3.) og anatomiske forhold.
Nanopartiklers størrelser gør, at de kan trænge helt ned i de fineste dele af
lungerne (alveolerne). Endvidere øger størrelsen af nanopartikler risikoen for
eksponering af medarbejdere, da nanopartikler ikke er synlige, og samtidig er
mere støvende og flygtige i arbejdsmiljøet end andre stoffer.
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4. Nanopartiklers potentielle helbredseffekter
De største eksponeringsrisici for nanopartikler i arbejdsmiljøet opstår ved indånding af luftbårne
nanopartikler og aerosoler. Dette afsnit fokuserer derfor på helbredseffekter, som kan optræde
efter indånding af partikler. Der kan dels være tale om effekter i lungerne dels i resten af kroppen
ved spredning fra lungerne.
Figur 4.1: Nanopartiklers mulige transport og effekter i kroppen
inhalation
?
foster

nervebaner

deponering
i luftveje

blodbanen
ophobning i
andre indre organer

CNS-effekter
lungeinflammation
DNA-skade …

interstitium
dysfunction i
blodkar

systemisk
inflammation

immunologisk
aktivering i organer

hjertekar effekter

Figur 4.1 viser den mulige partikeltransport (optrukne linje) og indirekte effektkaskade (stiplede linjer) via biologiske
signalstoffer efter respiratorisk eksponering og deponering af nanopartikler i luftvejene. Partikeltransporten kan ske via
penetration af cellevægge (translokation) og transport langs blod og nervebaner.

Dyreforsøg har vist, at nanopartikler kan optages i blodbanen og herfra føres videre til celler,
organer og nervesystemet (10). Mekanismerne, der styrer disse processer, afhænger af
partikelstørrelse, og nanopartikler kan lettere optages end større partikler (10). I den forbindelse
kan det pointeres, at uopløselige og svagt opløselige nanopartikler kræver opmærksomhed i
arbejdsmiljøsammenhænge. Når en opløselig nanoopartikel trænger ind i kroppen, vil den opløses
og opføre sig som almindelige opløselige stoffer (31). Uopløselige stoffer derimod vil bevare deres
særlige nanostruktur, når de trænger ind i kroppen (31), og det er derfor denne type nanopartikler,
der kan udvise sundhedsskadelige effekter.
Kroppens forsvarsmekanismer
Der er en række forsvarsmekanismer i luftvejene, som holder slimhinderne fri for partikler og andet
fremmed materiale. I svælg og bronkier fungerer et rensningsanlæg; det såkaldte mukuciliære
system. Det mukuciliære system virker ved at opfange partikler i slimlaget og transportere dem op
til svælget, hvorfra de synkes. Det mukuciliære system er et hurtigt og effektivt rensningssystem.
Hvis partiklerne kommer længere ned i alveolerne er fjernelsen af partikler meget langsommere.
Dette skyldes, at alveolerne benytter sig af andre forsvarsmekanismer. I alveolerne fjernes partikler
sædvanligvis af makrofager (cellens skraldemænd). Makrofagerne kan optage partiklerne ved
fagocytose. Derefter fjernes partikler fra lungerne ved, at makrofagerne krydser lungeepithelet eller
ved, at partiklerne opløses i makrofagerne efter optag.
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Partikler kan være fanget i lungerne i meget lang tid. De kan være koncentreret i bestemte områder
af lungen og her føre til en omdannelse af lungevæv til bindevæv. Denne proces kaldes fibrose.
Enkelte studier tyder på, at nanopartikler i begrænset omfang også kan krydse lungeepithelet ved
andre mekanismer. Herved kan de havne i blodbanen (translokation) og føres med blodet rundt til
andre organer (10).
Nanopartikler kan have de samme dimensioner som biologiske molekyler og
kan interagere med disse. Nanopartikler kan i visse tilfælde bevæge sig fra
lungerne til blodbanen. Herefter kan de transporteres til andre organer som fx
lever og hjerte.
Inflammation
Langvarig inflammation disponerer patienter for udvikling af kræft. Det ses hos patienter med
autoimmune sygdomme, infektionssygdomme og ved kemisk/mekanisk irritation. Partikelinduceret
lungeinflammation kan også være forbundet med udvikling af andre luftvejslidelser såsom kronisk
obstruktiv lungesygdom (en effekt lig rygerlunger) og astma. Studier i rotter har vist, at
nanopartikler resulterer i øget inflammatorisk respons sammenlignet med større partikler med den
samme kemiske sammensætning.
Astma, kronisk obstruktiv lungesygdom og lungekræft er lungesygdomme, som
mennesker har øget risiko for at udvikle, når de indånder partikelholdig luft.
Kræft
Antallet af undersøgelser af kræftforekomst hos mennesker efter eksponering for industrielt
fremstillede nanopartikler er meget begrænset. Den viden, man har om effekter på mennesker,
stammer primært fra befolkningsundersøgelser. Her har man set på forekomsten af lunge‐ og
hjerte‐karsygdomme og relateret forekomsterne til eksponeringen for atmosfærisk luftforurening,
primært bestående af ultrafine partikler fra forbrændingsprocesser (fx dieseludstødningspartikler).
Sodpartikler indeholder typisk delvist uforbrændte tjærestoffer, som forventes at spille en vigtig
rolle i kræftudviklingen ved udsættelse for luftforurening.
Der findes en række studier, hvor man har undersøgt forekomsten af lungekræft blandt ansatte i
brancher, hvor der foregår eksponering for karbon black og titaniumdioxid. Disse studier har dog
ikke kunnet påvise en øget forekomst af lungekræft hos de ansatte. Det er opgjort, at ca. 9 % af alle
lungekræfttilfælde i verden i år 2000 kunne tilskrives eksponeringer i arbejdsmiljøet (4; 5). Disse
tilfælde er især associeret med eksponering for krystalinsk silica, kulstøv og asbest.
Hvis man indånder partikler, kan det give lungekræft på to forskellige måder. Den ene er, at
partiklerne forvolder skade ved at reagere direkte med DNA. Den anden skyldes, at der opstår en
betændelsesreaktion i lungerne efter indånding af partikler. Betændelsestilstanden er
karakteriseret ved, at specielle hvide blodlegemer (neutrofile celler) tiltrækkes til lungerne. Ved
betændelsesreaktionen udskiller neutrofile celler reaktive iltforbindelser, som kan give skader på
DNA.
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Effekter i hjerte-karsystemet
Luftforurening er anerkendt som en vigtig risikofaktor for hjerte‐karsygdom i bysamfund.
Nanopartikler fra forbrændingsprocesser øger risikoen for hjerte‐karsygdomme og slagtilfælde.
Mekanismerne for partikelrelaterede sygdomme i hjerte‐karsystemet er endnu ikke endelig afklaret.
De foreslåede hypoteser er, at den partikelinducerede lungeinflammation fører til systemiske
effekter. Enten direkte ved translokation fra lungerne eller indirekte via frigørelse af forskellige
mediatorer.
Der er en meget begrænset viden om syntetiske nanopartiklers effekter på hjertekarsystemet. På
baggrund af enkelte studier samt eksisterende viden fra studier af forbrændingspartikler vurderes
det at være sandsynligt, at fremstillede nanopartikler kan have potentiale til at forårsage effekter på
hjerte‐karsystemet.
Udsættelse for partikelholdig luft øger risikoen for at udvikle visse sygdomme i hjerte‐kar systemet.
Åreforkalkning er et eksempel på en sygdom i blodkarrene, hvis forekomst øges ved
partikeleksponering. Åreforkalkning er en kendt risikofaktor for slagtilfælde og hjertetilfælde.
Effekter i centralnervesystemet (CNS)
Nanopartikler kan nå hjernen fra lungerne via to forskellige mekanismer: 1) transport langs
nervebaner fra det olfaktoriske epitel – altså lugtesansen, 2) optag gennem blod‐hjerne barrieren
efter translokation fra lungen til blodbanen. CNS‐effekter er velkendte fra tungmetal eksponeringer
(fx mangan og bly), men det er stadig uklart, om nanopartikler generelt skulle kunne forårsage
uønskede CNS‐effekter.

Fysisk-kemiske faktorer af betydning for partiklers toksicitet
Når man vurderer nanopartiklers risici og helbredseffekter, tages en række parametre i brug. Det
skyldes, at mange traditionelle metoder og vurderingsværktøjer, som baserer sig alene på
koncentration (dosis/respons), ikke er anvendelige og/eller praktisk mulige at anvende på mange
nanopartikler. Nedenfor er en liste over de mest anerkendte fysisk‐kemiske risikofaktorer, man kan
anvende til at vurdere et givent nanopartikulært pulver.
Størrelse
Nanopartiklers størrelse bevirker, at de ofte besidder andre egenskaber end det samme stof i en
større partikler (32). Det er netop disse egenskaber, der giver nanopartikler et væld af nye
anvendelsesmuligheder, som også giver anledning til potentielle sundhedseffekter (10).
Når man i arbejdsmiljøsammenhænge taler om nanopartikler, bruges begrebet typisk om en
kombination af størrelse og funktionalitet. De særlige egenskaber, der adskiller nanopartikler fra
større partikler, vil typisk (men ikke kun) forekomme i størrelsesordenen 1‐300nm.
Det specifikke overfladeareal er større på nanopartikler end større partikler. Det er med til at skabe
specielle reaktive egenskaber i overfladen, fordi relativt store andele af partiklens atomer sidder i
overfladen. Det er formentlig en af forklaringerne på, at en række nanopartikler er mere toksiske
end større partikler af samme materiale, når toksiciteten gøres op på massebasis.
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Det specifikke overfladeareal af nanopartikler er en meget vigtig parameter
for, hvordan partiklerne opfører sig i arbejdsmiljøet og for deres giftighed.
Overfladearealet bruges derfor som en central indikatorer for risikovurdering
af partiklerne.
Kemisk sammensætning
Et materiales kemiske sammensætning er af betydning for de toksiske egenskaber. Desuden kan
kemiske overflademodificeringer enten øge eller mindske et materiales toksiske egenskaber.
Form
Det er sandsynligt, at formen af nanopartikler er af betydning for toksicitet. Der er dog generelt
meget begrænset viden på dette område.
Man ved dog, at der kan være øget risiko for udvikling af lungesygdomme efter
udsættelse for uopløselige (svagt opløselige) lange fibre. Der er mistanke om,
at dette også gælder for lange fiberformige nanopartikler.
Dette er omtalt senere i eksemplet om karbon nanorør.
Opløselighed/biopersistens
Uopløselige nanopartikler kan udgøre et større helbredsproblem end opløselige partikler, fordi de
kan opholde sig i kroppen over længere tid. De uopløselige partikler kan føre til kronisk
inflammation i lungerne. Ved inflammation frigøres reaktive forbindelser, som kan føre til udvikling
af kræft.
Uopløselige nanopartikler forventes at udgøre et større helbredsproblem end
opløselige nanopartikler, fordi uopløselige partikler kan opholde sig i kroppen
over længere tid. Opløselige nanopartikler bestående af toksiske stoffer vil
også være et problem, men de vil opføre sig mere som kendte vandopløselige
kemikalier.
Krystalfase
Silica (SiO2) er et eksempel på et stof, hvor krystalfasen er af stor betydning for toksiciteten. SiO2
findes på flere forskellige krystallinske og amorfe faser. Indånding af krystallinsk silica (kvarts) kan
føre til udviklingen af silikose, bronkitis og lungekræft. Disse skadelige sundhedseffekter ses ikke ved
udsættelse for amorft silica.
Overflademodificering af partikler
Overflademodificering er vigtig at medtage i risikovurderingen af nanopartikler, da det påvirker
mange forskellige egenskaber i partiklen. Egenskaberne inkluderer blandt andet kemisk reaktivitet
og opløselighed i vand og fedt.
Nanopartiklers toksicitet er afhængig af overflademodificeringen (10; 33). Nanopartiklers evne til at
trænge ind i kroppen og opkoncentreres i levende organismer er i vid udstrækning afhængig af
deres overfladekemi og overfladens modificeringer (10).
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Figur 4.2: Kemisk overfladefunktionalisering
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Også nanopartiklers opførsel i kroppen er afhængig af overflademodificeringen. Eksempelvis kan
overflademodificeringen af nanopartikler være afgørende for, hvilke organer de potentielt ophobes
i (2), samt i hvilket omfang de kan trænge ind i enkelte celler (10). Det kan også have betydning for
om et nanopartikler kan trænge forbi naturlige barrierer og forsvarsmekanismer i kroppen ‐ fx
mellem blodbanen og hjernen (2).
Industrielt fremstillede nanopartikler er i stort omfang kemisk
overflademodificeret og sammensætningen heraf kan variere meget alt efter
anvendelsesformål. Enhver modificering af nanopartiklers overflade vil påvirke
deres toksicitet (33).

Hvordan vurderer vi sundhedsrisiciene i praksis?
Alle nye nanopartikler, der indføres i produktionen eller på laboratoriet, bør vurderes enkeltvis for
mulige sundhedsrisici. Det vil være relevant at søge svar på følgende spørgsmål:
•
•
•
•

Hvad er det for et specifikt materiale, der håndteres?
Er der tale om et nyt (nano)materiale eller et kendt materiale?
Hvilke eventuelle toksikologiske egenskaber har det?
Under hvilke betingelser og mængder vil man acceptere eksponering?

Normalt bruges sikkerhedsdatabladet som reference for dette arbejde, og data fra
sikkerhedsdatabladet vil ofte være den eneste lettilgængelige information i hænde. Ny forskning (se
eksempelvis (20)) har dog sat spørgsmålstegn ved anvendeligheden af de målemetoder (ex. dosis‐
respons) og klassificeringsprincipper (ex. tonnagekrav og indholdsprocent), der ligger til grund for
sikkerhedsdatabladet.
Udfordringer for vurderingen af nanopartikler og den aktuelle regulering på området er uddybet i
kapitel 2 og 3, der også giver bud på relevante data til at supplere sikkerhedsdatabladet. Visse af
disse data kan fremskaffes via kemikaliedatabaser (fx ESIS (34)) eller ved at kontakte leverandøren
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af produktet. Andre kan findes ved fysisk/kemisk karakterisering i laboratoriet (internt eller
eksternt).
Supplerende data til sikkerhedsdatabladet kan være nødvendige for at lave en
risikovurdering. Visse af disse data kan fremskaffes via kemikaliedatabaser
eller ved at kontakte leverandøren af materiale/produktet. Andre kan findes
ved fysisk/kemisk karakterisering i laboratoriet (internt eller eksternt).
Som hjælp til at besvare ovenstående spørgsmål er der i tillæg til indeværende katalog udviklet et
evalueringsværktøj (NanoSafer), som kan bruges til at evaluere risikoen ved specifikke materialer og
processer. NanoSafer giver samtidig en indikation af, hvilket sikkerhedsniveau man bør sigte efter i
det forebyggende arbejde (se nærmere beskrivelse i kapitel 8)

Partikeleksempel - Titaniumdioxid
Titaniumdioxid er blevet produceret kommercielt siden 1923 og udgør i dag på volumenbasis
næsten 70 % af den totale produktion af pigmenter. Titaniumdioxid (TiO2) anvendes som hvidt
pigment i en lang række industrielle produkter som maling, plastik, papir, fødevarer og tandpasta.
Desuden anvendes titaniumdioxid i kosmetik og hudplejeprodukter. Herunder solcremer, hvor TiO2
beskytter huden mod UV lys. Siden 1960’erne er titaniumdioxid blevet overflademodificeret med
andre materialer, som f.eks. silica og aluminium til forskellige kommercielle anvendelser.
Der er foretaget rigtig mange undersøgelser af titaniumdioxids effekter. Dette skyldes, dels at
titaniumdioxid tidligere blev inkluderet i studier som negativ kontrol (typisk sammen med kvarts),
og dels at titaniumdioxid er blevet anvendt i så stort omfang i mange forskellige
forbrugerprodukter.
De fleste studier har fokuseret på titaniumdioxids lungeeffekter. Rotter, som bliver udsat for høje
koncentrationer af titaniumdioxid, udvikler lungekræft. Undersøgelser af arbejdere eksponeret for
titaniumdioxid i pigmentstørrelse har dog ikke påvist en sammenhæng mellem erhvervsmæssig
eksponering for titaniumdioxid og øget risiko for lungekræft.
På grund af titaniumdioxids anvendelse i solcremer og kosmetik er eksponering og optag gennem
huden blevet undersøgt i enkelte studier. De få tilgængelige studier tyder på, at optag af
titaniumdioxid gennem (rask) hud er minimal. Dog kunne man forestille sig, at situationen ville være
anderledes ved hudsygdomme/ødelagt hud. Dette er dog ikke systematisk undersøgt.
Titaniumdioxid anvendes i en række fødevarer, medicin og tandpasta og eksponering gennemmave‐
tarmkanalen er også undersøgt. I et nyt litteraturstudie af titaniumdioxids toksiske effekter blev der
blot identificeret et enkelt studie af konsekvenserne af udsættelse for titaniumdioxid via mave‐tarm
kanalen. Studiet viste, at partiklerne i mus kunne transporteres gennem mave‐tarm slimhinden til
blodet og herefter via blodet videreføres til andre organer ved en meget høj eksponering for
titaniumdioxid partikler i nanostørrelse.
Når man ser på de fysisk‐kemiske egenskaber, som er afgørende for titaniumdioxids toksiske
effekter, viser studierne gennemgående, at partikelstørrelse (og dermed overfladeareal) er af stor
betydning for titaniumdioxids toksicitet. En lang række undersøgelser har vist, at
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partikeltoksiciteten øges med faldende partikelstørrelse/stigende overfladeareal. Der er dog også
en række andre fysisk‐kemiske faktorer som påvirker toksiciteten. Det drejer sig fx om forhold som
aggregering, krystalstruktur og overflademodifikation.
Den amerikanske arbejdsmiljøstyrelse (NIOSH) har i et forslag anbefalet, at der sættes forskellige
grænseværdier for titaniumdioxidpartikler i nanostørrelse og pigmentstørrelse. NIOSH har foreslået
grænseværdier på henholdsvis 1,5 mg/m3 for fine titaniumdioxidpartikler og 0,1 mg/m3 for ultrafine
partikler (tidsvægtede gennemsnit i op til 8 timer per dag ved en 40 timers arbejdsuge).

Partikeleksempel - Carbon black
Carbon black er et eksempel på en nanopartikel, som består af kulstof. Carbon black bruges i meget
store mængder i industrien, hvor det anvendes som sort pigment i trykfarver og til at forstærke
gummiprodukter. Carbon black fremstilles ved en kontrolleret gas‐fase pyrolyse og delvis
forbrænding af hydrokarboner (kulbrinter). Carbon black partikler er karakteriseret ved at have et
stort specifikt overfladeareal. Desuden kan carbon black partikler i mindre grad have forskellige
kemikalier som fx polyaromatiske hydrokarboner og metaller adsorberet til overfladen. Dette er i
kontrast til dieseludstødningspartikler, som har betydelige mængder af kemikalier i overfladen.
Der er foretaget mange undersøgelser af carbon blacks toksiske effekter. Særlig carbon black typen
’Printex 90’ er undersøgt i en lang række studier, da den både anvendes som referencepartikel
mellem forskellige studier og som model for en partikeltype (næsten) uden adhærerede organiske
forbindelser.
Kulstof findes i stort set alt organisk materiale, og normalt betragter vi ikke kulstof som toksisk. Hvis
kulpartiklerne er små, kan de imidlertid føre til sygdomme som blandt andet lungekræft, hvis de
indåndes. Det er ansatte i produktionen af carbon black samt i trykkeribranchen, der er særligt
udsatte for at blive påvirket af carbon black. WHOs kræftforskningsinstitut ’IARC’ har klassificeret
carbon black som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (gruppe 2B). Baggrunden for denne
klassificering er, at rotter, som eksponeres for carbon black, har forhøjet forekomst af lungekræft.
Undersøgelser af arbejdere beskæftiget i carbon black produktion og gummiindustrien giver dog
ikke nogen entydig sammenhæng mellem eksponering for carbon black og udvikling af lungekræft.
Carbon black er, som titanium dioxid, blevet undersøgt for inflammationsfremmende egenskaber.
Studier, hvor gnavere er blevet eksponeret for carbon black i nanostørrelse, har da også analogt til
titaniumdioxid vist, at dette giver større inflammation end en tilsvarende masse af større partikler af
samme materiale.

Partikeleksempel - Karbon nanorør
Karbon nanorør er et andet eksempel på et kulstofbaseret produkt. Karbon nanorør er et meget let
materiale og er alligevel meget stærkere end stål. Karbon nanorør er således et af de mest lovende
nye nanopartikler på markedet. Man kan derfor forvente, at det i fremtiden vil blive anvendt i
produkter, hvor man ønsker et let og stærkt materiale. Karbon nanorør anvendes allerede nogle
steder indenfor batteriteknologi og elektronik, da materialet er bedre til at lede strøm end kobber
og tilmed kan fungere som halvleder.
Karbon nanorør (carbon nanotubes, CNT) findes i mange udgaver. Overordnet set kan de deles op i
enkelt‐væggede (single walled karbon nanorør, SWCNT) og flervæggede karbon nanorør (multi
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walled karbon nanorør, MWCNT). SWCNT består af et enkelt grafenlag, som principielt er rullet op
som en cylinder, mens MWCNT består af adskillige af disse ”cylindre” pakket lagdelt inden i
hinanden (se figur 8). Karbon nanorør kan være mange mikrometer i længde og kaldes typisk for
”lange”, hvis de er længere end 15/20 µm. Der findes adskillelige deriviater af CNT samt variationer
af strukturen. En nyere type CNT kaldes nanobuds og er kulstof nanorør med udvækster af
fullerener (fx C‐60)
Figur 4.3: Grafen og karbon nanorør

Billederne viser, hvordan et net af kulstof (grafen) rulles og danner et enkeltvægs kulstof nanorør
Kilde: Wikimedia Commons

Karbon nanorørs fiberlignende struktur har en form, som er sammenlignelig med asbestfibre.
Anvendelsen af asbest som flammehæmmende og isolerende byggemateriale havde sit højdepunkt
i efterkrigstiden. Det viste sig imidlertid, at arbejdere udsat for de lange, tynde asbestfibre havde en
øget forekomst af den ellers meget sjældne lungekræftform (mesotheliom). På den baggrund blev
anvendelse af asbest forbudt i Danmark i 1986. Med asbest i tankerne har forskere og myndigheder
i både ind‐ og udland været meget opmærksomme på eventuelle sundhedsskadelige effekter
forbundet med industriel anvendelse af karbon nanorør.
Fordi anvendelsen af karbon nanorør er i sin startfase, findes ingen undersøgelser af karbon
nanorørs sundhedseffekter hos mennesker. For at undgå en eventuel ny asbestlignende sag har der
igennem de seneste 5‐6 år været en intensiv forskning i karbon nanorørs effekter på cellekulturer og
dyr (primært gnavere).
Celleforsøgene har generelt kun vist svage effekter af karbon nanorør i modsætning til mange af de
forsøg, hvor mus er blevet udsat for karbon nanorør i lungerne eller maven. Her opstod der i de
fleste tilfælde opstod små knuder af celler (granulomaer), fortykkelse af lungevæggen samt arvæv i
lungerne hos musene i løbet af nogle uger. Disse lungeskader kan sammenlignes med tidlige skader
efter indånding af asbest i mus.
Flere udenlandske forskergrupper er lige nu i gang med at undersøge langtidseffekter af karbon
nanorør, og resultaterne antyder, at visse typer af karbon nanorør potentielt kan være lige så
sundhedsskadelige som asbest.
For få år siden blev resultaterne fra det første langtidsstudie om eksponering af mus med karbon
nanorør publiceret (35). Studiet blev gennemført af japanske forskere. Det viste, at karbon nanorør
under de givne betingelser kan forårsage bughindekræft. Studiet blev dog kritiseret for at anvende
genmodificerede mus, og at musene blev eksponeret for meget høje doser af karbon nanorør. I et

26

nyere studie har forskerne taget højde for kritikken ved at eksponere vildtype (ikke gensplejsede)
rotter for en 120 gange lavere dosis (36). Partiklerne blev deponeret i pungen på rotterne, hvorfra
der er direkte adgang til bughulen. Partiklerne spredte sig fra pungen ud i bughulen, hvor der blev
observeret flere kræftknuder i løbet af den 1 år lange forsøgsperiode. Flere af dyrene udviklede
også såkaldte dattersvulster i hjertets yderste cellelag eller i hjertesækken.
De japanske undersøgelser er kun indledende forsøg på at karakterisere faren ved karbon nanorør,
og det er endnu for tidligt at udtale sig om kræftrisikoen for mennesker. Effekterne minder om dem,
asbestfibre forårsager ved indånding. Der er derfor grund til at være ekstra opmærksom, hvis man
skal arbejde med karbon nanorør.
På grund af den stigende anvendelse af karbon nanorør er potentialet for en bred eksponering stort.
Erhvervsmæssig eksponering for karbon nanorør i produktion og forskning må betragtes som den
mest betydningsfulde. Man kan dog også på sigt forestille sig, at den generelle befolkning kan blive
udsat for nanorør ved frigivelse fra produkter indeholdende karbon nanorør.
På nuværende tidspunkt er der meget begrænset viden om aktuelle eksponeringsniveauer. På trods
heraf peger de få eksisterende undersøgelser på, at indånding af luftbårne karbon nanorør er et
potentielt arbejdsmiljøproblem. Et studie har rapporteret luftbårne niveauer af respirable SWCNT
partikler på op til 53 µg/m3 (37). Et nyere studie rapporterer om peak‐niveauer op til 400 µg/m3 i et
forskningslaboratorium (38). Enkelte producenter af karbon nanorør har fastsat grænseværdier for
deres egne produkter. Fx har producenten af Baytubes® fastsat grænseværdien til 0.05 mg/m3 (39).
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5. Regulering og lovgivning
Sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen bør altid tage udgangspunkt i eksisterende lovgivning og
vejledninger med hjemmel heri. Lovgivning relevant for nanopartikler findes på to niveauer:
•
•

Europæisk lovgivning (REACH forordningen)
Dansk lovgivning (kemikalieloven, arbejdsmiljøloven, produktsikkerhedsloven)

For virksomheder involveret i fødevareindustrien og medicinalindustrien vil fødevareloven,
lægemiddelloven og loven om medicinsk udstyr også være relevante.
Forskning, udvikling og anvendelse af nanopartikler er i både Danmark og EU
omfattet af den eksisterende lovgivning omkring produktion, salg og
anvendelse af kemiske stoffer og materialer. Dog findes der (endnu) ingen
lovgivning, der foreskriver specifikke retningslinjer for nanopartikler. (40)

REACH forordningen
EU‐lovgivning vedrørende nanopartikler varetages under forordningen REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), som trådte i kraft i år 2007 (41). Der findes i
REACH ingen bestemmelser, der specifikt omhandler nanopartikler (42). Nanopartikler hører under
betegnelsen ”stof”, hvormed de er omfattet af alle bestemmelserne i REACH.
Kort fortalt medfører REACH, at alle nye stoffer skal sikkerhedsgodkendes inden de må produceres
eller tages i brug i EU i mere end en vis mængde per år. Disse krav starter ved stoffer, der i alt
produceres/anvendes i mere end 1 ton. Jo større mængder, der produceres/anvendes, des større er
datakravene.
Det vil fremover være virksomheders ansvar at sandsynliggøre, at et stof er sikkert, inden de må
producere eller bruge det. Denne godkendelse omfatter dog kun stoffer, der ikke allerede var på
markedet inden REACH trådte i kraft. Det betyder, at nanopartikler med samme kemiske struktur
som et allerede godkendt stof men anderledes egenskaber, samt nanopartikler allerede registreret
inden REACH trådte i kraft, ikke behøver nogen særlig sikkerhedsgodkendelse for at tages i brug
(42). Dog vil nye nanopartikler, der ikke kemisk set allerede findes på større form, skulle testes og
erklæres ufarlige i en risikovurdering, inden de må tages i brug (42). For nye stoffer, der skal
godkendes, gælder det, at også overflademodificeringer principielt set skal tages med som en del af
risikovurderingen (42). Udover selve REACH‐forordningen (41) har Europakommissionen udarbejdet
et dokument, der mere detaljeret forklarer kravene til nanopartikler i REACH (42).
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I REACH stilles (endnu) ikke specifikke krav til nanopartikler Arbejdsmiljøloven
og produktsikkerhedsloven anfører dog, at arbejdsgivere og producenter står
lovpligtigt til ansvar for de sikkerhedsmæssige aspekter ved deres brug af
nanopartikler og nanopartikelholdige materialer.

Gråzoner i REACH
Selvom REACH principielt omfatter nanopartikler, findes der flere eksempler på, at lovgivningen
endnu ikke er tilpasset disses særlige egenskaber. I EU er der enighed om, at det er nødvendigt med
yderligere og mere specificeret udmøntning af lovgivningen vedrørende nanopartikler (43).
Kommissionen anbefaler derfor, at håndteringen af partikler baseres på forsigtighedsprincippet, og
at eksponering af medarbejdere mindskes så meget, som det er teknisk og økonomisk muligt (43).
Tonnagekrav og klassificering
Tonnagekravet og klassificering i REACH er en udfordring. Det er anerkendt og forsøgt
imødekommet på flere måder. I REACH er der åbnet for, at ’særligt farlige stoffer’ kan pålægges en
særlig udfasning via indstilling fra medlemslande til en godkendelsesliste. SiO2, TiO2 og karbon black
er på Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisations (ETUC) liste over materialer, som menes at
opfylde kravene for ’særligt farlige stoffer’ (44). Ingen af disse er dog blandt de 35 stoffer, som i dag
er optaget på listen. Der er nedsat arbejdsgrupper under CASG‐nano, som arbejder med 3
implementeringsspor (RIPoN 1‐3) for at lave en særlig implementering af nanopartikler i REACH. De
tre spor skal klarlægge terminologi, informationskrav, karakteriseringskriterier og testmetoder.
Ud fra definitionerne i REACH forordningen skelnes der mellem:
•
•
•
•
•

Nanopartikler og bulk‐ækvivalente partikler.
Nanopartikler ‐ uanset størrelse, krystalstruktur, homogenitet og tekstur.
Stabilisering og funktionalisering.
Aggregater og agglomerater.
Overflademodificeringer til stabilisering og funktionalisering (42; 45; 46).

Det betyder i praksis, at hvis der er dokumentation for, at et nanomateriale har anderledes toksiske
egenskaber end dets bulk ækvivalent, skal det klassificeres og mærkes ud fra de særlige egenskaber.
Der er dog ikke krav om en særlig registrering af nanopartikler som et nyt stof med mindre de
optages på kandidatlisten over ’særligt farlige stoffer’ (42).
I REACH defineres et stoffer og materialer:
»Stof«: Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer,
som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset
fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.
»Kemisk produkt«: En blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer.
»Artikel«: En genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den
kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion. (41)

Nanopartikler produceres ofte i mindre mængder end andre stoffer (og mindre end 1 ton per år) vil
de sjældent skulle registreres i REACH med tilhørende datakrav (REACH artikel 10 og 14) (41). For
disse nanopartikler er der således ikke særlige datakrav i forbindelse med en registrering (som
eksempelvis for materialer, der produceres/anvendes i mere end 10 ton per år), og klassificeringen
må derfor bero på eksisterende data.
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På trods af, at nogle af nanopartiklers særlige egenskaber kendes, er det
videnskabelige grundlag på nuværende tidspunkt utilstrækkeligt til fuldt ud at
forstå alle risici (43; 47). Ligeledes er der uklarheder om, hvilken terminologi
lovgivningen bør baseres på (46). Af disse årsager er der utilstrækkelige
retningslinjer for nanopartikler i udmøntningen af den nuværende lovgivning.

Kemikalieloven
Nanopartikler hører under i dansk sammenhæng under betegnelsen ”kemiske stoffer” og er dermed
omfattet af kemikalieloven. Helt specifikt gælder lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006
(48). Lovens primære bestemmelser betyder, at enhver producent eller importør af nanopartikler er
forpligtiget til at skaffe en række informationer om disse, før de må anvende og videresælge dem.
Virksomheder skal skaffe oplysninger om nanopartikler således, at de er i stand til at vurdere hvilke
forebyggende foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge sundheds‐ og miljøskader. I
forlængelse af dette er det virksomheders pligt at følge leverandørens sikkerhedsanvisninger, samt
at sørge for at forhandlere og brugere i fornødent omfang får kendskab til disse foranstaltninger.
Klassificering: R-sætninger og S-sætninger
Klassificeringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 (49), er særlig relevant for
arbejdsmiljøorganisationen. Denne bekendtgørelse foreskriver, hvordan kemiske stoffer skal
klassificeres og mærkes. Den er dermed også relevant for nanopartikler. Konkret beskrives, hvordan
kemiske stoffer skal klassificeres ved brug af risikosætninger (R‐sætning) og sikkerhedssætninger (S‐
sætning), samt hvorledes givne sætninger og klassificeringer medfører, at stoffer mærkes. Også for
nanopartikler er det derfor vigtigt, at virksomheder har kendskab til og kan bruge R‐sætninger, S‐
sætninger og mærkning som en kilde til information om de pågældende stoffer i
arbejdsmiljøorganisationen.
Ny klassificering af kemiske stoffer (CLP)
I forbindelse med klassificeringen af stoffer er det vigtigt at notere sig, at den danske kemikalielov er
ved at blive udfaset og erstattet af en ny fælles europæisk forordning: Classification, Labelling and
Packaging of chemicals (CLP) (50). Overgangen fra den danske kemikalielov til den fælles
europæiske lovgivning kan ses beskrevet i detaljer i en folder fra I‐BAR (51).
Det har været tilladt at mærke stoffer med nye symboler fra CLP‐ordningen siden starten af 2009.
Indtil 1. juni 2015 skal alle stoffer dog stadig klassificeres med de traditionelle R‐sætninger og S‐
sætninger, mens CLP‐klassifikationen kan bruges som et valgfrit supplement til dette. Fra 1. juni
2015 vil den danske kemikalielov være helt udfaset og erstattet af CLP. CPL er en forordning, som er
direkte gældende i alle EU‐lande (51).
Som et led i denne overgang afskaffes miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, som erstattes med en
’liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer’ (52). Information om gældende
klassificering og mærkning af stoffer, samt opdateringer af disse, kan findes gennem denne liste og
miljøstyrelsens publikationer (53).

Arbejdsmiljøloven
I arbejdsmiljøloven er nanomaterialer og de risici, der kan være forbundet med deres fremstilling,
forarbejdning og anvendelse, omfattet af de generelle bestemmelser. Konkret gælder loven om
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arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 (54). Det er eksempelvis arbejdsgiveres
ansvar at arbejde planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerhedsmæssigt og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (55).
”Unødig påvirkning fra stoffer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og
materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt
under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal
overholdes” [Bekendtgørelse om arbejdets udførsel nr.559 af 17. juni 2004]
(56).
Stoffer og materialer, der kan være farlige eller forringe sikkerhed eller sundhed, må kun anvendes
ved arbejdsprocesser, der effektivt beskytter medarbejdernes helbred. Det er derfor virksomhedens
pligt at undersøge om arbejdsprocesser med farlige kemiske stoffer kan ændres, eller stofferne
substitueres. Hvis ikke dette er muligt, skal virksomhederne tilrettelægge arbejdet så eksponering
mindskes mest muligt. De ansatte skal desuden instrueres i sikker omgang med stofferne, herunder
hvilke personlige værnemidler der skal anvendes, og hvordan disse anvendes korrekt. (40)
Hvis der identificeres særlige sikkerhedsproblemer på arbejdspladser, er det i den eksisterende lov
muligt for myndighederne at stille konkrete krav til håndteringen af nanomaterialer (40). Der er dog
endnu ikke set konkrete tilfælde af, at myndighederne har stillet sådanne krav.

Produktsikkerhedsloven
Producenter af et hvilket som helst produkt er underlagt loven om produktsikkerhed, lov nr. 1262 af
16. december 2009 (57). Af Produktsikkerhedsloven fremgår det, at det ikke er lovligt at bringe
forbrugerprodukter i omsætning, hvis det indebærer sundheds‐ eller sikkerhedsfare. Produkter må
altså kun bringes i omsætning, hvis de er sikre. Da der konkret for nanopartikler er mangel på
specifik udmøntning af lovgivningen, er det derfor producenters ansvar, at deres produkt kan
defineres som sikkert. Denne lovgivning giver myndighederne mulighed for at gribe ind over for
nanopartikler (igen i lighed med andre kemikalier) i konkrete tilfælde, hvor der er konstateret en
risiko for sundhed eller miljø (40).

Miljøbeskyttelsesloven
Virksomheder, der producerer eller forarbejder nanomaterialer, er også omfattet af
miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (58). I loven nævnes, at
virksomheder i videst muligt omfang skal sikre, at deres produkter ikke giver anledning til
forurening. Der er dog endnu ingen nanospecifik udmøntning af denne lov.

Sikkerhedsdatablade
Som en del af REACH forordningens artikel 31 stilles der krav til, at leverandører af farlige stoffer og
materialer skal udarbejde og videregive sikkerhedsdatablade (safety materiale data sheet, MSDS)
ned i kæden (40). Disse krav er implementeret i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og
materialer (59), som er blevet opdateret for at omfatte REACH kravene (60). For ’særligt farlige
stoffer’ skal MSDS laves, uanset mængden de produceres i. Dog er det almindelig praksis i
kemikalie‐ og nanoteknologiindustrien at lave MSDS selv for stoffer, der ikke er klassificeret farlige
(42). Dermed er MSDS den almindeligt brugte metode til at videregive information om stoffer.
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Sikkerhedsdatablade for syntetiske nanopartikler kan på nuværende tidspunkt
være mangelfulde og endda decideret fejlbehæftede i forhold til beskrivelsen af
materialerne og deres eventuelle toksiske effekter (20). Det er derfor vigtigt, at
virksomheder ikke nødvendigvis tager oplysninger omkring nanopartikler fra et
MSDS som et endegyldigt bevis for, at et nanopartikelholdigt produkt er
ufarligt.
Flere steder i den tilgængelige litteratur findes der eksempler på MSDS for nanopartikelholdige
produkter, der referer til helt andre ikke relevante stoffer (20; 61). Eksempelvis konkluderede en
nordisk rapport i 2007, at kvaliteten af MSDS generelt var tilfredsstillende ‐ dog med den
undtagelse, at mange nanopartikler ikke bliver identificeret som værende i nanoskala i deres MSDS
(20). Karbon nanorør er ofte klassificeret med reference til grafit på trods af, at flere videnskabelige
undersøgelser peger i retning af, at karbon nanorør er langt mere toksiske (20).
Også i grundlaget for indeværende katalog er der fundet eksempler på ufuldstændige – og endda
fejlagtige – sikkerhedsdatablade. Eksempelvis er det set, at en producent har brugt oplysninger og
grænseværdier for grafit til at beskrive de sikkerhedsmæssige forhold for karbon nanorør. På
samme vis er oplysninger og grænseværdier for sod brugt til at beskrive de sikkerhedsmæssige
forhold for fullerener. Fullerener er en ny type syntetiske nanopartikel af kulstof, som mistænkes for
at være problematisk for såvel miljø som sundhed. Et udførligt eksempel til
arbejdsmiljøorganisationen med opmærksomhedspunkter på gode og dårlige MSDS kan ses på
næste side.
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Eksempel 5.1: MSDS med misvisende reference, klassificering og vejledning
1) Karbon nanorør er ikke
grafit, og denne referencen
kan derfor være misvisende.
Eksempelvis ved indsamling
af supplerende data.
2) Ved spild af SWCNT er det
vigtigt at undgå
støvdannelse. Det vil derfor
være decideret risikabelt at
feje materialet op. I stedet
skal en våd klud bruges, og
beskyttelsesudstyr anvendes.

1

2

3) Gode råd til at undgå
støvdannelse.
3

4

5

4) Dette stemmer overens
med de generelle
retningslinjer for at arbejde
med nanopartikle. Derfor
gode råd, om end de burde
have været mere specifikke –
hvilke typer af
åndedrætsværn og handsker?
5) Der er allerede lavet flere
videnskabelige studier af
SWCNT. Generelt viser disse
at SWCNT er farligere end
både grafit og kvarts, og der
er mistanke om, at
partiklerne kan have
asbestlignende effekter.
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Eksempel 5.2: MSDS med korrekt reference, klassificering og vejledning
6) Relevant beskrivelse af de
potentielle risici og
toksikologiske effekter af
karbon nanorør. Endvidere
med specifikke råd til valg af
sikkerhedsudstyr.

6

Løbende udvikling af standarder og regulering
En præcis terminologi for nanopartikler og nanomaterialer skal på plads før en specifik lovgivning
fastsættes. Der er desuden brug for præcise og standardiserede metoder til at måle koncentrationer
af nanopartikler. Dette arbejde er i gang i ISO, CEN og OECD. Standarder for området udvikles derfor
løbende.
For at opretholde et overblik over dette fremadrettede arbejde kan man følge med i udviklingen og
resultaterne fra de vigtigste arbejdsgrupper inden for området. Disse inkluderer Dansk Standards
udvalg ’Nanoteknologi (DS‐418)’ (62), OECD’s arbejde med ’Safety of manufactured nanomaterials’
(63), CEN’s sektor ’Nanotechnologies’ (64), samt ISO’s arbejdsgruppe ’Nanotechnology (TC 229)’
(65). Den europæiske regulering på området koordineres og formidles gennem det europæiske
kemikalieagentur (ECHA) (66).
Alle disse organisationer arbejder i et vist omfang med at ensrette definitionerne og sprogbruget
omkring nanopartikler og nanomaterialer. Ligeledes arbejder de med at udvikle og samle de bedste
målemetoder, og med hvilke internationale standarder nanopartikler og nanomaterialer bør
håndteres i arbejdsmiljøet.

34

6. Sikkerhedsforanstaltninger
Som udgangspunkt for arbejdsmiljøorganisationens arbejde er det relevant at søge svar på følgende
spørgsmål:
•
•

Hvor på arbejdspladsen kan medarbejderne blive eksponeret for nanopartikler?
Hvilke principper og sikkerhedsforanstaltninger er anvendelige for at minimere
eksponering?

Nedenstående kapitel giver inspiration til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan finde svar på
disse spørgsmål.

APV vejen til forureningskilden
For at indkredse de områder på arbejdspladsen hvor der er særlig risiko for, at nanopartikler kan
slippe ud fra produktionsanlæg, skal alle områder af virksomheden gennemgås. Selve produktionen
vil ofte skabe risici for eksponering, men der kan være andre (mindre oplagte) områder, hvor
risiciene er store. Der er derfor brug for en gennemgang af hele virksomheden og alle arbejdsgange,
hvor nanopartikelholdige materialer håndteres eller bearbejdes.
Identificeringen af forureningskilder og forebyggelse af arbejdssituationer, hvor medarbejdere kan
blive eksponeret for nanopartikler, kan laves som en del af det obligatoriske APV arbejde (jf. AT
vejledning
D.1.1)
og/eller
arbejdsmiljøcertificeringsarbejde
(jf.
DS/OHSAS
18001).
Arbejdsmiljøorganisationen kan her overveje, hvorvidt der skal inddrages særlige ressourcepersoner
i arbejdet. Dette kunne eksempelvis være en medarbejder fra forsknings‐ og udviklingsafdelingen,
en miljøkoordinator eller en ekstern rådgiver.
Nedenstående diagram kan bruges til at skabe en grundig gennemgang af områder på
virksomheder, hvor medarbejdere kan blive eksponeret for luftbårne nanopartikler.
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Figur 6.1: Gennemgang af arbejds‐ og funktionsområder på arbejdspladsen

I nedenstående tabel gives en række praktiske eksempler fra virksomhedsbesøg, som uddyber
arbejdsområderne i ovenstående figur.
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Tabel 6.1: Arbejdsområder og opmærksomhedspunkter til APV gennemgangen.
Poser, sække, big‐bags, spande eller kasser med pulver bliver leveret til varemodtagelsen og transporteret
til reoler eller direkte ud til produktionen. Medarbejderne kan blive eksponeret for nanopartikler, hvis der
er huller i emballagen, eller hvis der er indtørret støv på emballagens overflader.

Når produkter eller emballage med nanopartikulært støv eller væsker transporteres rundt i virksomheden
kan der opstå uheld. Derfor er der behov for, at alle er informeret om, hvordan spild håndteres.

Generelt anbefales det at rette opmærksomheden på alle processer, hvori tørt støv indgår eller dannes
under processen.
I procesanlæg bør opmærksomheden rettes imod håndtering af støvende nanomaterialer ved: Påfyldning,
mixing, opblanding, opslemming, tørring, sigtning/filtrering, rørsamlinger samt affaldsopsamling.
I andre produktioner kan det være maskinel forarbejdning (slibning, nedknusning, opskæring o.l.) og andre
tørre forarbejdninger.
Vær opmærksom på, at nanopartikler i suspension kan frigive nanopartikler ved udtørring eller meget høj
energitilførsel (fx sonikering).
Der er risici for eksponering ved håndtering af tørre og støvende nanomaterialer eller rene nanopartikler.
Åbning af beholdere, afvejning, omhældning og opblanding udføres derfor så vidt muligt i stinkskab eller
handskeboks.
Produktion af nanopartikler og andre processer, såsom gas‐ og plasmafase, flammespray syntese o.l.
kræver særlig opmærksomhed, da eksponeringen kan være markant.
Ligeledes kan der være udslip af partikler fra en vandig (eller anden solvent) suspension ved høj
energitilførsel (ex sonikering).
I forbindelse med driftsstop og vedligeholdelse af maskiner eller udstyr bør det sikres, at dette er gjort
forsvarligt rent, og at medarbejderne er udstyret med det korrekte sikkerhedsudstyr.
Anvender virksomheden eksterne håndværkere eller teknikere er det vigtigt, at disse er grundigt
informeret om særlige arbejdsprocedurer og regler for rengøring, ventilation, håndtering af affald o.l.
Færdigvarer bør ikke skabe eksponeringsrisiko, idet nanopartikler forventes være indkapslede og
overflader forseglede af hensyn til (for)brugeren af produktet.
Vær opmærksom på støvrester på råvarer og halvfabrikat fra produktionen. Vær også opmærksom på
lækager i støvholdige råvarer.
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Rengøringspersonale, produktionsmedarbejdere, teknikere og håndværkere kan være udsat for
eksponeringsrisiko under rengøring.
Dette kan også være tilfældet i lokaler, hvor der ikke direkte håndteres nanomaterialer. Flere studier har
vist, at nanopartikler kan spredes til tilstødende lokaler gennem luft, tøj og via andre (større) støvpartikler i
luften.
Rengøringspersonalet bør være nøje instrueret i, hvor der skal anvendes særlige rengøringsmetoder, udstyr
og personlige værnemidler. Personalet bør hele tiden være informeret om afvigelser i den daglige drift,
som kan påvirke rengøringen.
Alle medarbejdere bør selv gøre rent efter sig ved spild o.l.. Ligeledes bør de være tilstrækkelig informeret
om, hvordan spild håndteres.
Det er vigtigt med et effektivt ventilationssystem, som kan sikre et stort luftskifte. Det er vigtigt, at
ventilationsanlæggets filtre bliver rengjort og systematisk vedligeholdt.
Vær opmærksom på, at nanopartikler kan ophvirvles i luften ved opstart af et centralt ventilationsanlæg,
og at dette derfor med fordel kan startes før medarbejderne møder ind.

Affald opsamles i lukkede plastiksække, der er tætte og kan lukkes uden, at støv afgives til omgivelserne.
Affaldet mærkes korrekt. Affaldet transporteres forsvarligt fra virksomheden, og der kan indgås særlig
aftaler med den lokale affaldsstation om destruktion af affaldet.

I produktioner, hvor der anvendes pulver, vil der altid være risiko for, at medarbejderne bliver
eksponeret for nanopartikulært støv. Det samme gør sig gældende i produktioner, hvor der slibes
eller foregår maskinel bearbejdning af nanomaterialer. På laboratorier har man ligeledes
identificeret en række arbejdsprocesser, der genererer nanopartikulært støv og aerosoler. Neden
for ses eksempler på arbejdsprocesser, hvorfra der kan frigives nanopartikulært støv eller
partikelholdige aerosoler til luften.
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Tabel 6.2: Eksempler på partikelholdige arbejdsprocesser med risiko for partikeleksponering
Produktion og
stabilisering af
nanopartikler og fibre

Håndtering af
nanopartikulært
pulvermateriale

Håndtering af
nanopartikler i
suspension

Bearbejdning af faste Andre arbejdsprocesser
materialer eller andre og situationer
materialer

Electrospinning

Åbne partikelholdige
beholdere, sække
m.m.

Omhældning med
stænk til følge eller
anvendelse af let
dampende væsker

Maskinel
bearbejdning med
nedbrydning af
materialet. Fx.
Slibning af overflader,
spåntagning,
knusning, beskæring

Rengøring af materiel og
arbejdstøj

Lodning, svejsning og
støbning

Check af
ventilationsanlæg og
skift af filtre

Flammespray syntese
(aerosil)
Gas‐ og plasmafase
syntese
Nedslibning, fræsning
i kuglemølle,
perlemølle,
snittemølle o.l.
Elektrisk Bue
udladning, laser
ablation
(atmosfærisk)
CDV (kemisk
pådampning)
(vakuum)

I omhældning og
afvejning af pulver
Omrøring og mixing af
pulver
Filtrering og sigtning
af pulver

Kraftig mekanisk
påvirkning af væsken.
fx ved omrøring,
trykfiltrering eller
højtryksspuling
Mekanisk påvirkning
af væsker ved tilførsel
af fx ultralyds‐
sonikering og
kavitation

Laserbearbejdning,
plastsvejsning o.l.

Transport og
sammenpresning af
støvholdige poser,
sække, big‐bags o.l.

Spild af pulver og
væsker (udtørring)
Reparation og rensning
af anlæg ved driftsstop

Påføring af væsker
med sprayudstyr
Varmetilførsel/
kogning

Principper for det forebyggende arbejde
Arbejdsmiljøorganisationens rolle er at kontrollere, at arbejdet med nanopartikler bliver udført så
forsvarligt som muligt. Det er derfor arbejdsmiljøorganisationens opgave at støtte ledere og
medarbejdere i arbejdet med at finde frem til de mest sikre arbejdsmetoder og forbedringer af det
fysiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationens fornemste opgave er at sikre, at medarbejderne
ikke bliver eksponeret for stoffer og materialer, der kan skade medarbejdernes helbred.
Som udgangspunktet kan arbejdsmiljøorganisationen støtte sig til eksisterende principper og
vejledninger for forebyggende sikkerhedsarbejde (se bekendtgørelsen om arbejdets udførelse (56)
og AT‐vejledningen om arbejde med stoffer og materialer (67)). Dette inkluderer også
forsigtighedsprincippet og hierarkiet for forebyggende sikkerhedsforanstaltninger.
Der findes en række internationale dokumenter, som kan give inspiration til risikohåndtering,
evaluering af anvendelige sikkerhedsforanstaltninger og god praksis for arbejdet med nanopartikler.
Flere af de nævnte dokumenter samler også viden op om de øvrige sikkerhedsforanstaltninger.
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•
•
•
•
•
•
•

NIOSH (2009): Approaches to safe nanotechnology (7)
BSI (2007): Nanotechnologies – Part 2: Guide to safe handling and disposal of manufactured
nanomaterials. (14)
Safe Work Australia (2009): Engineered Nanomaterials: Evidence on the Effectiveness of
Workplace Controls to Prevent Exposure (68)
BAuA (2007): Guidance for Handling and Use of Nanomaterials at the Workplace (69)
ASTM (2007): Standard Guide for Handling Unbound Engineered Nanoscale Particles in
Occupational Settings (8)
Ellenbecker & Tsai (2008): Interrim Best Practice for Working with Nanoparticles (70)
Ostiguy et al. (2009): Best Practice guide to synthetic nanoparticle risk management (31)

Med udgangspunkt i denne litteratur gennemgår de efterfølgende afsnit relevante principper og
sikkerhedsforanstaltninger i sikkerhedsarbejdet
Forsigtigheds-, forebyggelses- og substitutionsprincipperne
Opstilling af principper for et forebyggende arbejdsmiljøarbejde kan være vanskeligt, når det gælder
nanomaterialer. Det skyldes – som tidligere omtalt – usikkerheden om nanopartiklernes skadelige
virkninger. Der er dog bred enighed om, at tvivlen skal komme medarbejderne til gode, og derfor
skal nanopartikelholdige materialer håndteres med stor forsigtighed.
Forsigtighedsprincippet kan med fordel bruges som det generelle princip i arbejdet med
nanopartikler. Forsigtighedsprincippet tilsiger at undgå eller minimere eksponering mest muligt, så
længe der er usikkerhed om sundhedseffekterne af et givent materiale (7).
Arbejdsmiljøloven bygger blandt andet på forebyggelses‐ og substitutionsprincipperne. De tilsiger
blandt andet, at man bedst muligt forebygger eller evaluerer eksponering og ulykker under
hensyntagen til den tekniske udvikling og medarbejderne på arbejdspladsen. Herunder at man
substituerer farlige materialer med mindre farlige materialer, hvor det er muligt. Det nedenstående
hierarki for prioritering af arbejdsmiljøarbejdet giver inspiration til, hvordan forebyggelses‐ og
substitutionsprincipperne i praksis kan udleves i arbejdet med nanopartikler.

Hierarkiet for prioritering af arbejdsmiljøarbejdet
I sikkerhedsarbejdet er det vigtigt at følge principper, som er velkendte indenfor forebyggende
arbejdsmiljøarbejde. Hvor der er behov for at opstille eller forbedre sikkerhedsforanstaltninger, kan
man med fordel bruge kontrolhierarkiet, og opstille sikkerhedsforanstaltninger i den prioriterede
rækkefølge. Ofte vil det være nødvendig med en kombination af sikkerhedsforanstaltninger.

40

Figur 6.2: Hierarki for forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Elimination og substitution
Elimination og substitution er de første indsatser, man bør overveje for at forebygge
arbejdsmiljørisici. Arbejdsmiljøorganisationen kan sammen med relevante ressourcepersoner
forsøge at svare på følgende spørgsmål:
•

•
•

Kan eksisterende eller nye produkter designes ved hjælp af mindre farlige materialer?
Herunder om de specifikke nanopartikler kan bruges med en anden funktionalisering eller
overflademodificering?
Kan de planlagte produkter produceres hos underleverandør med større ekspertise i
håndtering af nanopartikelholdige materialer eller med et mere lukket produktionsanlæg?
Kan pulver erstattes med faste stoffer eller væsker?

I forbindelse med eksperimenterende arbejde er det sjældent muligt at eliminere nanomaterialet,
da det ofte er netop dettes specifikke egenskaber, man søger at udnytte.
I nogle tilfælde har det vist sig, at man kan substituere materialets overflademodificering eller
molekylære form og fortsat opnå de ønskede effekter. Dette har vist sig muligt for visse anvendelser
af fullerener, karbon nanorør, kvanteprikker og forskellige metaloxider (68). Eksempelvis kan man i
tilfælde, hvor man ikke søger stor fotokatalytisk overfladeaktivitet, anvende en rutil TiO2 frem for
anatase TiO2, som er potentielt mere sundhedsskadelig. Mulighederne for substitution ved
funktionaliseringen og overflademodificering omfatter:
•
•
•
•

Skift af molekylær form
Tilføjelse af doteringsstof
Ændring af kemisk overflade
Ændringer af størrelsesfordelingen af partikler

41

Hvis overvejelserne resulterer i en beslutning om, at produkterne skal indeholde nanopartikler med
en specifik funktionalisering, så er det nødvendigt at se nærmere på, hvordan arbejdsprocesser kan
isoleres eller indkapsles, så eksponering af medarbejdere begrænses mest muligt.
Funktionalisering og overflademodificering af nanopartikler kan være udslagsgivende for
partiklernes toksicitet. Det kan i nogle tilfælde gøre partiklen potentielt mere risikobetonet, men
kan også i nogle tilfælde skabe mulighed for substitution.

Tekniske foranstaltninger
Tekniske foranstaltninger omfatter fysiske og tekniske indretninger ved arbejdsprocessen til at
isolere, indkapsle og afskærme processen samt brugen af mekanisk ventilation og filtre (lokalt
og/eller centralt).
Forskning indikerer, at kendte tekniske foranstaltninger effektivt kan nedsætte eksponeringen for
nanopartikler, hvis de er designet korrekt til den specifikke arbejdsproces (68). I APV‐arbejdet er det
nødvendigt at gennemgå eksisterende lokaler/anlæg og nye anlæg for at sikre, at indkapsling,
afskærmning og ventilation er designet korrekt. I det følgende gives en række praktiske
opmærksomhedspunkter vedrørende tekniske foranstaltning, som kan være til inspiration i APV‐
gennemgangen.
Produktionsanlæg
En lille mængde partikler kan indeholde millioner af partikler, som ikke nødvendigvis er synlige.
Indretning af produktionsanlæg skal derfor gennemtænkes meget nøje for at undgå udslip af støv
og aerosoler. Det kan være nødvendigt at få lavet partikelmålinger eller installationer, der opsamler
støv over længere produktionstider for at identificere udslip. Erfaringer viser dog, at et godt
indrettet produktionsanlæg kan reducere risikoen for eksponering effektivt (68).
Inspiration: Indretning af produktionsanlæg
•

Gulve, vægge og inventar udført af materialer med glatte overflader
letter rengøring.

•

Afvejning af pulvermateriale bør foregå under forsvarlig udsugning.
Helst med et luftgardin foran udsugningen, som forhindrer partikler
i at komme ud i luften.

•

Påfyldning på anlægget ‐ f.eks. ved at tømme sække med pulver ned
i et kar ‐ bør afskærmes bedst muligt fra omgivelserne. En effektiv udsugning rundt om og over det
kar, hvori sækken tømmes, hjælper til at forhindre støvudslip.

•

Samlinger på rør på anlægget kan med fordel forsegles med flere lag (med gennemsigtigt materiale)
for at sikre, at partikler ikke trænger igennem, og at evt. utæt inderste lag kan ses som aflejringer i
yderste lag.

•

Affaldsprodukter tømmes ud i sække, der er fæstnet tæt til ventilationsanlægget.
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Laboratorieindretning
Ved at indrette laboratorier og stinkskabe korrekt er det muligt at reducere risikoen for at komme i
kontakt med nanopartikler. Ved at sikre at gulve, vægge og inventar er lavet i materialer med glatte
og rengøringsvenlige overflader minimeres samling af nanopartikulært støv på overflader. Herved
lettes rengøring ved spild og eksponering af medarbejdere mindskes.
Brugen af stinkskabe er den mest anvendte tekniske foranstaltning i laboratoriet. Sammen med
handskeboks vurderes stinkskabet at give den bedste beskyttelse i laboratoriet. Støv‐ eller
aerosoldannende processer bør så vidt muligt foregå i stinkskabe eller LAF‐bænke. Er det ikke muligt
at gennemføre en arbejdsproces i et stinkskab eller LAF‐bænk, kan eksponering minimeres ved
opstilling af anden afskærmning samt brug af lokal ventilation og personlige værnemidler.
Glas og apparatur m.m. bør anbringes i lukkede skabe. Der skal være så få ting i lokalet som muligt.
Nanopartikelholdige materialer bør opbevares i lukkede og mærkede skabe (evt. sammen med
andre farlige stoffer).
Inspiration: Indretning og arbejdet ved stinkskabe og kemibænke
•

Lufthastigheden i skabets hejselugeåbning skal som udgangspunkt fastholdes på 0,5 m/s (± 10%).

•

Under håndtering af meget flyvske pulvermaterialer kan
pulveret blive ophvirvlet af en luftstrøm på 0,5 m/s. Det
eksempelvis være nogle typer karbon nanorør. Overvej her at
bruge en anden opstilling i stinkskabet eller brug handskeboks.

•

Test ved hvilken lugehøjde skabet suger 0,5 m/s. Her kan
anvendes et vaneometer.

•

Turbulens i lokalet rundt om stinkskabet undgås ved, at
der ikke er trafik bag operatøren, og at alle vinduer og
døre er lukkede i rummet.

•

Anvend så lidt materiale som muligt.

•

Undgå at bringe støv ud i lokalet ved ikke at lave hurtige armbevægelser og at tage armene ud af
stinkskabet. Er det nødvendigt at forlade stinkskabet under arbejdet og dermed tage armene ud, er
det en god ide at have et ekstra lag handsker på, som kan tages af inde i skabet, før armene tages ud.

•

Spild og uheld reduceres ved at forberede hele arbejdsprocessen grundigt. Herunder at alle pipetter,
glas, apparatur o.l. er tilgængeligt inde i skabet. Ligeledes at fugtige aftørringsmaterialer, vand og
affaldsbeholder står klar i skabet til at rengøre eventuelt spild med det samme.

Der henvises i øvrigt til ”Stinkskabe – Vejledning om arbejde i stinkskabe” (71).

Anvendelsen af ventilation og filtre
Filtre til opsamling af partikler er fortsat et område, som ikke er afdækket til bunds. Særligt områder
som filtrenes levetid, håndtering af filterskift og bortskaffelse mangler belysning. Man kan derfor
med fordel anvende mest mulig afskærmning og personlige værnemidler til medarbejdere, som er
involveret i filterskift og bortskaffelse af filtre. Generelt set viser de eksisterende studier på
området, at HEPA filtre og (højt ladede) elektrostatiske filtre har den bedste opsamlende effekt (68).
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Ventilationsanlæg og udsugningsanlæg skal løbende kontrolleres, så ind‐ og udsugning fungerer
korrekt. Det er afgørende, at rengøring, vedligeholdelse og eftersyn foregår systematisk.
Inspiration: Ventilationsanlæg og udsugning
•

Alle filtre rengøres og udskiftes efter en tidsplan, så der er sikkerhed for,
at filtrene er effektive.

•

Plastposer, der opfanger partikler fra udsugningen, udskiftes efter nøje
planlagte procedurer.

•

Giv øget opmærksomhed på filterskift ol., da frigivelse af partikler til
luften. Eksponering for medarbejdere kan være høj.

•

Start evt. ventilationssystemet (15‐30 min) inden medarbejdere møder på arbejde, da opstarten kan
ophvirvle partikler i luften fra udstyr, gulv o.l., som overstiger niveauet ved produktionen.

En uddybende gennemgang af viden om filtertyper og filtreringseffekt under forskellige
arbejdsholdforhold findes i en rapport udarbejdet af Safe Work Australia (68).

Administrative foranstaltninger
Når arbejdsmiljøorganisationen, ledere og medarbejdere har gennemgået indretningen af
laboratorier og produktionsanlæg, skal der ses nærmere på hvilke administrative foranstaltninger,
der kan medvirke til at reducere berøring eller inhalering af støv eller aerosoler. De nedenstående
afsnit giver inspiration til opstilling af en række administrative foranstaltninger. Det er dog
væsentligt at hver arbejdsplads udarbejder egne foranstaltninger med udgangspunkt i den enkelte
produktion samt de ressourcer og kompetencer, der er til stede.
Udarbejdelse af en politik for arbejde med nanomateriale kan være et godt udgangspunkt for at få
styr på sikkerheds‐ og sundhedsarbejdet i virksomheden. Derefter kan politikken udmøntes til
praktiske vejledninger/anvisninger til hele virksomheden.
Et kig på arbejdets organisering kan ligeledes bidrage til et mere sikkert arbejdsmiljø, hvis der opnås
et fornuftigt og enkelt flow i de enkelte arbejdsprocesser og funktionsområder. Jo mere enkelt og
overskueligt arbejdet er tilrettelagt jo mindre risiko er der for, at der sker spild eller uheld. Det kan
også være relevant at begrænse adgangen for uvedkommende til arbejdsområder, hvor
nanopartikelholdige materialer håndteres eller bearbejdes.
Instruktioner og anvisninger
Arbejdspladsbrugsanvisninger bidrager til at sikre, at de bedste arbejdsmetoder bliver brugt.
Ligeledes at nye medarbejdere kan få den korrekte instruktion i, hvordan arbejdet udføres på den
mest enkle og forsvarlige måde.
Inddragelsen af medarbejdere i udarbejdelsen af instruktioner og anvisninger sikrer, at praktiske
håndteringsaspekter o.l. bliver indtænkt i instruktionerne, og bidrager til at instruktioner omsættes
til gode arbejdsrutiner.
Anvisninger og instruktioner bør udarbejdes skriftlig og gerne i kombination med billeder, video og
andet AV‐materiale.
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Typiske instruktioner og anvisninger omfatter:
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdspladsbrugsanvisninger
Vejledninger og skabeloner til registrering af dokumentation af farlige stoffer
Udførelsen af specifikke arbejdsopgaver
Retningslinjer for brug af værnemidler
Retningslinjer for håndtering af spild og uheld
Vejledning og retningslinjer for rengøring, personlig hygiejne o.l.
Vejledninger til eksterne håndværkere, teknikere o.l.

Gode arbejdsrutiner
Det kan være en god idé at sætte fokus på, hvilke rutiner i det daglige arbejde der kan være med til
at mindske risikoen for eksponering for nanopartikler. I boksen herunder er der samlet eksempler
på gode arbejdsrutiner.
Inspiration: Gode arbejdsrutiner
•

Foruren ikke andres arbejdsmiljø med eget arbejde.

•

Planlæg dit arbejde, så det kan foregå med overblik, rolige bevægelser og under rolige
omstændigheder. Det mindsker uheld og spredning af støv.

•

Aftør altid emballage udvendigt med en våd klud ‐ også selv om der ikke forekommer synligt støv.

•

Ryd op og gør dit arbejdssted rent, hver gang du afslutter en arbejdsproces

•

Ved brug af en kost og almindelige støvsugere bør man vel være opmærksom på, at der ophvirvles
støv i lokalet. Fjern straks al spild med en fugtig engangsklud, støvsuger med HEPA filter eller centralt
støvsuger.

Når alt andet er overvejet og arbejdsmiljøet er blevet så optimalt, som det har været muligt, så er
der behov for at vurdere behovet for personligt sikkerhedsudstyr.
Spild og uheld
Hvis arbejdsmiljøorganisationen, ledere og medarbejdere har fulgt de retningslinjer, der er angivet i
dette kapitel, vil risikoen for spild og uheld være reduceret. Alligevel kan der ske spild og uheld.
Derfor skal et arbejdssted have nøjagtige nedskrevne instruktioner, som skal være synlige og
tilgængelige for ledere og medarbejdere.
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Inspiration: Håndtering af spild og uheld
Ved spild:
•

Fjern straks spild med en fugtig engangsklud, støvsuger med HEPA
filter eller centralstøvsuger.

•

Tør efter flere gange. Nanopartikler kan være usynlige og sætte sig i
meget fine ujævnheder i overfladen.

•

Engangsklude lægges straks efter brug i plastpose, der lukkes
forsvarligt.

Ved uheld
•

Brug maske eller forlad straks lokalet/området.

•

Begræns skaden – stop uheldet.

•

Afskærm området og forsøg at få øget ventilationen i området.

•

Området rengøres grundigt.

•

Tag bad, skift tøj og rens din støvmaske.

Rengøring
Arbejdsmiljøorganisationen og rengøringspersonalet kan med fordel forsøge at besvare følgende
spørgsmål:
•
•
•

Hvilken type nanomateriale arbejdes der med i de lokaler, der skal gøres rent?
Er der tilstrækkelig med information om spild af væsker/pulver, som kan udgøre en risiko
ved rengøringen?
Er de særlige risikofyldte arbejdssteder udpeget, og er der givet instruktion?

Med udgangspunkt i besvarelsen af disse spørgsmål kan der opstilles de nødvendige retningslinjer.
Her kan nedenstående punkter være til inspiration.
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Inspiration: Rengøring
•

Brug vand og gerne på en fugtig klud. Undgå at spule og
sprøjte med vandet til at rense spildte materialer. Ved
at bruge vand bindes støvpartikler, så de ikke spredes i
luften.

•

Vask overflader flere gange. Støvet er ikke nødvendigvis
synligt og kan sætte sig i meget fine strukturer på
overfladen.

•

Ved at feje eller bruge almindelige støvsugere spredes
partikler i luften. Hvis der anvendes en
industristøvsuger anbefales det at bruge et HEPA filter,
som har vist sig at kunne opsamle små partikler.

•

Et centralt sugeanlæg med støvsugeslanger tæt ved de
enkelte arbejdssteder eller ventilationssystem, der
omgiver processen, er den bedste løsning.

•

Rengøringspersonale og medarbejdere, der gør rent på
områder med anvendelse af nanopartikler, skal have
undervisning/instruktion i anvendelse af de korrekte
personlige værnemidler.

•

Overvej om det er nødvendigt at anvende personlige
værnemidler under rengøringen.

•

Forsegl og mærk støvholdige klude og andet affald fra
rengøringen i plastposer, så det kan bortskaffes
forsvarligt.

Brand og eksplosion
Nanopartikler kan som meget andet støv og fibermateriale være eksplosivt (7). Enkelte
undersøgelser er udført, som viser at flere typer nanopartikler udviser nogenlunde samme brand og
eksplosionseffekter som tilsvarende mikro‐ og makromaterialer ‐ herunder karbon nanorør og
aluminiumholdige oxider (72). De produktionsanlæg, hvori der arbejdes med brændbare eller
eksplosive nanopartikler, skal have særligt brandsikkerhedsudstyr. Arbejdsmiljøorganisationen
instruerer medarbejderne om brandsikkerhed og de særlige foranstaltninger, der skal overholdes i
en produktion med nanomateriale. Flugtveje skal være anvist i produktionen.
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Inspiration: Brandsikkerhed
•

Der skal være opstillet signaludstyr og alarmer, der hurtigt giver besked
til medarbejderne om at forlade produktionen, hvis der opstår brand

•

Alle medarbejdere bør være undervist i, hvordan de skal forholde sig,
såfremt der opstår brand i anlægget.

•

Der skal være tilgængelige forskrifter for flugtveje, og de almindelige
regler om undervisning af medarbejderne skal være overholdt.

•

Der henvises i øvrigt til AT‐vejledningen om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære (73).

Driftsstop og vedligehold
Reparation, omstilling, kalibrering ol. opgaver ved driftsstop og vedligehold af anlæg (herunder
ventilationsanlæg) omfatter nogle af de arbejdssituationer, hvor den umiddelbare eksponering for
partikler kan være højest, fordi man ofte er nødt til at åbne ellers lukkede/afskærmede dele af
anlægget. Det er derfor vigtig at have en god producere og instruktion for, hvordan disse situationer
håndteres. En række af de vigtigste procedurer og instruktioner er listet nedenfor.
Inspiration: Driftsstop og vedligeholdelse
•

Der
bør
forefindes
instruktion
for
reparation
og
vedligeholdelsesopgaver, som kan forstås af alle ‐ også fremmede
(udefrakommende) håndværkere, teknikere o.l.

•

Håndværkerne og teknikere kan rengøre området, men afhængig af
risikoen i et område kan det være nødvendigt, at rengøringen
foretages af medarbejdere fra området.

•

Lukkede eller afskærmede anlæg er ofte lukket for at minimere
eksponering, og der anvendes personlige værnemidler, hvis
anlægget åbnes ved driftsstop og vedligehold

Disse principper kan også bruges ved ombygninger eller nedtagning af maskiner og udstyr.
Personlig hygiejne
Selv om der er gjort meget for at forhindre medarbejderne i at få støv og aerosoler på sig, skal der
hele tiden udvises stor forsigtighed med den personlige hygiejne. Der er endnu ikke lavet
undersøgelser, der entydigt viser, at nanopartikulært støv er akut giftige. Nogle nanopartikler kan
irritere huden, og enkelte studier indikerer, at nanopartikler kan fremme allergi (74). Nanopartikler
spredes hurtigt i luften og kan transporteres til tilstødende lokaler. Medarbejderne kan også være
med til at sprede partikler og støv på kroppen og på deres tøj.
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Inspiration: Personlig hygiejne
•

Hold huden ren og tør. Plej huden med en god creme.

•

Sørg for at vaske hænder hyppigt og gå i bad lige efter arbejde.

•

Skift ofte arbejdstøj og fodtøj.

•

Brug ikke smykker – lad ure ligge i omklædningsrum.

Personlige værnemidler/sikkerhedsudstyr
I omgang med nanopartikelholdige materialer på laboratoriet kan der være situationer, hvor der
skal bruges personlige værnemidler. Personlige værnemidler bør være sidste vej til at beskytte sig.
Er værnemidler nødvendige, skyldes det ofte at der er en eksponering af hele lokalet. Klare skriftlige
instruktioner og uddannelse af personale bør derfor være på plads i forhold til rengøring. Ligeledes i
forhold til hvor og hvornår personlig værnemidler er påbudt, og hvor og hvornår det er sikkert at
tage værnemidler af igen. Alle personlige værnemidler skal opbevares forsvarligt, filtre skal skiftes
ifølge producentens vejledning og værnemidlet rengøres efter brug.
Åndedrætsværn
Åndedrætsværn og støvfiltres effektivitet afhænger af en række forhold (68):
•
•
•
•
•
•
•

Partikelstørrelse
Luftgennemstrømning
Temperatur og luftfugtighed
Filtertype/materiale
Anvendelsestid
Partikelladning
Pasform

Det antages generelt, at værnemidlerne virker efter hensigten, men for nanopartikler er der er sat
spørgsmål ved denne antagelse. For at belyse dette foretog NIOSH en gennemgang af den
eksisterende viden om værnemidlers effektivitet over for nanopartikler (7). Generelt konkluderes
det, at udsug, stinkskabe m.v. fungerer mod luftbårne nanopartikler, men det kan blive nødvendigt
at foretage specialindstillinger. Der er dog stor mangel på dokumentation for deres effektivitet.
NIOSH konkluderer også, at de ikke kan anbefale brug af almindelige støvmasker som værnemidler
til luftbårne nanopartikler. Effektiviteten for 40 nm partikler kan være lavere end 20 % for de
dårligste typer. Respiratorer giver bedre beskyttelse. Nye resultater tyder på, at effektiviteten for 40
– 100 nm partikler ligger fra 90 % til mere end 99 % afhængig af typen og testmetode (75).
Der er fortsat stor mangel på viden om filtrenes levetid og effektivitet over for specifikke
nanopartikler. I et litteraturstudie fra Safe Work Australia fremgår det, at forskningsresultater tyder
på, at P2 og P3 masker af PTFE materiale under normale arbejdsforhold (normal vejrtrækning) og
luftighed i kortere perioder kan fungere effektivt som værnemiddel (68). P3 filtre vurderes at give
den bedste beskyttelse.
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Inspiration: Åndedrætsværn
Filtrerende åndedrætsværn skal altid være tilgængeligt i produktionen med fint
støv.
•

Maskefiltre vil aldrig beskytte 100 % mod nanopartikler.

•

Masker med P3 filtre vurderes at være de mest effektive til at opfange
nanopartikler af forskellige størrelser under normale arbejdsforhold og i
kortere perioder.

•

For medarbejdere som arbejder med nanofibre (fx karbon nanorør) bør man være ekstra forsigtig, og
man bør overveje at anvende friskluftsforsynet åndedrætsværn og sikkerhedsforanstaltninger på
niveau med asbestarbejde eller kræftrisikable stoffer og materialer. Se AT‐vejledningerne om
kræftrisikable stoffer og materialer (76) og asbest (77).

•

Den største kilde til eksponering ved brug af masker opstår, hvis masken ikke sidder tæt rundt ind
næse og mund. En god pasform er derfor meget vigtig.

Friskluftsanlæg anvendes, når der er risiko for, at medarbejderne kan indånde nanopartikler, der er
særlig risikofyldte. Asbestbekendtgørelsen nr. 1502 af 2004 siger, at denne type åndedrætsværn
højst må anvendes 6 timer om dagen (78). Ved stor fysisk aktivitet må der højst arbejdes 4 timer, og
der skal holdes pauser senest efter 2 timer (78).
Handsker
Studier har vist, at karbonbaserede partikler og TiO2‐nanopartikler skaber allergisk sensibilisering af
celler hos mus og de menes at hav en adjuvanseffekt (74; 79). Forskningsresultater har ligeledes
vist, at nanopartikler kan gennemtrænge en række forskellige handsketyper. Det anbefales derfor,
at man bærer minimum 2 lag handsker, hvoraf et lag er lange nitrilhandsker, og yderste lag er
modstandsdygtigt overfor eventuelle kemiske reagenter (68; 72), hvis man arbejder med
sundhedsskadelige nanopartikler.
Inspiration: Handsker
•

Nitrilhandsker vurderes at være anvendelige til at blokere
nanopartiklers indtrængning. Der er dog fortsat mange usikkerheder.
Man bør derfor altid søge professionel rådgivning hos en leverandør.

•

Man kan også overveje at anvende flere lag handsker. Det er særligt
vigtigt, hvis man samtidig arbejder med kemikalier, som kan nedbryde
eller beskadige nitrilhandsken.

•

Antallet af handskelag bør afvejes i forhold til, om arbejdsprocessen fortsat kan gennemføres i
praksis uden unødige spild o.l.

•

Det er vigtigt, at handsken går op og dækker ærmer, at den er forseglet mellem handsken og ærmet,
så partikler ikke samles i ærmekanten.
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Beklædning
I omgang med nanomaterialer bør der være adgang til beklædning og fodtøj, som værner
medarbejderne mod direkte kontakt med nanopartikler. Der findes ikke meget videngrundlag for
valg af beklædningsmaterialer. Et enkelt studie har dog vist, at Non‐Wowen materialer er mere
afvisende for nanopartikulært støv (68). Ved særlig risikofuld håndtering af nanopartikler ‐ fx
karbon nanorør – kan man overveje at bære heldragt.
Inspiration: Beklædning
•

Overflader på beklædning og fodtøj bør være støvafvisende og gerne af et
non‐wowen materiale (fx tyvek).

•

Heldragt bør være tætsluttende ved hals og håndled.

•

Nogle nanopartikler kan være irriterende mod øjne, eller de kan være
opblandet i en irriterende eller ætsende solvent. Her anvendes
sikkerhedsbriller, der slutter tæt omkring øjnene.

•

Beklædning forsegles i det givne arbejdsområde inden det transporteres
til vask eller affald. Dermed minimerer man risici for at forurene
tilstødende arbejdsområder.
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7. Feltmålinger
Som baggrund for denne rapport er der udarbejdet feltmålinger og indsamlet resultater fra andre
studier. Feltmålingerne viser partikelkoncentrationer på arbejdspladser, den personlige eksponering
samt eksperimentelle undersøgelser af frigivelsen af partikler ved specifikke processer. Kapitlet viser
reelle eksponeringer for partikler under arbejde med nanopartikler eller nanopartikelholdige
materialer.
Der er gennemført feltmålinger under følgende typer af pulverhåndtering:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvejning i et forskningslaboratorium.
Simulerede uheld med udslip af pulver fra stinkskab.
Udportionering af karbon nanorør i asbesttelt.
Afvejning, ihældning og opblanding af pulver på to farve/lak virksomheder.
Afvejning og blanding af pigmenter på en compounderingsvirksomhed.
Dosering af pulver og plastgranulat under småskalacompoundering i
udviklingslaboratorium.
Mekanisk slibning på vindmøllevinge.
Test af mekanisk brudstyrke af cement indeholdende karbon nanorør.

Feltmålingerne er foretaget på forskellige danske forskningsinstitutioner og industrielle
virksomheder. De illustrerer faktiske eksponeringsniveauer ved arbejde med nanopartikler (eller
fine pulvere) og belyser processer, hvor der kan være fare for eksponering. De danske feltmålinger
sammenlignes med resultater fra internationale studier i en afsluttende opsummering over
rapporterede arbejdspladsmålinger.

Anvendt måleudstyr
Til feltmålingerne blev der typisk anvendt 3 forskellige typer direkte visende
partikelmåleinstrumenter i hver undersøgelse. Tabel 5 giver en oversigt over de anvendte
måleinstrumenter.
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Tabel 7.1: Oversigt over måleinstrumenter anvendt i feltstudierne
Forkortelse

Type

Type
Model

TSI CPC

Condensation
Particle
Counter

GRIMM CPC

og

Producent

Måleområde

Antal

TSI CPC
Model 3022A

TSI Inc.

7 – 1000 nm

1

1,5 lpm

1 sek

Condensation
Particle
Counter

GRIMM CPC
Model

GRIMM
GmbH

4,5 til >3000 nm

§

1.5 lpm

1 sek

FMPS

Fast Mobility
Particle Sizer

FMPS
Model 3091

TSI Inc.

5,6 – 560 nm

£

1

9 lpm

1 sek

OPC

Optical
Particle Size
Counter

GRIMM
DM
Model
1.109

GRIMM,
GmbH

300 nm – 20 μm

$

2

1,2 lpm

6 sek

APS

Aerodynamic
Particle Sizer

APS
Model 3321

TSI Inc.

$

523 nm – 19,8
μm

$

1

5 lpm

1 sek

PM1

Cyklon

Triplex cyklon,
Model
SCC
1.062

BGI Inc.

PM1
respirabelt støv
(RS)

€

2
2

3,5 lpm
1,05
lpm

Variabelt

2

1,9 lpm

Variabelt

2

‐

15 min

TSP

Millipore
kasette

Millipore Inc.
ID = 25 mm

Millipore
Inc.

#

Gemini‐logger

Datalogger

Gemini
Model Tinytag
Plus TGP 1500

Gemini

‐30 – 50°C.
0 – 100 % RH

TSP

1

Flow

Opløsning

§

GRIMM CPC blev anvendt som ekstra CPC i studiet udportionering af MWCNT i højventileret arbejdstelt.
Der blev anvendt to stk. FMPS i studiet af simuleret uheld i stinkskab og udportionering af MWCNT i højventileret arbejdstelt.
$
APS‐3321 blev kun anvendt i studiet af simuleret uheld i stinkskab som erstatning for 2 stk. GRIMM DM Model 1.109. Kun APS‐data for
størrelser mellem 700 nm og 19.8 μm blev anvendt i dette studie pga. detektionsproblemer med mindre partikler.
€
En cyklon målte normalt den personbårne eksponering undtaget pauser udenfor arbejdsområdet. Den anden cyklon målte
koncentrationen ved en stationær position i nær‐området (< 2 m) omkring den aktuelle partikelkilde.
#
Kun anvendt i enkelte undersøgelser
£

En kondensationspartikeltæller (CPC) måler og angiver den totale partikelkoncentration (ca. 7 nm til
1 μm). Tre andre måleinstrumenter (FMPS, APS og OPC) måler koncentrations‐ og
størrelsesfordeling i forskellige størrelsesintervaller og med forskellige metoder.
En FMPS (mobilitetspartikelmåler) måler partiklerne efter et såkaldt elektrostatisk mobilitetsprincip
og måling af deres ladning på en række elektrometre. Den målte partikelstørrelse kan påvirkes af
partikelform og grad af agglomerering og densitet (kun vigtig for større partikler). Princippet er
grundlæggende det samme, som anvendes i den mere kendte Scanning Mobility Particle Sizer
(SMPS). En FMPS måler i modsætning til en SMPS alle størrelser samtidigt. Det gør, at
partikelstørrelsesfordelingen er mere pålidelige i tilfælde af hurtige ændringer i
partikelkoncentrationen.
En APS måler partiklerne efter deres aerodynamiske størrelse. Måleresultatet er en sfærisk
ækvivalent diameter for en partikel med densiteten 1 g/cm3 (som vand), hvis ikke andet lægges ind i
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beregningsprogrammet. Derfor kan den angivne partikelstørrelse afvige fra den reelle størrelse. De
største afvigelser skyldes partiklernes specifikke densitet (fx densiteten for anatase TiO2 omkring 4.1
g/cm3) og partiklernes form (aflange, fibrøse, agglomererede partikler, fraktale aggregater osv.).
En OPC er et instrument, der måler partikelstørrelsen som funktion af partiklernes evne til at
formørke og sprede lyset fra en laser (scattering). Den målte partikelstørrelse påvirkes af
partiklernes form og deres brydningsindeks. Sidstnævnte er mest udtalt for små partikler. Således
kan den målte partikelstørrelse afvige fra den fysiske størrelse, hvis der er tale om meget irregulære
partikler eller partikler med en meget anderledes brydningsindeks end dem, instrumentet er
kalibreret til.
I tillæg til onlinemålingerne af partikler blev der opsamlet støv på filtre. Dette blev generelt gjort
vha. Triplexcykloner og/eller GSP‐samplere, som er beregnet til opsamling af personbårne målinger.
Triplexcyklonerne blev anvendt til opsamling af PM1 (partikler mindre end 1 μm) eller respirabelt
støv (RS), mens GSP‐samplerne blev anvendt til at opsamle inhalérbart støv. I enkelte tilfælde blev
der også opsamlet støv (totalt svævestøv (TSP)) ved brug af 25 m.m. Millipore kassetter. Luften blev
opsamlet med Casella‐pumper, model Apex eller model Vortex Power Plus 2, som begge kan styre
volumenstrømmen med ±5 %. I arbejdspladsmålingerne blev der anvendt to cykloner, hvor den ene
blev monteret på den operatør, der udførte aktiviteten under observation, og den anden blev
monteret stationært tæt ved kilden under observation. Til opsamlingen blev anvendt to forskellige
typer Millipore filtre. Den ene var af Teflon med en porestørrelse på 1 µm, og den anden var af
Cellulose‐Nitrat og havde en porestørrelse på 0,8 µm.
Udover partikelmålingerne blev temperaturen og den relative luftfugtighed også logget med 2 stk.
Gemini dataloggere. Disse faktorer kan også påvirke partikelmålingerne, specielt ved svingende
luftfugtigheder og når luften også indeholder udefrakommende hygroskopiske partikler, såsom NaCl
og ammonium‐nitratforbindelser. Det viste sig, at disse forhold ikke påvirkede måleresultaterne i
særlig høj grad. De er derfor ikke rapporteret yderligere i disse feltmålinger.

Målestrategi
I feltmålingerne var strategien generelt at foretage en direkte personbåren PM1‐måling til
gravimetrisk analyse. Denne måling blev sammenlignet med stationære målinger af PM1, FMPS, OPC
(eller APS) i nærområdet (< 2 m fra kilden) ved den aktivitet, der blev undersøgt. Påvirkning fra
baggrundskilder og partikelkoncentrationen i arbejdspladsens baggrundsluft blev målt med en CPC,
en OPC og en PM1‐cyklon i samme lokale, men så langt fra den stationære aktivitetsmåling som
praktisk muligt.
•
•
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Personbåren måling: PM1 opsamlet på Cellulose‐Nitrat‐filter og cyklon var placeret i
operatørens indåndingszone (øverst på brystet lige under den ene skulder).
Aktivitetsmåling: Målingen var placeret stationært tættest muligt (< 2 m) på de undersøgte
aktiviteter. Dog i en afstand så målesonderne ikke generede operatøren på stedet.
Placeringen var lidt til siden for operatøren, og så vidt muligt i samme højde som
operatørens indåndingszone under arbejdet. På denne position blev der anvendt (med
mindre andet er angivet): FMPS, Dust Monitor og stativ med Gemini logger, PM1 cyklon med
Cellulose‐Nitrat og Teflon‐filter.

•

•

Baggrundsmåling: Måling var placeret stationært et sted i lokalet, hvor der ingen eller ringe
aktivitet foregik. På denne position blev der anvendt (med mindre andet er angivet): TSI
CPC, Dust Monitor og et 150 cm højt stativ med Gemini logger, Cellulose‐Nitrat filter og
Teflon filter.
Specialopstillinger: I enkelte målinger blev der fokuseret specifikt på en proces eller
aktivitet i specialopstillinger. I disse tilfælde blev partikelmålinger (samt evt. filteropsamling)
foretaget tæt på en kilde eller i et testkammer.

Afvejning af nanosilica i stinkskab
Aktivitet
Ved målingen blev der afvejet og opblandet 0,1 g SiO2 og jordprøver i stinkskab.
Lokalet og ventilationsforhold
Laboratorierummet målte ca. 5 m i både længde og bredde og var ca. 3 m højt. Der var 2 stinkskabe
i rummet. Kun stinkskabet ved målingen var tændt. Det anvendte stinkskab stod i et hjørne lige ved
siden af indgangsdøren. Der var 2 punktsug over et stort laboratoriebord midt i rummet, og det ene
var tændt. Rummet var klassificeret til at arbejde med kræftfremkaldende stoffer. Der blev ikke
rapporteret detaljer om rumventilation. Stinkskabet var for nyligt testet for en konstant
luftgennemstrømning på mellem 0,47‐0,52 m/s.
Figur 7.1: Skitse og billede af opstilling ved stinkskab

Måling
Målepositionerne er vist i Fig. 7.1A og inkluderer:
•
•

•

En personbåren måling af PM1.
En stationær aktivitetsmåleposition umiddelbart til venstre for operatøren. Her
undersøgelses med FMPS, APS og stativ med Gemini‐logger og PM1 Cellulose‐Nitrat‐filter. I
dette tilfælde blev der også episodisk foretaget PM1‐målinger og partikelmålinger under
aktivitet inde i stinkskabet.
En baggrundsmåling i det diagonalt modsatte hjørne af rummet (ca. 4 m fra center
stinkskab) foran et vindue. CPC’en er i denne undersøgelse placeret på et bord ca. midt i
rummet (ca. 1 m fra centerstinkskab).
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Arbejdsprocedure
Nanosilica og jordprøve blev overført til et plastbæger og blandet. Først blev der målt på en ”blind
proces” (før pulverhåndtering), hvor operatøren foregav at afveje og blande jord og nanomateriale i
en plastikkop. Derefter blev der målt to gange på samme proces, hvor der i første omgang (I) blev
målt udenfor stinkskabet og anden gang (II) målt inde i stinkskabet.
Figur 7.2A og 7.2B: Måleresultater fra afvejning og opblanding i stinkskab

13:54
12:30

13:39

Figur 7.2A til venstre viser partikelkoncentrationen i arbejdszonen og i laboratoriets baggrundsluft under afvejning og
blanding af jord og nanosilicapulver. Kl. 12:30 er referenceluften før aktivitet i laboratoriet; kl. 13:39 påbegyndes afvejning
og blanding af pulver i stinkskab (pulverhåndtering I) med måling udenfor stinkskab; 13:54 gentagelse af afvejning og
blanding med måling i stinkskab (pulverhåndtering II).
Figur 7.2B til højre viser partikelstørrelsesfordelingen før og under pulverafvejning og blanding i stinkskab.
Pulverhåndtering I og II i grafen viser hhv. fordelingen i luften udenfor og indenfor i stinkskabet under pulverblanding.

Resultat
Målingerne med FMPS viste relativt hurtige fluktuationer i partikelkoncentrationerne under
episoden ”Partikelhåndtering II”, hvor der blev målt inde i stinkskabet. Luften i lokalets baggrund
(fjern‐området) og arbejdsområdet udenfor stinkskabet blev ikke påvirket. Fluktuationerne gav dog
kun en svag eller ingen forøgelse af gennemsnitskoncentrationen, mens top‐koncentrationen var
godt 3.700 cm‐3 højere end den højeste baggrundsværdi. Partikelstørrelsesfordelingerne i en top‐
situation viste et svagt ændret størrelsesspektrum for partikler mindre end hhv. 40 nm og større
end 200 nm. De gravimetriske målinger lå alle under detektionsgrænsen, som var mellem 0,6 og 4,5
mg/m3 i denne undersøgelse pga. af korte opsamlingstider (8 – 46 min) for aktiviteterne.
Tabel 7.2: PM1 og partikelkoncentrationer målt under afvejning og blanding af 100 mg nano‐silica
og jord i bæger.
Sted

PM1 Rumluft
(mg/m3)

PM1 Personlig
(mg/m3)

Partikelkoncentration
(cm‐3)

Max
(cm‐3)

Min
(cm‐3)

Aktivitet

< LOD

< LOD

1,597 e3

4.799

1.079

Baggrund

‐‐‐‐

‐‐‐‐

1,504 e3

1.073

993
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Konklusion
Det konkluderes, at stinkskabet effektivt tilbageholder det støv, der måtte være genereret under
afvejning og blanding af nanosilica og jordprøver. Resultaterne fra måleinstrumenterne viste ingen
indikation af partikeludslip fra stinkskabet. Sporkoncentrationer af nanosilica kan dog alligevel have
undsluppet stinkskabet under opblandingen, men dette er ikke påvist i denne undersøgelse.

Simuleret spild-uheld med nano-TiO2 i stinkskab og rengøring
Aktivitet:
Målinger blev lavet af tab fra målebæger af ca. 10, 50 og 100 g nanopartikulært TiO2 i stinkskab
efterfulgt af rengøring. Der blev testet effekt ved faldhøjderne 5, 10, 20 og 40 cm. Der blev anvendt
en ultrafin UV‐Titan med en gennemsnitlig krystallitstørrelse på ca. 19 nm. Materialet havde et højt
inhalérbart støvningsindeks (8.338±223 mg/kg) (80).
Lokalet og ventilationsforhold
Lokalet var et relativt lille forskningslaboratorium på ca. 6 m langt og 3,5 m bredt, og 2,5 m til loftet.
Lokalet havde mekanisk ventilation. Der var installeret et stinkskab midt på den ene væg og en
vejebænk med udsug i den modsatte ende af lokalet op mod vinduet. Den anden side af
laboratoriet var udstyret med laboratoriebord, vask samt underskabe på ben og overskabe. Der var
også overskabe over vejebænken.
Stinkskabet var ca. 2 m højt fra gulv til loft, 1,45 m bredt og 0,8 m dybt og havde udsugning gennem
to aflange udsugningsrender placeret forneden og foroven på stinkskabets bagvæg. Lufthastigheden
blev målt til 0.45 m/s ved lugeåbningen for den anvendte arbejdshøjde på 0,3 m (åbningsareal på
0,435 m2). Det gav et luftskifte i stinkskabet på 704 m3/t.
Figur 7.3: Skitse og billede af opstilling ved stinkskab (uheld)

Fig. 7.3A til venstre viser en skitse af laboratoriet med placering af stinkskab. Til venstre for stinkskabet er endvidere
placeret en vejebænk med udsug.
Figur 7.3B til højre viser opstillingen i stinkskabet med anvendte målepositioner indenfor og udenfor stinkskab samt glas‐
petriskålen, som var faldområde for pulveret i det simulerede spilduheld. Triplex cyklon er monteret til venstre på
underside af stinkskabslugen.

Måling
Glas‐petriskålen, som pulveret skulle falde ned i var placeret midt i stinkskabet. Pulveret blev udløst
fra en digel monteret i drejelig gribeklo og sat på en stangholder. Målemæssigt blev der afveget fra
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den normale procedure. Der blev målt med FMPS og GRIMM CPC inde i stinkskabet, 5 cm over glas‐
petriskålens bagerste kant (udsugningsretning), mens der blev målt med FMPS og TSI CPC i
indåndingszonen lige uden for stinkskabet midt på lugens underkant (1,3 m over gulv). På begge
målepositioner blev luften til FMPS og CPC opsamlet sammen gennem et T‐stykke for at sikre at
måleinstrumenterne målte på den samme luftmasse. Der blev også opsamlet respirabelt støv (RS)
på Cellulose‐Nitrat‐filter med Triplex‐cyklon.
Arbejdsprocedure
Simuleret spilduheld ved alle faldhøjder blev gentaget tre gange. Materialeprøven blev fyldt i
indvejet prøvedigel. Diglen blev topfyldt og banket let 3 gange ned i bordet, hvorefter overskydende
materiale blev fjernet med skraber. Herefter blev diglen udvejet med pulver og prøvens masse
bestemt.
Forsøgene begyndte med den laveste faldhøjde (5 cm). Derefter blev faldhøjderne 10, 20 og 40 cm
testet. Et spild blev simuleret ved at dreje gribekloen, som diglerne er monteret i, 180°. Mellem
hver test blev bordpladen i stinkskabet rengjort og glas‐petriskålen skiftet for at undgå
krydskontaminering. Bordkanten ved stinkskabet samt gulvet foran stinkskabet var beklædt med
udskifteligt dobbeltklæbende underlæg for at opsamle og reducere yderligere spredning af evt.
spild. Der var også klæbeunderlæg indenfor døren i laboratoriet. Før hvert forsøg blev
partikelkoncentrationerne nøje kontrolleret for at sikre, at de var stabile, og der ikke var spor fra
foregående aktiviteter i lokalet.
Rengøring omfattede fjernelse af glas‐petriskålen, støvsugning med HEPA‐filtreret asbest‐støvsuger,
fjernelse af dobbeltklæbende underlæg efterfulgt af våd aftørring med ethanol. Snavsede glas‐
petriskåle blev fjernet fra stinkskabet og opbevaret i kasser for senere rengøring.
Fig. 7.4: Billeder af pulverstænk

Billederne viser pulverstænk (hvide støvpletter) på laboratoriestol og på gulvet foran stinkskabet. Udslippet skete under
simuleret uheld ved tab af ultrafint TiO2.

Operatøren var iført heldragt (non‐woven), laboratoriesko med overtræk, handsker og skåneærmer,
beskyttelsesbriller samt filtermaske med P3‐filter beregnet til asbest.
Der blev ført logbog over alle aktiviteter.
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Resultat
Resultatet fra forsøgene viste, at selvom der blev målt forhøjede partikelkoncentrationer inde
stinkskabet under spild og rengøring, så kunne der ikke detekteres forhøjede
partikelkoncentrationer i arbejdszonen foran stinkskabet. Dette selvom analyserne blev udført med
1 sekunds tidsopløsning. Den gennemsnitlige partikelkoncentration i laboratoriet var forholdsvist lav
og i størrelsesordenen 4000 cm‐3. Niveauerne var lidt lavere inde i stinkskabet og de kortvarige
toppe havde partikelkoncentrationer på mere end 105 cm‐3. Partikelstørrelsesfordelingen inde i
stinkskabet var også ændret under de to støvende aktiviteter set i forhold til
partikelstørrelsesfordelingen umiddelbart forinden.
I enkelte tilfælde kom der stænk af pulver ud af stinkskabet. Et større udslip medførte et stort stænk
på operatøren, laboratoriestolen og gulvet. Dette udslip kunne ikke detekteres med
partikelmålerne, men det er sandsynligt, at der i denne situation slap et mindre antal luftbårne
partikler ud i rumluften. Det formodes dog hurtigt at være blevet suget tilbage i stinkskabet.
Figur 7.5: Måleresultater fra uheld i stinkskab

Graferne viser variation i partikelkoncentration i stinkskab og i arbejdszonen lige under lugen under simuleret tab af 10 g
nanopartikulært TiO2. I (før spild), II (under spild) og III (rengøring påbegyndes med støvsugning) markerer, ved hvilke
tidspunkter og koncentrationer størrelsesspektrene i grafen til venstre er valgte. Der kan umiddelbart ikke ses en forøgelse
af partikler i arbejdszonen.

En støvkage falder ikke altid på samme måde, og et reelt uheld kan forekomme tættere på
stinkskabets kant end i disse forsøg. Desuden vil det ofte være en naturlig reaktion at forsøge at
redde spildet ved at fange en beholder eller et bæger igen, hvilket kan forværre eksponeringsfaren.
Derfor er det, som i dette forsøg, anbefalelsesværdigt at bruge personlige værnemidler, når man
arbejder med potentielt sundhedsskadelige partikler og/eller relativt store voluminer, selvom man
arbejder i stinkskab.
Tabel 7.3: PM1 og partikelkoncentrationer målt under afvejning
Sted
Stinkskab
Arbejdszone

PM1 Rumluft
(mg/m3)

PM1 Personlig
(mg/m3)

Partikelkoncentration
(cm‐3)

Max
(cm‐3)

Min
(cm‐3)

< LOD

< LOD

2,000

1,300 e5

1.100

‐‐‐‐

‐‐‐‐

4.141

5.787

2.156
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Konklusion
Stinkskab af anvendte type beskytter effektivt mod signifikant støveksponering ved spild af selv 100
g meget støvende pulver inde i stinkskabet. Spild og udslip af pulver fra stinkskabe kan forekomme.
Derfor kan der være behov for også at anvende personlige værnemidler ved arbejde i stinkskab.
Operatør, inventar og overflader må rengøres med egnede metoder. I dette laboratorium anvendes
en specialstøvsuger med HEPA‐filtre beregnet til beskyttelse mod gennemtrængning af asbest og
aftørring med engangsklude fugtet op med ethanol. Personbeskyttelse bør som minimum omfatte
kittel, handsker og skåneærmer. Beskyttelsesbriller og personlig åndedrætsværn bør også overvejes
som standard. Åndedrætsværn bør altid være let og hurtigt tilgængeligt til håndtering af uheld. Især
ved håndtering af relativt store mængder pulver.

Udportionering af MWCNT i arbejdstelt
Aktivitet
Udportionering af ca. 0,5 kg (MWCNT‐1) og 2 kg (MWCNT‐2) flervæggede karbon nanorør i
glasbeholdere af blue‐cap typen. Arbejdet blev udført på en forskningsinstitution af et professionelt
asbestsaneringsfirma.
Lokalet og ventilationsforhold
Der blev opbygget et 2‐zones arbejdstelt i et hjørne af en parkeringskælder. Teltet var lavet af et
træskelet, som blev beklædt med kraftig klar plastik hele vejen rundt, så både loft og gulv var
beklædt. De to zoner var forbundet med et plastikforhæng og den første zone (1,8 m lang, 0,6 m
bred og 1,8 m høj) fungerede som indgang og to sluseovergange adskilt med plastikforhæng. Den
anden zone (2,1 m lang, 0,9 m bred og 1,9 m høj) var selve arbejdsrummet, hvor udportioneringen
foregik. En stor vakuumpumpe med grovpartikel‐ og HEPA‐filtre (Pullman Ermator A600 HEPA) var
monteret i teltet for enden af arbejdszonen, således at rumluften udenfor teltet kunne føres
igennem teltet med et kraftigt sug (550 eller 60 m3/time) med retning fra indgangspartiet til den
lukkede ende af arbejdszonen. Afkastet fra pumpen blev ført ud af parkeringskælderen via en
slange, hvilket er standard procedure ved asbestsanering. Der blev også etableret et vindue i
dobbelt‐lag transparent plast for enden af arbejdszonen, som gjorde det muligt at se og signalere
med operatøren under arbejdet.
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Figur 7.6: Skitse og billede af opstilling ved asbesttelt
APS OPC FMPS

TSP
PM1

Sluse 2

Asbest

HEPA-filtreret
ventilationsenhed

Hovedarbejdsområde

Sluse 1

Rent
område

Indgang

Figur 7.6A til venstre ses skitse af arbejdsteltet til udportionering af karbon nanorør med indikation af
måleinstrumenternes placering.
Figur 7.6B til højre viser operatøren iført værnemidler og i gang med at overføre CNT til blue‐cap flasker gennem en tragt.
Billedet er taget gennem et plastvindue.

Måling
Der blev målt med tre direkte visende måleinstrumenter (FMPS, APS og OPC). Desuden blev der
opsamlet totalstøv (TSP), PM1, og støv på asbestopsamlingsfiltre. De direkte visende
måleinstrumenter opsamlede luften i arbejdsteltet via sonder monteret gennem siden af teltet ved
siden af operatørens arbejdsområde. Alle stationære instrumenter målte i 150 cm højde.
Observationer af operatøren viste, at han ofte arbejdede i lavere højde end opsamlingen foregik. De
stationære filtersamplere var placeret på et stativ i samme ende af teltet som
prøvetagningssonderne til det direkte visende udstyr. Der blev ikke foretaget baggrundsmålinger i
arbejdsområdet grundet instrumentfejl.
Arbejdsprocedure
Materialer, tønder og flasker til udportionering blev ført ind i arbejdsteltet. Pga. pladsforholdene
blev tønderne taget ind og tømt en ad gangen. Tønderne indeholdte alle MWCNT i en stor
plasticpose, som forsigtig blev åbnet. Pulvermaterialerne blev udportioneret i flasker ved
anvendelse af forskellige størrelser stålske, glastragt (senere plasttragt, da glastragten gik i stykker),
og glasspatel til at skubbe det statiske pulver gennem tragten. Operatøren arbejdede som
hovedregel med tønden med pulvermaterialet imellem sig og ventilationsudstyret, så han var
mindst muligt eksponeret. Rengøring af beholdere, operatør m.v. blev foretaget med en
asbeststøvsuger før passage til første del af slusen. Beholderne blev efter støvsugning aftørret to
gange med spritvædede engangsservietter og en gang med en tør serviet.
Ved udgang kunne operatøren efter støvsugning tage dragt og værnemidler af, inden han gik ud til
indgangspartiet. Operatøren var udstyret med heldragt i tyvek, engangsåndedrætsværn, øjenværn,
engangshandsker og arbejdssko. Inde i forløbet blev det valgt at tape overgange mellem handsker
og heldragt for at forhindre kontaminering op langs armene. Engangsværnemidlerne blev lagt i
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plastposer, som blev lukket, og derefter lagt ud i sluse 2 og smidt ud sammen med teltet som
special‐affald. Dette er også standardprocedure ved asbestsanering. Det høje sikkerhedsniveau blev
valgt idet toksikologiske studier de sidste par år har vist, at der er risiko for, at visse MWCNT kan
være alvorligt sundhedsskadelige.
Resultat
Det viste sig at være vanskeligt at håndtere og kontrollere støvudviklingen fra de to typer MWCNT.
MWCNT‐1 var et løst pulver som overvejende bestod af kornede partikler af CNT, mens MWCNT‐2
var et meget løst fnugget materiale. Den løse pulverkarakter gjorde, at ventilationsraten til tider
måtte ændres til det lave niveau, idet pulveret i visse tilfælde nærmest blev suget op af
pulverbeholderne og måleskeen ved det maksimale udsug, som normalt anvendes ved
asbestsanering. Det viste sig også at være vanskeligt at få MWCNT til at glide ned i prøveflaskerne
pga. den lave partikeldensitet og pakning i pulvertragten. Derfor skulle pulverne normalt hjælpes
gennem tragten med spatlen.
Partikelkoncentrationen var relativ lav (typisk < 10.000 cm‐3) under udportioneringen. Der var dog
kortvarige høje koncentrationer (typisk < 50.000 cm‐3), som kan kobles til operatørens aktiviteter.
Disse forhøjede partikelkoncentrationer skyldtes partikler i området 100‐300 nm, men også
partikler mellem ca. 10 og 100 nm.
Rengøring af flasker og operatør med brug af industristøvsugeren medførte en generel højere
partikelkoncentration i måleområdet (typisk 1‐10e4 cm‐3) end CNT håndteringen og var domineret
af ca. 10 nm store partikler (spænd: 5‐80 nm). Det er velkendt, at støvsugermotorer udsender
partikler i dette størrelsesområde.
Figur 7.7: Resultater fra målinger i og omkring asbesttelt

Fig. 7.7A til venstre viser variationer i partikelkoncentrationen under udportionering af MWCNT‐1 og efterfølgende
rengøring med flere episoder af støvsugning (de høje koncentrationer).
Figur 7.7B til højre viser partikelstørrelsesfordelingen i udsugningsteltet før udportioneringen går i gang, under
udportionering af MWCNT‐1 og under støvsugning i den efterfølgende rengøring.

De generelt set lave partikelkoncentrationer indikerer, at der kun var moderate koncentrationer
MWCNT’s ved de stationære målepositioner. Vi noterede, at operatøren i lange perioder arbejdede
i lavere højde, end vi målte i. Dette betyder, at der mest sandsynligt har været en væsentlig forskel
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på den målte partikelkoncentration med stationære prøvetagere og partikelmålere og den aktuelle
eksponering.
Alle PM1 målingerne var under detektionsgrænsen, og data er ikke anført. Der var synligt MWCNT
støv på alle TSP‐filtrene, mens der i enkelte tilfælde slet ikke var synligt støv på PM1 filtrene. De
personbårne TSP‐koncentrationer viste en eksponering omkring 0,2 mg/m3 under udportionering af
begge typer MWCNT. Der var dog problemer med at noget af materialet hoppede af filtrene og
satte sig på filterunderlaget ved udvejning af netop disse to filtre pga. MWCNT’s meget stærke
statiske elektricitet. Flere prøver viste, at CNT også satte sig på siderne af filterkassetterne. Det
indikerer, at de reelle koncentrationer var højere end de målte.

Tabel 7.4: TSP og partikelkoncentrationer målt under udportionering af to typer MWCNT
Sted

TSP Rumluft
(mg/m3)

TSP Personlig
(mg/m3)

Partikelkoncentration
(cm‐3)

Max
(cm‐3)

Min
(cm‐3)

Aktivitet MWCNT‐1

0,205 [0,50
timer]

> 0,212 [0,73
timer]

7.605

5,636 e4

3.540

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

< LOD [1,25
timer]

> 0,178 [1,42
timer]

1,684 e4

2,871 e4

4.209

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

Baggrund
Aktivitet MWCNT‐2
Baggrund

Konklusion
Det er en udfordring at håndtere store mængder MWCNT og samtidigt opretholde et minimalt
eksponeringsniveau uden anvendelse af personlige værnemidler. Pulveret støver let (er luftigt) og er
statisk. Der ses klare indikationer på eksponeringsfare, men niveauerne er usikre, idet der endnu
ikke findes validerede online målemetoder for CNT, og resultater fra filteropsamling kan være
delvist misvisende på grund af tab af partikler under filterflytning og deponering på væggene i
opsamlingskassetterne. Det anbefales at arbejde med et højt sikkerhedsniveau, når man arbejder
med MWCNT og at udvikle arbejdsprocesserne i forhold til ventilation og praktiske opstilling.
Specielt skal man være opmærksom på åbninger i beklædning og efterfølgende vask for at forhindre
kontaminering af arme og ansigt. I den specifikke opgave kunne selve udportioneringen gøres
lettere ved blandt andet at anvende beholdere og tragte med større åbninger og anvende
antistatiske materialer.

Blanding af pulvere i to farve-lak virksomheder
Aktivitet
Målinger blev lavet af eksponeringsniveauerne for sammenlignelige aktiviteter med afvejning og
ihældning af fint pulver i blandekar, opblanding og tilsyn i to forskellige virksomheder (#1 og #2).
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Lokalet og ventilationsforhold (#1)
I virksomhed #1 foregik arbejdet i et råvarelager på omkring 500 m2 med ca. 2,5 m højde til loftet.
Der var også en produktionshal med 6 blandere placeret tæt ved den ene væg. Hallen havde 3 døre
og en port til passage for el‐truck samt en mikser med randsug. Der stod en affaldskværn til tomme
sække med punktsug tæt ved mikseren. I den anden ende af rummet var en vægt med lokalsug.
Måling (#1)
Der blev foretaget en stationær aktivitetsmåleposition ved siden af mikseren, og operatøren var
udstyret med en personbåren sampler. Den stationære baggrundsmåling blev sat i et hjørne med
lav aktivitet et stykke væk fra blandekarret (Fig. 7.8).
Figur 7.8: Skitse og billede af opstilling ved blandekar (#1)

Fig. 7.8A til venstre viser måleområdet i produktionshallen i virksomhed #1. Placeringen af måleudstyr er indikeret på
skitsen.
Figur 7.8B til højre viser operatøren med personbåren sampler ved blandekarret og placering af den stationære måling
ved siden af mikseren.

Arbejdsprocedure (#1)
Operatøren kørte sække med råvarer hen til karret med en el‐truck og hældte råmaterialer fra
sække op i blandekarret. Herefter overvågede han proces og maskineri. Jævnligt forlod han rummet
og gik op på 1. sal for at tilse, at blandingen foregik rigtigt ved at kigge ned gennem en luge i tanken.
Operatøren bar åndedrætsværn (filtermaske) under støvende arbejde.
Lokalet og ventilationsforhold (#2)
Der blev målt i et ca. 140 m2 hjørne af en meget stor produktionshal. Hjørnets ene væg er en
ydervæg med vinduer og en dør ud til det fri, som sjældent anvendes. Hjørnets anden væg udgjorde
adskillelsen til et lager med råvarer, hvor der var adgang til via en port med et plastforhæng. Der var
5 blandekar med punktsug i måleområdet. Der var aktivitet ved 2‐3 af blandekarrene, mens vi
målte. Langs væggen ind til nabohallen var der en vægt med lokalsug. På hver side af vægten var der
en afskærmning med lokalsug. I den øvrige del af hallen var der en stor helt lukket blandetank med
automatisk malingsaftapning.
Måling (#2)
Målepositionerne på virksomhed #2 er vist i figur 7.9. Den stationære aktivitetsmåleposition blev
placeret ved det yderste af rækken af blandekar. Målesonderne var placeret ca. 1 m fra åbningen i
blandekarret i omtrent samme højde over gulvet som operatørens åndingszone, når han arbejdede.
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Den stationære baggrundsmåling blev placeret helt ved ydervæggen et par meter fra døren, hvor
der var lidt aktivitet med afhentning af dunke med flydende materialer ved hjælp af en el‐truck. Der
var en personbåren måler på operatøren. Operatøren anvendte handsker under arbejdet men ingen
åndedrætsværn.
Figur 7.9: Skitse og billede af opstilling ved blandekar (#2)

Fig. 7.9A til venstre viser produktionshallen i virksomhed #2 og positioner for de stationære målepositioner.
Figur 7.9B til højre viser en operatør, der er ved at hælde fint pulver ned i en mikser ved brug af en mobil sliske.

Arbejdsprocedure (#2)
Operatøren hentede sække med råvarer med el‐truck og hældte dem ned i mikseren via en mobil
sliske. Tomme sække blev lagt i en stor papkasse lidt til siden for mikseren. Af og til spulede
operatøren pulver på siderne i mikseren ned i malingen med vand. Udover dette overvågede
operatøren processen og maskineriet. Under målingen var der øvrig aktivitet med at bore huller og
opsætning af loftsplader tæt på måleområdet samt transport af råvarer med el‐truck.
Resultat
Målingerne i de to virksomheder viste forskellig påvirkning af luften og eksponeringsniveauer.
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Figur 7.10: Resultater af målinger fra virksomhed #1 og #2
Virksomhed #1

Virksomhed #2

Figur 7.10A og 7.10B øverst viser variationen i koncentrationen af fine partikler på virksomhed #1 (venstre) og virksomhed
#2 (højre). De sorte cirkelmarkeringer viser tidspunkterne for partikelstørrelsesspektrene afbilledet i graferne nedenfor.
Figur 7.10C og 7.10D nederst viser partikelstørrelsesfordelingen for perioderne. Graferne er for Virksomhed #1 (venstre)
og Virksomhed #2 (højre). I begge grafer er vist et eksempel på partikelstørrelsen om natten samt ved mikserne og i
virksomhedernes baggrundsluft i arbejdsperioden.

I begge virksomheder kunne man måle forøgede partikelkoncentrationer under ihældning af de fine
pulvere i mikserne og efterfølgende blanding, men partikelkoncentrationerne varierede på forskellig
måde. Udsvingene i koncentrationen ved mikseren i virksomhed #1 var større og mere
længerevarende end i virksomhed #2. Det gør, at den gennemsnitlige koncentration var ca. 3 gange
højere (7,9e4 cm‐3) i virksomhed #1 end i virksomhed #2.
Den højeste observerede koncentration (ca. 1e5 cm‐3) var dog meget lig hinanden i de to
virksomheder, og i virksomhed #2 var der større forskel på variationen i baggrundsmålingen og ved
blanderen end i virksomhed #1. Periodisk forhøjede baggrundskoncentrationer i virksomhed #2
kunne skyldes aktivitet ved andre blandere i lokalet. Den længere periode med forhøjede
partikelkoncentrationer i virksomhed #1 kunne skyldes forskel i håndtering, typen af blander såvel
som forskelle i pulvermaterialer med forskellig støvningspotentiale samt forskellige generelle
udsugningsforhold.
Partikelstørrelsesfordelingerne i støvet på de to virksomheder var relativt ens. Begge steder så man
tilstedeværelse af ca. 10 nm store partikler og forøgelse af partikler større end ca. 60 nm med en
top mellem 100 og 200 nm under ihældning og blanding af pulvermaterialerne.
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Tabel 7.5. Partikelkoncentrationer og massekoncentrationer målt i farve/lak virksomhederne
Sted§

PM1 Rumluft
(mg/m3)

PM1 Personlig
(mg/m3)

Max
(cm‐3)

Min
(cm‐3)

7,9034e4

2,233e5

3,072e4

Aktivitet #1

0,090 [6,5 timer]

Baggrund #1

0,068 [6,4 timer]
(0,048 [16,3 timer])

‐‐‐‐

3.975

6.742

2.550
(2.470)

Aktivitet #2

0,099 [2,7 timer]

0,156 [2,7 timer]

2,374e4

8.911e4

8.826

Baggrund #2

0,074 [2,4 timer]
(0.038 [10,0 timer])

‐‐‐‐

7.524

2,800e4

4.090
(2.310)

§

0,647 [6,4 timer]

Partikelkoncentration
(cm‐3)

#1 and #2 refererer til virksomhed #1 og #2.

Der var bemærkelsesværdige forskelle på den personbårne eksponeringsmåling af PM1 i de to
virksomheder. Operatøren i virksomhed #1 havde en eksponering, der var godt 4 gange højere
(0,647 mg/m3), end den var for operatøren i virksomhed #2 (0,156 mg/m3) og 7,2 gange højere end
koncentrationen ved baggrundsmåleren. Desuden blev der målt 6,4 timer på operatøren i
virksomhed #1 sammenlignet med kun 2,7 timer i virksomhed #2. Partikelkoncentrationerne ved de
stationære målinger ved både blanderen og baggrundsmålingerne var derimod meget
sammenlignelige. En del af forklaringen på forskellen i den personlige eksponering må være
relateret til operatørens andre opgaver i virksomhed #1, som bl.a. involverede visuel inspektion af
opblandingen gennem en topluge i mikseren på 1. sal. Der er behov for mere dybdegående
undersøgelser for at finde den præcise årsag til denne forskel.
Konklusion
Det konkluderes, at der kan være markant eksponering under ihældning og blanding af fine pulvere
i farve/lak industrien. Resultater fra personbårne filtermålinger indikerer dog, at hovedkilden til den
højest eksponerede af de to operatører ikke skete i forbindelse med arbejde ved blanderen. Det
kunne i stedet være ved inspektion af opblanding gennem en luge i toppen af en blander. Analyser
af partikelstørrelsesfordelingen viser i begge tilfælde forhøjede koncentrationer af ca. 10 nm
partikler og partikler større end 60 nm (top mellem 100 og 200 nm). Den højest eksponerede
operatør anvendte åndedrætsværn under støvende arbejde. Den anden operatør anvendte ikke
åndedrætsværn. Det anbefales generelt at anvende åndedrætsværn af P3‐klasse eller bedre under
iblanding og blanding af pulvere i denne skala.

Blanding af pulverråvarer til compoundering i plastvirksomhed
Aktivitet
Målingen blev lavet ved ophældning af pulverråvarer i blandekar til compoundering og relaterede
aktiviteter (vejning, transport af råvarer, overvågning af proces).
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Lokalet og ventilationsforhold
Arbejdet foregik i en ca. 40 lang og 20 m bred produktionshal, hvor der langs den ene væg var en
platform i ca. 3 m højde (Fig.7.3.5.1). Produktionshallen havde overordnet mekanisk ventilation,
som ikke var nærmere specificeret. På platformen var der 7 blandekar, hvor forskellige råvarer
herunder fine pigmenter blandes til plastmaterialer i forskellige farver. Der er placeret punktsug i
blandekarrene. Tæt ved karret, hvor der måles, var der en affaldskværn, hvor operatøren lagde
tomme råvaresække i. Der var punktsug i kværnen. Ude langs væggen i nærheden af blandekarrene
var der vægte til afvejning af råmaterialer. Der var også punktsug ved vægtene. I hver ende af hallen
var der en åben port ind til tilstødende haller. På gulvniveau var der syv plastekstrudere.
Figur 7.11: Skitse og billede af opstilling ved blandekar

Figur 7.11A viser en skitse af produktionshal 3, hvor målingerne blev foretaget. Placeringen af måleinstrumenterne er
indikeret på figuren.
Figur 7.11B viser et billede fra platformen i hal 2, hvor målingerne blev foretaget ved siden af mikseren.

Måling
Der blev foretaget personlig måling af PM1 og en aktivitetsmåling ved et blandekar ca. midt på
platformen. Under målingen var der både aktivitet ved denne blander og ved flere af de andre
blander.
Den stationære baggrundsmåling blev foretaget ca. 10 m fra aktivitetsmålingen og var placeret nede
i hallen på stueplan i et hjørne med ringe personaktivitet. Der var dog en del aktive maskiner i
hallen, og det viste sig også, at der var hyppig anvendelse af gas‐truck i nærheden af
baggrundsmålingen.
Arbejdsprocedure
Operatøren transporterede sække med råvarer på gas‐truck, afvejning af råmaterialer, ophældning
fra sække i blandekar og overvågede proces og maskineri. Operatøren bar åndedrætsværn og
handsker ved støvende arbejde. Der anvendtes ikke andre særlige værnemidler udover de allerede
monterede punktsug. Blandekarrene var direkte forbundet til doseringsanlægget, der doserede
pulver til ekstruderne.
Resultat
Måleresultaterne viser, at virksomheden generelt havde en relativ høj koncentration af fine
partikler i arbejdstiden. Partikelkoncentrationen forøges fra ca. 2.200 til mere end 20.000 cm‐3, når
ventilationssystemet og produktionsanlæggene startede op. Anvendelse af gas‐truck, hvor
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udstødningen bidrager med ultrafine partikler (< 100 nm), påvirkede målingerne. Der var dog klare
udsving i partikelkoncentrationerne, da operatøren hældte pulver i blanderen.
Figur 7.12: Resultater fra målinger ved blandekar

11:25
04:21

09:25

Figur 7.12A til venstre viser variationen i partikelstørrelsesfordelingen ved blandekar og baggrundspositionen på etagen
med ekstruderne.
Figur 7.12B til højre viser partikelstørrelsesfordelingen på de tidspunkter som er angivet på figur 7.12A.

Den maksimale observerede partikelkoncentration ved aktivitetsmålingen var 2,953e5 cm‐3, mens
den var 5,091e5 cm‐3 i baggrundsmålingerne. Resultaterne viser, at aktiviteterne omkring
baggrundsstationen på produktionsgulvet spillede en stor rolle for den overordnede
partikelforurening i produktionshallen, da den overordnede variation kan ses med forsinkelse på
platformen, hvor aktivitetsmålingerne foregik. Partikelemission på produktionsgulvet vurderes især
at komme fra ekstruderne og gas‐trucks. Aktiviteterne på platformen viste særskilte udslag i
partikelkoncentrationen, og koncentrationstoppe målt på baggrundsmåleren viste, at det kun havde
lille effekt på partikelkoncentrationen på platformen og vice versa.
De specifikke målinger af pulverhåndtering ved blanderen viste klare kortvarige forøgelser i
partikelkoncentrationen. Målinger af partikelstørrelsesfordelingerne viste, at forøgelsen især var
relateret til partikler mindre end 100 nm.
Filtermålingerne viste relativt lave støvkoncentrationer på 0,039 mg/m3 ved blanderen, og
koncentrationen var lidt lavere end baggrundsværdien. Den personbårne eksponering var 2,8 gange
højere (0,108 mg/m3) end ved blanderen men knap 4 gange højere end natkoncentrationen (0,028
mg/m3) i baggrundsluften.
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Tabel 7.6 Partikelkoncentrationerne målt ved mikser og i baggrundsluften i en plastvirksomhed
Sted

PM1 Rumluft
(mg/m3)

PM1 Personlig
(mg/m3)

Partikelkoncentration
(cm‐3)

Max
(cm‐3)

Min
(cm‐3)

Aktivitet

0,039 [4,6 timer]

0.108 [4,8
timer]

7,940e4

2,953e5

1,129e4

Baggrund

0,043 [4,7 timer]
(0.028) [11.7 timer]

‐‐‐‐

9,155e4

5,091e5

7.847
(2.275)

Konklusion
Det konkluderes, at der skete en markant forøgelse af partikelkoncentrationen i hele
produktionshallen under opstart af virksomhedens aktiviteter. Forureningen af fine partikler var i
høj grad domineret af partikler mindre end 100 nm. Hovedkilderne til den generelle
partikelforurening var formodentligt ekstrudere og gas‐truck. Der ses også en klar forhøjelse i
koncentrationen af partikler mindre end 100 nm i forbindelse med opblanding af fine pigmenter i
mikser. Baseret på gravimetriske målinger var den personlige eksponering for operatøren, der
håndterede pulver, 2‐3 gange højere end den almene luft i virksomheden og knap 4 gange højere
end natkoncentrationen. Målingerne viser, hvorledes der kan være en klar forøgelse af
partikelkoncentrationer under 100 nm med lille ændring gravimetriske støvmålinger.

Dosering af granulat og nanoler i udviklingslaboratorium
Aktivitet
Ved målinger blev der blandet polyethylengranulat og nanoler (organoler) i spand med låg. Herefter
blev blandingen hældt i en vibrationsføder (doseringsapparat), som doserede blandingen henover
en sliske og ned i tragt til en twin‐screw ekstruder. Der blev anvendt fire typer nanoler (Nanofil®5, ‐
8, ‐9 og ‐SE3000), som alle var funktionaliseret montmorillionitler (bentonit). Leret var
funktionaliseret ved en udbytning af alkaliioner med forskellige koncentrationer og
sammensætninger af langkædede organiske molekyler (fx benzalkoniumchlorid).
Lokalet og ventilationsforhold
Laboratoriet var ca. 14 m lang og 7 m bred. Højden blev ikke rapporteret. Lokalet indeholdte en
mindre laboratorie‐skala twin‐screw ekstruder til polyethylenprodukter med vandbad, cutter,
strømstyringsanlæg. I lokalet var der ligeledes en højtemperaturovn samt et par skabe langs den
ene væg. Rummet havde flere lokale udsug, hvor det ene var et emfang, der hang over skorstenen
på ekstruderen. Der var vinduer i den ene ende af lokalet og adgang til et tilstødende laboratorium
gennem en skillevæg. Indgang til laboratoriet sker gennem en ståldør.
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Figur 7.13 Skitse og billede af opstilling ved ekstruder
skabe

granulator

vandbad

skabe

ventilation over extruder
TSP

FMPS Baggrund

vægt

OPC
FMPS

Strømstyring

Doseringsanlæg

Figur 7.13A til venstre viser en skitse af laboratoriet og målepositioner under måling af granulat‐pulver dosering i twin‐
screw ekstruder.
Figur 7.13B til højre viser billeder af måleposition med OPC og FMPS (sort slange) ved vibrationsføderen og TSP‐
filteropsamler umiddelbart over tragten i vibrationsføderen.

Måling
Der blev målt med to FMPS’er, én GRIMM Dustmonitor Model 1.108 og ingen CPC i denne opstilling.
Desuden blev der foretaget en personbåren og stationær måling af totalstøv (TSP) på Teflon filtre
monteret i Millipore cassetter og luftopsamling med Vortex‐pumper. Placering af aktivitetsmålingen
er vist i Figur 7.13. Den ene FMPS blev anvendt til baggrundsmåling, mens de andre instrumenter
målte støv ved doseringsapparat, hvor udgangsmaterialer (polyethylengranulat blev blandet med
pulver af forskellige typer nanoler) blev doseret ned i en tragt til twin‐screw ekstruderen.
Faldhøjden fra doseringsapparatet og bunden af tragten var ca. 30 cm. Granulat blev guided ned til
tragten gennem en papirtragt, som var sat ind i ståltragten for at mindske støv og spild.
Arbejdsprocedure
Operatøren blandede 1 kg polyethylengranulat og 10 g nanoler pulver i en plastikspand ved kraftig
omrystning med hænderne. Blandingen blev kontrolleret visuelt og godkendt, når man ikke mere
kunne se frit nanoler materiale af betydning i bunden af spanden. Efter opvarmning af ekstruderen
(gjort inden blandingen foregår) blev granulatnanolerblandingen hældt ned i en vibrationsføder og
dosering blev påbegyndt. Doseringen skete automatisk ved, at blandingen af granulat og lerpulver
langsomt blev rystet ud på en svagt hældende sliske, som ledte blandingen hen til frit fald og ned i
tragten til sneglene i ekstruderen. Systemet var således delvist åbent. Operatøren anvendte ikke
værnemidler.
Resultat
Undersøgelsen viste, at der var synligt støv i luften, da operatøren undersøgte om blandingen af
granulat og nanoler var blandet tilfredsstillende. Der var ingen brugbare online målinger af dette.
Partikelmålingerne af baggrundskoncentrationen viste dog en tydelig forøgelse (faktor 1,6‐2,4) i
koncentrationen af fine partikler ved vibrationsføderen, når den doserede blandingen af nanoler og
polyethylengranulat i twin‐screw ekstruderen. Partikelstørrelsesfordelingen blev også forandret
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med en klar forøgelse af partikler mellem ca. 100 og 500 nm. Partikler mindre end 100 nm er
primært emissioner fra twin‐scew ekstruderen og partikler i indtrængende udendørsluft.
Figur 7.14: Resultater fra målinger ved ekstruder

Figur 7.14A viser variationen i partikelstørrelsesfordelingen ved vibrationsføder på twin‐screw ekstruder under dosering af
blandinger med polyethylen granulat blandet med fire forskellige organisk funktionaliserede nanoler.
Figur 7.14B viser den gennemsnitlige partikelstørrelsesfordeling af fine partikler i luften ved doseringsapparat under
dosering af de fire forskellige blandinger af nanoler og granulat sammenlignet med partikelfordelingen 2‐5 min før og efter
dosering påbegyndes.

Den største kilde til partikler var generelt støv fra doseringen af blandingen af granulat og nanoler.
Målingen af totalt suspenderet støv (TSP) viste relativt høje niveauer ved doseringsapparatet (1,484
mg/m3), og det personlige eksponeringsniveau var også højt (0,420 mg/m3) taget de små anvendte
mængder nanoler i betragtning. De relativt høje TSP niveauer er værd at notere, da målingerne af
partikelstørrelsen med OPC viste, at der stort set ikke er støvpartikler større en 10 μm, og de fleste
er under 5 μm. Resultaterne fra denne undersøgelse gav anledning til ændring af opstilling og
procedurer. Herunder forsøg på at mindske eksponering under blanding af granulat og pulver ved at
lade blandingen stå en vis periode før kontrol samt ved at anvende personlige værnemidler.
Tabel 7.7: Partikelkoncentrationer ved pulverhåndtering ved twin‐screw ekstruder
Partikelkoncentration £
(cm‐3)

Max £
(cm‐3)

Min £
(cm‐3)

1,621 e4

3,680 e4

5,440 e3

1,608 e4

4,190 e4

7,010 e3

NANOFIL 9

1,599 e4

3,400 e4

7,450 e3

NANOFIL®SE3000

1,037 e4

1,930 e4

6,910 e3

6,651 e3

9,480 e3

4,100 e3

Sted

TSP Rumluft
(mg/m3)

TSP Personlig
(mg/m3)

NANOFIL®5
®

NANOFIL 8
®

§

Baggrund
§

1.484 [2,2 timer]

‐‐‐‐

0,420 [2,2 timer]

‐‐‐‐

Baggrunden blev bestemt som gennemsnittet af målingerne fra begyndelse af dosering med Nanofil®5 til afslutning af
dosering af Nanofil®SE3000.
£
Partikelkoncentrationerne blev bestemt med FMPS (5,6 – 560 nm) og alle minimums‐ og maksimumsværdier er midlet
over 20 sek.
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Konklusion
Undersøgelsen indikerer, at der kan være signifikant eksponering for nanoler og andet støv under
pulverblanding og dosering under plastproduktion med twin‐screw ekstruder i
udviklingslaboratorier. Den potentielle eksponering kunne måles med både filter,
partikelkoncentration og partikelstørrelsesmålinger, selvom der kun blev anvendt 10 g af hver type
nanoler. Støv kunne også ses visuelt under kontrol af blandinger i spand. Det anbefales, at man er
opmærksom på arbejdsprocedurer, og som minimum at anvende værnemidler (handsker, kittel og
åndedrætsværn) ved arbejde med selv små pulvermængder uden lokal ventilation. Resultaterne fra
undersøgelsen gav anledning til ændring af opstilling og arbejdsprocedurer.

Slibning for reparation af vindmøllevinge
Aktivitet
Ved målingen blev der slebet i et 1,5‐5 mm tykt overfladelag (70 % glasfiber blandet med 30 %
epoxy) under reparation af vindmøllevinge. Der blev hovedsageligt brugt vinkelsliber, men også
andre typer af slibemaskiner.
Lokalet og ventilationsforhold
Arbejdet foregik i en stor hal, hvor man tester og reparerer vindmøllevinger. Testhallen var opdelt i
sektioner med forhæng af store presenninger. I den ene side af hallen var der installationer til
fastgørelse af vindmøllevinger i et testanlæg. I hallens endevæg var der en port og 2 døre, og i
hallens langsider er porte. Hallens porte og døre var kun sjældent åbne, mens der blev målt. I hallen
var der punktsug, som af og til var tændt. Omkring reparationsstedet ca. midt på vingen var der
bygget et telt op, som indkapslede reparationsstedet. Teltet var uden bund, og der var ikke en sluse
ved teltåbningen, så det var ikke helt tæt. Inde i teltet var der to støvsugere, som fungerede som
punktsug under reparationsarbejdet. De var placeret, så de sugede tæt ved de støvende
arbejdsprocesser.
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Figur 7.15: Skitse og billede af måling af vindmølleslibning

Figur 7.15A til venstre viser en skitse af måleområdet inde i teltet etableret omkring reparationsområdet på en
vindmøllevinge.
Figur 7.15B til højre viser et billede af teltet, og to reparatører der sliber en vindmøllevinge. Billedet er sløret af hensyn til
producenten.

Måling
Der blev målt via slange inde i teltet med en FMPS (aktivitetsmåling) placeret så tæt på
reparationsarbejdet som muligt. Stativ med filtersamplere og Grimm Dust Monitor stod i et hjørne
af teltet. Den stationære baggrundsmåling var placeret udenfor og ca. 10 m. fra teltet tæt på
vingen. Den ene operatør var udstyret med en personbåren sampler.
Arbejdsprocedure
Arbejdet bestod i at fjerne vingemateriale, så man kunne komme ned til det sted i vingen, der skulle
repareres. Der var 2 personer til at reparere vingen inde i teltet. Af og til støvsugede de omkring
arbejdsstedet. Medarbejderne bar heldragter under arbejdet med ansigtsskærm, åndedrætsværn,
høreværn og handsker.
Resultat
Målingerne af partikelkoncentrationen viste en meget kraftig forøgelse af partikelkoncentrationen,
da slibeprocessen foregik. Det maksimale niveauet nåede knap 10 e6 cm‐3, og den gennemsnitlige
partikelkoncentration ved aktiviteten var ca. 8,5 e5 cm‐3 sammenlignet med 7,03 e3 cm‐3 i
baggrundsluften. Partikelstørrelsesspekteret viser, at stigningen i partikelkoncentrationen kan
tilskrives en forøgelse af alle fine partikelstørrelser under slibeprocessen, men stigningen var mest
udtalt for partikler mellem 5,6 og 300 nm.
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Figur 7.16: Resultater fra måling af vindmølleslibning

Figur 7.16A viser variationen i partikelkoncentrationen i arbejdsteltet med data fra natten før påbegyndt arbejde opstart
af arbejde og selve slibeprocessen.
Figur 7.16B viser repræsentative partikelstørrelsesfordelinger fra måling om natten, lige før vindmøllevingen slibes og idet
slibningen påbegyndes.

Målinger af massekoncentrationen viste, at det personbårne PM1 eksponeringsniveau var 0,26
mg/m3, hvilket er mere end ti gange højere end baggrundskoncentrationen af PM1.
Tabel 7.8: Støv‐ og partikelkoncentrationer målt under slibning af vindmøllevinge
Sted

PM1 Rumluft
(mg/m3)

PM1 Personlig
(mg/m3)

Partikelkoncentration
(cm‐3)

Max
(cm‐3)

Min
(cm‐3)

Aktivitet

0,240

0,260

8,485e5

9,990e6

3,984

Baggrund

0,029

‐‐‐‐

7,028

2,200e4

1,518 (1,414)

Konklusion
Det konkluderes, at der genereres et meget højt antal meget små partikler under slibning af en
glasfiber‐epoxy‐baseret vindmøllevinge. Der blev målt partikelkoncentrationer på op til 10 millioner
fine partikler per cm3. Sammenlignet med partikelkoncentrationerne viste de gravimetriske
målinger af PM1 relativt lave værdier på ca. 0,250 mg/m3. Dette tyder, at partikelforureningen var
stærkt domineret af partikler mindre end 100 nm. Der kan have været en stor koncentration af
større slibepartikler, som ikke er diskuteret her. Arbejdet kræver et meget højt sikkerhedsniveau på
grund af de høje partikelkoncentrationer. Ikke mindst, fordi man ikke på arbejdsstedet kendte det
specifikke indhold i vingen, og dermed kun til delvist kendte til sundhedsrisiciene. Der kan udvikles
bedre afskærmnings‐ og ventilationsforhold for at mindske risikoen for eksponering.
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Mekanisk test af brudstyrke af cementmørtel med og uden MWCNT
Aktivitet
Der blev lavet en kombineret undersøgelse af partikelfrigivelse og test af brudstyrke i
cementmørtelprøver med og uden karbon nanorør (MWCNT) i forskningslaboratorium.
Lokalet og ventilationsforhold
Testanlægget var placeret i et hjørne af en stor hal til stor‐skala statisk og dynamisk test af
cementmaterialer. Hallen var ca. 18 m bred, 40 m lang og 10 m høj. I en ene ende var der udendørs
indgang og en port, og i den anden ende var der to store hydrauliske pumper, som leverede kraften
til de mekaniske testsystemer. Portenden og den ene af siderne var bygget af glaspartier (gulv‐til‐
loft). Bagvæggen og den anden sidevæg var i beton. I sidevæggen var der adgang til mellemgang og
en anden stor testhal. Hallen var ventileret naturligt via åbne porte. Dette var de normale forhold i
testhallen. Testanlægget var beregnet til test af materialers mekaniske styrke, og kunne opstilles til
forskellige formål og test af forskellige elementer i decimeter‐skala. I dette forsøg blev instrumentet
opstillet til at teste kompressionsstyrken (brud ved sammentrykning) for små cement morter kuber
(5 cm x 5 cm x 5 cm) tilsat 0,15 vol. % MWCNT (CNT‐PCC) samt kontrolmaterialer uden MWCNT
(PCC).
Figur 7.17: Skitse og billede af måleopstilling af cementmørtel
Testkammer set forfra
Whatman
HEPA filtre
GSP
returluft

FMPS opsamling
12 mm OD

APS opsamling
22 mm OD Cu-rør

Whatman
HEPA filter
APS
returluft

luftkompensation

GSP sampler
PC-fan

FMPS returluft
gennem Whatman
HEPA filter

PCC
PC-fan

σ

Figur 7.17A til venstre viser en skitse af forsøgsopstillingen med test‐kuben (PCC) placeret tæt ved bunden af kammeret,
prøveopsamling til FMPS og APS på bagvæggen samt inhalérbar støv på siden af testkammeret.
Figur 7.18B til højre viser et billede af opstilling med testet cementmørtel prøve tilsat 0.15 vægt % MWCNT. Der ses
fragmenter og store støvpartikler i bunden af kammeret. Forsøget blev kørt videre til kollaps af testemnet.

Idet formålet var en kombineret undersøgelse af styrkeudviklingen og partikelfrigivelsen ved test af
brudstyrke i cement‐ og betonemner med og uden karbon nanorør, blev der bygget et 36 l kammer
af plexiglas til at indkapsle test‐emnet. Cylinderen (den passive blok i testen) blev ført gennem
toppen af kammeret. Åbningen i kammeret blev lukket ved montering af en fleksibel gummimuffe
på toppen af kammeret og en spænderem omkring cylinderen. Luften til testkammeret blev filtreret
ved hjælp af Whatman HEPA‐filtre. Et luftskifte på 38,2 gange i timen blev etableret ved at lade
måleinstrumenterne suge luften fra kammeret og efterfølgende lede det retur. En differens på ca. 2
lpm mellem den opsamlede og tilbageførte volumen fra måleinstrumenterne blev kompenseret
med tilførsel via trykudligning gennem et Whatman HEPA‐filter. Luften i kammeret blev blandet ved
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hjælp af to computerstyrede ventilatorer monteret overfor hinanden på kammeret sider i samme
højde som testemnet. Der var adgang til kammeret via en haspet frontluge med en pakning af
udskifteligt isoleringsbånd.
Måling
Der blev målt partikelkoncentrationer og størrelsesfordeling med FMPS og APS i testkammeret.
Luftindsamlingen skete på kammerets bagvæg, og filtreret returluft blev ledt tilbage i kammeret
som vist på skitsen i figur 7.17A. Inhalérbare partikler blev opsamlet med GSP sampler.
Arbejdsprocedure
APS og FMPS blev startet op og kørte med sug mellem alle forsøgene for at minimere risiciene for
inhalation af partikler under på‐ og afmontering af prøver samt under rengøring. Testemnerne
(hærdet i 7 dage) blev placeret i testapparatet og påmonterede strainmålere blev koblet til en data‐
opsamlingsenhed. Frontlugen blev monteret og forseglingen kontrolleret. Herefter blev kammeret
ventileret med HEPA‐filtreret luft, indtil koncentrationen nåede et stabilt lavt niveau. Herefter
påbegyndte de mekaniske test. De mekaniske test blev gennemført indtil testemnerne ikke længere
var i stand til at opbygge strain. Efter afslutning af hver test blev kammeret tømt for støv og store
fragmenter blev fjernet. Hefter blev kammeret blev rengjort med HEPA‐filtreret støvsuger og
aftørret med let ethanolvædet papirservietter og støvsuget igen efter tørring. Operatørerne
anvendte kittel, imiterede skindarbejdshandsker, beskyttelsesbriller og asbest‐åndedrætsværn (P3).
I arbejdszonen umiddelbart foran kammeret var opstillet en luftrenser med både elektrostatisk og
HEPA‐filter.
Resultat
Måleresultaterne viste, at der blev produceret både groft og meget fint støv under de mekaniske
test af cementemnerne. Der var en meget stor forskel på den maksimale koncentrationen af fine
partikler, der blev genereret ved test af de to cementblandinger. Den gennemsnitlige maksimale
koncentrationstoppe for CNT‐PCC var mere end 6 gange højere end for PCC. Den højeste
observerede partikelkoncentration i FMPS‐måleområdet var 1,75 e4 og 0,564 e4 cm‐3 for hhv. CNT‐
PCC og PCC. Til sammenligning var der ikke stor forskel på den maksimale koncentration af μm‐
størrelse partikler, der blev genereret ved brud af PCC og CNT PCC. Den gennemsnitlige maksimale
koncentrationstop lå på hhv. 452 ± 237 (7 prøver) og 622 ± 229 (9 prøver) for PCC og CNT‐PCC.
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Figur 7.18: Resultater fra målinger af cementmørtel

Figur 7.18A til venstre viser variation i partikelkoncentrationen i testkammeret under styrketest af hhv. cement‐morter
(PCC 4) og CNT‐PCC 3 med 0,15 % MWCNT. Der er vist resultater fra den test hvor der blev målt den højeste
partikelkoncentration under eksperimentet for hver PCC‐type.
Figur 7.18B til højre viser partikelstørrelsesfordelingen fra 5,6 nm til 20 µm ved top‐koncentrationerne (se markering i
figur til venstre) for hhv. PCC og CNT‐PCC.

Partikelspektrene giver heller ikke svar på, om der frigives frie partikler eller aggregater med
biologisk tilgængeligt MWCNT. Aggregater af PCC med frie ender af MWCNT er dog set under
initielle elektronmikroskopianalyser af støv opsamlet på filtrene.

Fig. 7.19 viser et SEM billede af støvpartikler fra CNT‐PCC. I
centrum af billedet ses karbon nanorør, som stikker ud fra et
mindre cementstøvkorn.
Kilde: NFA

1 μm
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Tabel 7.9: Målte partikelkoncentrationer i testkammeret under brudtest med PCC og CNT PCC
Sted

PM1 Rumluft
(mg/m3)

PM1
Personlig
(mg/m3)

Partikelkoncentration*
(cm‐3)

Max
(cm‐3)

Min
(cm‐3)

PCC 4

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

5.640

89

Gennemsnit

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

2.880±1.781

89±169

CNT PCC 3

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

1,754 e4

4,5

Gennemsnit

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

1,736±8,128 e4

4,4±6,4

*

Den gennemsnitlige partikelkoncentration er ikke beregnet, idet værdien ikke giver en sammenlignelig værdi grundet
forskellige tidsforløb i de mekaniske test.

Konklusion
Resultatet fra undersøgelsen viser, at der dannes signifikante mængder støv under test af selv små
prøveemner i cementmørtel. I dette tilfælde var støvafgivelsen af fine partikler ca. 6 gange højere,
når cement morteren var tilsat 0,15 vol. % MWCNT. Undersøgelsen dokumenterer, at MWCNT
frigives i tilgængelig form. Derfor viser undersøgelsen, at det er anbefalelsesværdigt at montere
kraftigt udsug eller stinkskabe omkring lignende testsystemer, hvis cement‐ eller betonelementer er
tilsat nanopartikler eller svagt nedbrydelige fibre. Et handskebokslignende system, som anvendt
her, er også en mulighed.

Opsummering og sammenligning med publicerede partikelniveauer
Figur 7.18 og 7.19 viser to grafiske oversigter over resultater fra publicerede målinger på
arbejdspladser, hvor der specifikt er arbejdet med tekniske nanopartikler. Resultaterne er opstillet
med mere detaljeret information i Bilag 1.
I graferne er resultaterne delt op efter arbejdsproces/aktivitet, og om målingerne er foretaget i
laboratorier eller på industrielle arbejdspladser. Figur 7.18. viser måleresultater forbundet med
produktion af nanopartikler ved højtemperaturprocesser. Figur 7.18. viser desuden
måleresultaterne for håndtering af nanopartikler, samt bearbejdning af nanopartikler,
nanopartikelholdige og udvalgte nanopartikelafgivende materialer. Resultaterne fra de tilsvarende
danske feltmålinger er indsat til sammenligning.

79

Figur 7.18: Partikelkoncentrater fra feltmålinger I

ét datasæt; baggrund påvirket af kilde

ét forsøg; slukket stinkskab

1.000.000

ingen data

10.000

ingen data

100.000

ingen data

Koncentration af fine partikler [n/cm3]

10.000.000

in
g/
H
øs
Kl
t(
ar
La
gø
b)
rin
g/
H
øs
t(
In
du
st
ri)

(In
du
st
ri)

Vå
dk
e

m
is
k

Kl
ar
gø
r

(L
ab
)

re
ak
to
rs
yn
te
se

rs
yn
te
se

(In
du
st
ri)
Vå
dk
em
is
k

re
ak
to

(L
ab
)
Ke
m

is
k

På
då
m
pn
in
g

pn
in
g

På
då
m

Ke
m

is
k

m
Fl
am

Fl
am

m

es
pr
ay

es
pr
ay

(L
ab
)

(In
du
st
ri)

1.000

Figur 7.18. viser den gennemsnitlige partikelkoncentrationer fundet i arbejdszonen i forbindelse med aktiviteter relateret
til produktion af nanopartikler i laboratorier (Lab) og på industrielle arbejdspladser (Industri). Standardafvigelser er vist
med lodret stav. Rapporterede baggrundsværdier er vist med liggende stav.

Figur 7.18 viser, at der er en del processer og aktiviteter, hvor emissionsniveauerne
(partikelkoncentrationen i luften) eller eksponeringsniveauet endnu ikke er dokumenteret. Generelt
tyder de eksisterende måleresultater på, at der er størst eksponeringsfare ved flammespray,
vådkemiske reaktorsyntese (lugeinspektion), samt klargøring og høstning af partikler fra
synteseovnene. Målingen af den vådkemiske reaktorsyntese (lugeinspektion) er dog behæftet med
den usikkerhed, at partiklernes oprindelse er ukendt (23). Det høje antal partikler kan muligvis også
skyldes partikeldannende gaskemiske reaktioner eller kondensation og bidrag fra andre kilder. Der
er givet for få oplysninger om processen til at kunne vurdere resultaterne bedre.
Målingerne af partikelkoncentrationerne under flammespraysyntese var generelt meget
velkontrollerede. Resultaterne viser, at der i visse arbejdssituationer og opstillinger kan være en
væsentlig eksponeringsfare set i forhold til koncentrationen i baggrundsluften (Fig. 7.18). Alle
forsøgene blev foretaget i stinkskab, handskeboks eller med brug af lignende teknisk foranstaltning
(81; 82; 38; 83; 84). Et forsøg med flammesyntese med stinkskabet slukket resulterede i relativt høje
partikelkoncentrationer (ca. 1,5 e5 cm‐3) i hele laboratoriet (82). Dette niveau blev holdt med den
generelle rumventilation.
Produktion af nanopartikler med den mere lukkede kemisk pådampningsmetode (chemical vapour
deposition, CVD) synes ikke at medføre store partikelemissioner. Derimod er der ligesom for
flammesyntese klar eksponering under forberedelse, tilsyn og høstning af nanopartikler (82; 85; 84).
Dette er en af de aktiviteter, som man skal være mest opmærksom på. Det ser umiddelbart ud til, at
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industrien er bedre forberedt på den opgave end laboratorierne, men der kan være skævhed i, hvor
repræsentative de publicerede måleresultater er.
Figur 7.19: Partikelkoncentrater fra feltmålinger II
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Figur 7.19 viser den gennemsnitlige partikelkoncentrationer fundet i arbejdszonen i forbindelse med aktiviteter relateret
til håndtering af nanopartikler samt bearbejdning af nanopartikler, nanopartikelholdige kompositter og udvalgte
nanopartikelproducerende materialer. Resultaterne er opdelt efter områderne laboratorier (Lab) og industrielle
arbejdspladser (Industri). Resultaterne vist med blåt er fra de danske feltmålinger. Standardafvigelser er vist med lodret
stav. Rapporterede baggrundsværdier er vist med grøn liggende stav.

For aktiviteter med håndtering af nanopartikelholdige pulvere og bearbejdning af nanomaterialer
ses emissionsrater eller forhøjede partikelkoncentrationer i stort set alle rapporterede situationer. I
de rapporterede undersøgelser er luftkoncentrationen af fine partikler typisk omkring 1 e5 cm‐3 eller
lavere. Ved enkelte aktiviteter er koncentrationerne dog væsentligt højere (Figur 7.19).
For laboratoriearbejde med nanopartikler er der dokumenteret partikelfrigivelse fra visse stinkskabe
og partikelgenerering under sonikering og ultralydsbehandling af forskellige typer nanopartikler
(Al2O3, MWCNT, og carbon black) (Figur 7.19). De mest detaljerede undersøgelser er foretaget af
Johnson et al (22), Han et al (38)) og Tsai et al. (27). I de danske feltmålinger af partikelfrigivelse
under arbejde i stinkskabe blev der ikke observeret udslip af fine støvpartikler. Heller ikke ved
studiet af spild/uheld med op til 100 g materiale blev udslip observeret, selvom der i den værste
situation var synligt spild på gulv og stol. Det kan til dels skyldes, at en mindre andel af partiklerne
kan have passeret uden detektion, men typen af stinkskab og hvordan der arbejdes ved stinkskabet
er også af stor betydning. Det er fortsat vigtigt at være opmærksom på eksponeringsfaren ved
håndtering af selv relativt små mængder nanopartikler og processer, hvor der indgår højfrekvent
energi, som ved probesonikering og ultralydsbehandling. Der findes ingen data for
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partikelkoncentrationer under industriel sonikering og ultralydsbehandling af suspensioner med
nanopartikler, men det er velkendt, at processen kan medføre utilsigtet eksponering.
I industriel håndtering af pulver ses forskellige resultater fra den internationale litteratur (86; 87) og
de danske feltmålinger. Der er kun partikelantalskoncentrationer for 200‐400 nm partikler (5,5 e3
cm‐3) i det ene studie fra Fujitani & Kobayashi (87), hvor der aftappes TiO2 i sække. Der er ingen
information om anvendelse af tekniske værnemidler. I de danske feltmålinger var den
gennemsnitlige partikelkoncentration 6.1 e4 cm‐3 ‐ altså ca. en faktor 10 højere end i resultatet fra
Fujitani & Kobayashi (87). I de danske feltmålinger arbejdes der med relativt store mængder (sække
til big‐bags) og mange forskellige typer pulver som afsækkes. Der kan være forskel på
eksponeringsfaren ved aftapning og afsækning, foruden forskellene i pulverets støvningsindeks (24)
(25) og anvendelse af forskellige typer udsug. Industrierne i de danske feltmålinger har sammen
med den højere koncentration i arbejdsområdet også et højere baggrundsniveau end i studiet af
Fujitani & Kobayashi (87).
Blandt de øvrige aktiviteter ses spraypåførsel af SiO‐Fe nanopartikler (85), formaling af calcineret Ag
(23), bearbejdning af CNT‐holdige nanokompositter i et laboratorium (88) og skæring i beton med
og uden stålarmering (89). Idet beton er et nanostrukturet materiale, kan skæring danne
fragmentering af nanopartikulært eller nanoporøst støv. Der ses en klar eksponeringsfare ved alle
disse processer. Der blev dog ikke verificeret frie CNT‐fibre under opskæring af de CNT‐holdige
nanokompositter. Studiet af skæring i kompositterne viste også, at der som ventet var en meget
effektiv reduktion af støvpartiklerne ved vådskæring frem for tørskæring. Der var heller ingen
specifik undersøgelse af støvet fra skæring i betonelementerne. Fra Fig. 7.19, er det klart, at der er
en stor eksponering for fine partikler i forbindelse med tilsyn af formaling. Men
baggrundskoncentrationen er også meget forhøjet og skaber usikkerhed om kildens bidrag til
baggrundsluften og omvendt. Den største luftkoncentration over baggrundsniveau blev dog
observeret i den danske feltmåling af slibning ned gennem et glasfiber‐epoxy lag på en
vindmøllevinge). Partikelkoncentrationen nåede i gennemsnit 8,5 e5 cm‐3, selvom der blev anvendt
kraftig ventilation. Denne form for bearbejdning kræver særlige tiltag.
Tilsammen viser de opsummerede arbejdspladsmålinger, at der er risiko for eksponering for meget
fine partikler ved en lang række aktiviteter. Det antydes, at partikelproduktion, pulverhåndtering og
forarbejdning alle kan medføre stor risiko for inhalation af individuelle og agglomererede
nanopartikler. Da der er mulige sundhedseffekter ved eksponering for fine partikler, er det til
stadighed vigtigt at prioritere sikkerhedsarbejdet og søge at kontrollere risiciene for utilsigtet
eksponering i arbejdsmiljøet.
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8. Vurdering af sikkerhedsniveauer (NanoSafer)
På grund af usikkerheden omkring nanopartiklers eventuelle sundhedseffekter er der de senere år
udviklet nye præliminære metoder og modeller til at lave vurderinger af partiklernes toksikologiske
effekt og risiciene for eksponering (90; 91; 92; 93) samt ’god praksis’ manualer (94; 31). Flere af
modellerne har dog den svaghed, at den mulige sundhedsfare vurderes ud fra en række parametre,
der ikke er umiddelbart tilgængelige. Endvidere kan de eksisterende modeller kun bruges til at
identificere aktiviteter med potentiel eksponeringsfare, men ikke eksponeringens egentlige
størrelse (95). Derfor foreslår flere af forfatterne også, at der foretages faktiske målinger, når man
har identificeret eventuelle problemområder. Det reelle eksponeringsniveau kan estimeres bedre og
relativt mere simpelt ved hjælp af matematiske aerosolfysiske modeller end foreslået i de
eksisterende modeller (96; 26). Matematisk modellering kræver dog flere detaljer omkring
emissionen, den specifikke arbejdsproces, ventilationsforhold, arbejdsrummets størrelse etc.. For at
imødekomme udfordringer i tidligere modeller er der i tillæg til dette katalog udviklet et nyt værktøj
– NanoSafer.
NanoSafer er en ny beregningsmodel til evaluering af risiciene ved produktion eller håndtering af
specifikke syntetiske nanopartikler eller nanopartikeldannende processer. Til forskel fra tidligere
metoder, så skalerer NanoSafer eksponeringsfaren i både nærområdet ved processen og det
omgivende arbejdsområde i arbejdslokalet. Desuden foretager NanoSafer en toksikologisk
vurdering ved at tage udgangspunkt i specifikke fysisk‐kemiske parametre samt risikosætninger for
de analoge bulk‐materialer og skalerer disse effekters relative alvorlighed. Vurderingen bliver
således mere situationsbestemt, end det der opnås i de fleste eksisterende værktøjer. Resultaterne
vises i et såkaldt kontrol‐bånd med anbefaling om påkrævet beskyttelsesniveau.

Tidligere modeller og paradigmer
De tidligere risikovurderingsmodeller omfatter både kvalitative og delvist kvantitative modeller.
Genaidy et al. (90) viste, at en kvalitativ metode succesfuldt kunne bruges til at identificere risiciene
og prioritere arbejdsmiljøindsatsen i en virksomhed, der producerede karbon nanofibre. Metoden
var velegnet til hurtigt at identificere og prioritere specifikke aktiviteter, der skulle forbedres. I
denne model skaleres sundhedsfaren fra ubetydelig til katastrofal baseret på en given eller vurderet
værdi. Eksponeringsrisiciene klassificeres efter sandsynligheden for at blive eksponeret eller
frekvensen (usandsynlig til ofte). Metoden har udgangspunkt i Standard Practise for System Safety‐
MIL‐STD‐882D fra US Department of Defence (DOD) og behandles grafisk på samme måde (Figur
8.1).
Andre risikovurderingsmodeller foretager en skalering af den toksikologiske fare og
eksponeringsrisikoen baseret på forskellige parametre, som er tildelt et forudbestemt pointsystem.
Den toksikologiske farevurdering er typisk baseret på fysisk‐kemiske fareindikatorer (f.eks. primær
partikelstørrelse, form, specifikt overfladeareal, kemisk sammensætning, overfladekemisk
reaktivitet, overfladecoating, funktionalisering, opløselighed etc.). Flere af disse indikatorer kræver
en række yderligere tidskrævende test af materialerne, end de værdier, der normalt angives i
materiale‐ og sikkerhedsdatablade. I det amerikanske NANOTOOL (92) og det schweiziske
Precautionary Matrix (93) kræver nogle af parametrene ekspertanalyser samt parametre, som der
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endnu ikke er enighed om, hvordan skal bestemmes. Det drejer sig fx om partiklernes
agglomereringsgrad i fysiologiske væsker samt katalytiske eller radikaldannende egenskaber. Denne
problematik undgås i BSI’s model (14) ved at reducere eksisterende grænseværdier med en faktor
afhængig af hvilken type partikel (fibre, opløselig, uopløselig) eller kendt KRAN (Kræft,
Reproduktionstoksicitet, Allergi, Neurotoksisk) toksisk effekt bulkmaterialet har.
Figur 8.1: Risikoklassificering efter US DOD Mishap risk assessment values (US‐DOD, 2000)
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Figur 8.1. Risikoniveauerne på 1 til 3 håndteres først og løses med metoder til hurtig forbedring. Risikoniveauer på mindre
end 3 løses på længere sigt, når der findes mere længerevarende løsninger.

Bortset fra den kvalitative model præsenteret af Genaidy et al. (90), så estimerer de eksisterende
modeller potentielle eksponeringsfarer ud fra kombinationer af forskellige eksponeringsindikatorer.
Indikatorerne er bl.a. oplysninger om hvilken type produkt, der anvendes (pulver, dispergering,
indstøbt i matrix mm), graden af observerede støvtåger i arbejdslokalet (eller for pulvere, deres
støvningsindeks), mængden af produkt, samt varigheden og frekvensen af arbejdet og antallet af
arbejdere, der befinder sig i området eller udfører opgaven (92; 91; 93). Det reelle
eksponeringsniveau afhænger dog i høj grad også af aktivitetstype, reel kildestyrke (f.eks. ved
pulverhåndtering, lækage fra online produktion eller spray), ”masse‐flow”, frekvens, og
eksponeringstid. Höck et al (93) valgte et yderligere detaljeniveau og efterspørger et estimat eller
en måling for at beregne den daglige og værst tænkelige partikeldosis. Selvom en simpel metode til
beregning af inhaleret dosis er givet, så er der intet forslag til, hvordan man estimerer
eksponeringsniveauet. Beregning af den faktisk inhalerede dosis kræver dog også kendskab til en
række forhold som partikelstørrelsesfordelinger, støvkoncentrationer, åndedrætsvolumen,
åndedrætsfrekvens samt anvendelse af værnemidler og deres effektivitet.

NanoSafer
NanoSafer er udviklet for at gøre det muligt at lave en forholdsvis let og systematiseret vurdering af
de potentielle risici, som der kan være ved produktion og anvendelse af nanopartikler samt
udsættelse for nanopartikler, der frigives under bearbejdning af nanopartikelholdige materialer.
Modellen anvender informationer om materialets primære fysisk‐kemiske og toksikologiske
egenskaber, samt informationer om den specifikke arbejdsproces (figur 8.2). NanoSafer kan derfor
betegnes som et aktivitetsrelateret risiko‐evalueringssystem.
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NanoSafer kan anvendes til at evaluere nanopartiklers toksiske egenskaber og
eksponeringen for luftbåren nanopartikulært støv i specifikke situationer, hvor
man anvender nanopartikulært pulver, fremstiller luftbårne nanopartikler, eller
danner andet støv med nanopartikler.
NanoSafer kræver indtastning af data, der normalt er angivet i produkt‐ og sikkerhedsdatablade.
Hvis ikke dataene forekommer her, kan fysisk‐kemiske eller generelle toksikologiske data for
bulkmaterialerne samt informationer for de anførte CAS og EINICS numre bruges til at supplere
(brug fx Handbook og Chemistry and Physics (97). Det kan være nødvendigt at købe enkelte analyser
kommercielt, men estimater er også mulige.
Faren ved nanopartiklerne skaleres forskelligt efter de toksiske effekter (r‐sætninger) afhængig af
effektens alvorlighed. Dvs. at der eksempelvis skelnes mellem om stoffet giver irritation (relativ lav
risiko), eller om det giver kræft (høj risiko). R‐sætninger og toksikologiske data i sikkerhedsbladet er
ofte baseret på referencer til ækvivalente bulkmaterialer og ikke på test af de syntetiske
nanopartikler. Det er kendt, at dette behæfter sikkerhedsdatabladene med usikkerhed. Hypotesen
bag NanoSafers vurdering er, at de toksikologiske effekter er tilsvarende eller værre end effekterne
for sammenlignelige bulkmaterialer. Derfor skaleres nanopartiklernes toksikologiske effekter og den
tilrådelige eksponering konservativt i forhold til bulkmaterialet. Desuden tages der højde for, om
nanopartiklen er funktionaliseret (eller kemisk overflademodificeret), som ligeledes bidrager til en
konservativ skalering.
Eksponeringsvurderingen skalerer som noget nyt både den akutte (15 min) og arbejdsdagens (8‐
timers) respirable eksponering i nærområdet ved kilden og i det generelle arbejdsområde
(baggrund). Til dette anvender NanoSafer simple informationer om produktet, emissionsraten,
arbejdssituationen, arbejdslokalet og ventilationsforhold. Modellen inddrager dog ikke
aerosoldynamiske processer (koagulering, agglomerering, deponering, re‐suspension etc.), selvom
disse faktorer kan ændre partikelstørrelsesfordelingen og eksponeringsniveauet i den faktiske
indåndingszone markant (Schneider et al., accepted). Ved at undlade partikelagglomerering og
deponering foretager modellen en konservativ vurdering af eksponeringsfaren.
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Figur 8.2: Opbygning af NanoSafer
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Figur 8.2: Flowdiagram som viser den principielle opbygning af NanoSafer.

Resultatet fra risikoevalueringen præsenteres i et såkaldt kontrolbånd (fra engelsk; ”Control Band”),
hvor det toksikologiske fareniveau er skaleret fra 0 til 1, og eksponeringsniveauet er skaleret fra 0 til
∞; uendelig (Fig. 8.4).
”Control Band” systemet er ikke nyt. Metoden anvendes ofte i risikovurdering og stammer bl.a. fra
en Britisk metode ”COSHH” (Control of Substances Hazardous to Health Essentials), der oprindeligt
blev udviklet til primær vurdering af kemikalier (98). Princippet går også igen i flere af de hidtil
foreslåede risikovurderingsmodeller til nanopartikler. Baseret på forskellige kriterier, gives det
tilsyneladende toksikologiske fareniveau og eksponeringsfaren hver en score, som plottes ind i
diagrammet, og derved finder det umiddelbart anbefalede sikkerhedsniveau.
Resultatet i NanoSafer præsenteres som en vurdering af arbejdssituationen uden teknisk
beskyttelsesforanstaltning, men med forbehold for fortynding ved diffusion og effekter af den
generelle ventilation. Modellen kan også anvendes til at vurdere effekten af tekniske
beskyttelsesforanstaltninger ved at modificere emissionsraten eller støvningsindekset
efterfølgende.
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Figur 8.3: Definition af kontrolbånd og klassifikationsintervaller i NanoSafer
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RL5: Meget høj toksicitet og/eller risiko for moderat til meget høj eksponering, Arbejdet udføres i stinkskab, indeluk
proces el. lign. Friskluftforsynede respiratorer eller høj‐effektive filtermasker (P3 eller bedre) kan bruges som supplement
og til håndtering af uheld. Søg evt. ekspertbistand.
RL4: Høj toksicitet og/eller risiko for høj eksponering. Anvend højeffektivt udsug, udsugningsboks, stinkskab,
handskeboks el. lign. Hav åndedrætsværn (P3 klasse eller bedre) i nærheden i tilfælde af uheld.
RL3: Moderat toksicitet og/eller risiko for moderat eksponering. Arbejdet udføres i udsugningsboks eller med god lokal
ventilation kombination med personligt åndedrætsværn (P3‐filterklasse eller bedre). Hav personligt åndedrætsværn
tilstede i tilfælde af uheld.
RL2: Lav toksicitet og/eller risiko for lav eksponering. Anvend som minimum lokaludsug, stinkskab mv. Arbejdet udføres
evt. i kombination med personligt åndedrætsværn (P3‐klasse eller bedre). Hav personligt åndedrætsværn i nærheden i
tilfælde af uheld.
RL1: Meget lav toksicitet og risiko for lavt eksponeringsniveau. Niveauet er formodentligt acceptabelt. Arbejdet kan
kræve håndtering under udsug, i stinkskab mv. Hav åndedrætsværn (P3 klasse eller bedre) i nærheden i tilfælde af uheld.
Fig. 8.3. Definition af kontrolbånd og klassifikationsintervallerne anvendt i NanoSafer. RL‐værdierne angiver forskellige
risikobånd (Risk Level) med stigende beskyttelsesniveau fra RL1 til RL5.

Parametre til identifikation af produkt og fysisk-kemiske materialedata
Tabel 8.1 viser den komplette liste over indikatorer og fysisk‐kemiske indtastningsparametre, der
indtastes i modulets første del (Materialer). De forskellige fysisk‐kemiske materialedata indgår som
værdier til vurdering af stoffets nanorelevans samt til skalering af den toksikologiske fare og
eksponeringsrisiciene. De første informationer (spørgsmål 1‐4; Tabel 8.1) omhandler identifikation
af materialet og omfatter indtastning af produktnavn, producent, CAS nr. og EINICS nummer.
Indtastning af disse data er valgfrie, men anbefales for let at kunne genfinde og identificere de
materialer, som man har tastet ind. Resten af informationerne gennemgås herefter og anvendes
enten til at bestemme stoffets nano‐relevans og/eller stoffets fare‐ og eksponeringsniveau.
Er materialet navngivet med et af følgende ord?
Dette spørgsmål anvendes som en af parametrene til bestemmelse af stoffets ”nano‐relevans”,
hvilket er en automatisk proces, hvori det vurderes om stoffet er et nanopartikulært stof eller
hellere skal vurderes konventionelt. De udvalgte ord er ofte anvendt til at beskrive nanopartikulære
kemikalier eller produkter, som indeholder nanopartikler. Det er klart, at ordlisten ikke er
altomfavnende, og man skal være opmærksom på, at der kan være danske oversættelser og andre
udenlandske navne udover de engelske betegnelser, som er anført i NanoSafer.
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Er partiklerne overflademodificeret (funktionaliseret)?
Dernæst følger et spørgsmål, om partiklerne er overflademodificeret. I moderne pulver‐ og
nanoteknologi, så er partiklerne ofte funktionaliseret ved en kemisk modificering af overfladen.
Modificeringen af overfladen kan både være organisk og uorganisk samt bestå af et fysisk lag eller
molekylær dækning af overfladen uden kovalente bindinger. Funktionalisering er en molekylær
modifikation af partikeloverfladen og typisk betegnet ved at være kovalent bundet til overfladen.
Partiklers overflade modificeres typisk for enten at beskytte partiklen eller materialet omkring
partiklen, eller for at partiklerne bedre kan blandes op i en bestemt matrix, som f.eks. maling og
plast. Udfordringen er, at funktionaliseringen af partikler komplicerer risikovurderingen, og
toksiciteten af overfladebehandlede partikler er mindre forudsigelig (se også kapitel 4).
Funktionalisering anvendes som en konservativ parameter, der øger materialets toksikologiske
risikovurdering.
Partikelstørrelse?
Størrelsen af de primære nanopartikler er en af de vigtigste indikatorer på, om et stof er en
nanopartikel (17). I NanoSafer anvendes informationen om partikelstørrelse bl.a. til at verificere, om
materialet består af nanopartikler, og til at klassificere partiklernes form (nanopartikel, fiber,
nanoflake eller irregulær form). Ved indtastning af partikelstørrelsen skal man være på vagt, da de
kan være angivet i forskellige mål (antal, masse eller volumen) for både primærpartikler og pulver
agglomerater/aggregater. I NanoSafer angives den gennemsnitlige værdi i antalsstørrelsesværdien,
fysiske mål eller den gennemsnitlige krystallitstørrelse. Den gennemsnitlige krystallitstørrelse
bestemmes fx ved elektronmikroskopi eller pulver røntgendiffraktometri. Hvis muligt anvendes data
om længste, mellemste og korteste akser. Hvis den primære partikelstørrelse er ukendt, indtastes
værdien 100 nm.

88

Tabel 8.1. Identifikation af produkt og fysisk‐kemiske materiale data
Information

Muligheder

Eksempel på indtastning

1. Materiale (produktnavn)

Indtast

Hombikat UV100

2. Producent

Indtast

Sachtleben

3. CAS nr.

Indtast

Valgfrit

4. EINICS nr.

Indtast

Valgfrit

5. Er materialet navngivet med et af følgende ord?

Ja / Nej

Nej

Ja / Nej

Nej

‐ Korteste dimension

Indtast

10

‐ Mellemste dimension

Indtast

10

‐ Længste dimension

Indtast

10

Indtast

Uopløseligt (0,1 mg/ml)

Indtast

3,9

10. Hvad er materialets specifikke overfladeareal? (m2/g)

Indtast eller
foretag beregning

300

11. Grænseværdi ifølge arbejdstilsynets grænseværdiliste
(mg/m3)?

Indtast

5

‐ Målt værdi

Indtast

‐

‐ Skaleret værdi (EN15051)

Vælg niveau

‐

Nano, Dot, Cluster, Fullerene, Fulleroid, Fullerol,
Kvante/Quantum, Organoflake, Organoclay, Rør/Tube,
Dendrimer, Ultrafine
6. Er materialet overflademodificeret (funktionaliseret)?
7. Partikelstørrelse (nm)

8. Er materialet opløseligt i vand
‐ Vandopløseligt
‐ Svagt eller Uopløseligt i vand
9. Hvad er materialets specifikke densitet (g/cm3)

12. Hvad er materialets støvningsindeks for respirabelt støv?

i) Meget Lav (< 10 mg/kg)

‐

ii) Lav (10 – 50 mg/kg)

‐

iii) Moderat (< 50 – 250 mg/kg)

‐

iv) Høj (> 250 mg/kg)

Høj

Hvad er materialets specifikke densitet?
Materialets specifikke densitet (δ) angives i g/cm3. Her skal man være opmærksom på, at man ikke
indtaster partiklernes bulk densitet eller ”pour density”. Den specifikke densitet kaldes også
massefylden. Den relative densitet er et udtryk for et materiales stoftæthed uden porer og hulrum.
Bulk og ”pour” densitet er et udtryk for, hvor meget et pulver fylder i et bæger ‐ altså masse per
pulver volumen. Eksempelvis er ’Hombikat UV 100’’s specifikke densitet 3,9 g/cm3, mens bulk
densiteten er 0,3 – 0,4 g/cm3. Densiteten anvendes i beregninger af overfladeareal og skalering af
eksponeringsscoren. En forkert indtastning her vil derfor få store følger for den efterfølgende
skalering af eksponeringsfaren (se senere under skalering af eksponeringsfare).
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Er materialet opløseligt i vand?
Stoffets opløselighed indgår i vurderingen af dets ”nano‐relevans” og potentielle toksiske effekt. I
sikkerhedsdatablade vil man oftest kun blive informeret, om stoffet er vandopløseligt, delvist
opløseligt eller ikke vandopløseligt. I NanoSafer er der mulighed for at afkrydse, om stoffet er enten
vandopløseligt eller delvist vandopløseligt/uopløseligt. Det anbefales, at vandopløselige stoffer
vurderes ved hjælp af en normal risikovurdering. Vi anvender 1 g/L som grænsen mellem et
vandopløseligt og delvist vandopløseligt materiale.
Hvad er materialets specifikke overfladeareal?
For partikler og pulvermaterialer angives et specifikt overfladeareal, som er et udtryk for den netto‐
overflade partiklerne eller et pulver har per masseenhed (den specifikke densitet). For nanopartikler
er værdien meget ofte nævnt i materialedataark og anses som en vigtig parameter til at identificere
nanorelevans for pulverformige materialer (17). Adskillige forskere har fundet korrelationer mellem
toksiske effekter i forsøgsdyr og lungedosis konverteret til det specifikke overfladeareal per
lungemasse eller arealenhed. Hvis det specifikke overfladeareal ikke er givet, så kan det let
analyseres kommercielt ved hjælp af nitrogen adsorptionsmetoden, BET (Brünauer, Emmett, Teller)
og andre metoder. Hvis ikke der forelægger data, så kan man estimere det specifikke overfladeareal
(SAnano i m2/g) ved hjælp af en simpel formel baseret på primærpartiklernes størrelse (d i nm) og
materialers specifikke densitet (δ, i g/cm3):

SAnano =

6000
d ⋅δ

F1)

Hvad er grænseværdien ifølge Arbejdstilsynets grænseværdiliste?
Grænseværdien for et stof eller materiale er normalt angivet i sikkerhedsdatabladene. Selvom det
er et krav, kan man i visse tilfælde være udsat for, at de nationale grænseværdier ikke er ført ind.
For almindelige ikke‐toksiske stoffer er grænseværdien 5 mg/m3 for respirabelt inert mineralsk støv
og 3 mg/m3 for organisk støv. Man bør altid undersøge, om der er en grænseværdi for stoffet som
grundstof, forbindelse eller molekyle, før man anvender værdierne for generelt støv.
Grænseværdien for det analoge bulkmateriale anvendes til at vurdere fare‐niveauet og det relative
eksponeringsniveau.
Hvad er materialets støvningsindeks for respirabelt støv?
Et pulvermateriales støvningsindeks kan være påført sikkerhedsdatablad. Det er dog sjældent, da
det ikke er obligatorisk. Disse data begynder dog at dukke op og kan i visse tilfælde rekvireres hos
leverandørerne. Støvningsindekset er en måde at vurdere den potentielle eksponeringsfare og
beskriver grundlæggende hvor meget støv, der kan frigives fra et pulver under en standardiseret
påvirkning. Derfor kan det være en hjælp at få foretaget denne test, hvis data ikke forefindes.
Værdien angives i mg støv per kg for en arbejdsmiljørelevant størrelsesfraktion (her anvendes
respirabelt støv). Der findes flere forskellige måder at bestemme støvningsindeks på. Der foreligger
en EN‐standard (EN15051), hvor indekset kan bestemmes vha. en roterende støvtromle (anvendt i
denne model) eller ved et kontinuerligt fald. I NanoSafer er der mulighed for at indtaste et målt
støvningsindeks for respirabelt støv eller vælge niveauet ud fra standardværdierne (Meget Lav, Lav,
Moderat, Høj). Ved valg ud fra standardværdierne bliver støvningsindekset 75 % af det maksimale
niveau i den pågældende klasse og 937,5 mg/kg ved høj støvningsindeks (tabel 8.1). Hvis der ikke
foreligger data, anbefales det at vælge kategorien ’Høj støvningsindeks’.

90

Vurdering af nanorelevans og klassifikation af nanopartiklerne
Efter denne første indtastning vurderes materialets nanorelevans for at udskille stoffer, som
formodes at kunne vurderes med traditionelle risikovurderingsmetoder (figur 8.1). Desuden
foretages en klassifikation af partikeltype baseret på partikeldimensionerne. Denne klassifikation
anvendes i den toksikologiske vurdering.
Baggrunden for at lave en vurdering af nano‐relevans er, at stoffer og produkter kan være lanceret
med akronymer eller oplysning om, at de er nanopartikler i henhold til andre definitioner, end dem
der er lagt til grund i NanoSafer. Desuden kan der være anvendelsesområder, hvor materialerne
eller produkterne, set ud fra et risikosynspunkt, ikke umiddelbart har egenskaber eller karakteristika
som nanopartikler. Det kan være, fordi partiklerne er for store i forhold til de anvendte
størrelseskriterier for primærpartiklerne, eller at der slet ikke indgår nanopartikler i stoffet eller
produktet. Nano‐relevansen vurderes ud fra følgende inklusionskriterier.
1. Inklusionskriterium: Produktet eller emissionen skal være benævnt eller associeret med ét eller
flere af ordene i spørgsmål 5 eller en af brugeren kendt nano‐identifikation. Hvis dette er tilfældet,
så har materialet nanorelevans.
Hvis 5) = Ja, så har stoffet nanorelevans
(ja medfører værdi 1; nej medfører værdi 0)

F2)

2. Inklusionskriterium: Den mindste eller gennemsnitlige dimension af primærpartiklen skal være
mindre end eller lig 200 nm. Selvom den generelle holdning er, at nanopartikelområdet begynder
ved 100 nm, så er der manglende dokumentation for, at denne størrelse er korrekt i forhold til
risikovurdering af partikler (17). En række toksikologiske undersøgelser, tyder på, at partikler
generelt får en større evne til at trænge ind og igennem celler og cellebarrierer, når de er mindre
end ca. 200 nm (99). Desuden begynder deponeringseffektiviteten for inhalerede partikler at stige
med faldende partikelstørrelse i dette størrelsesområde. Höck et al. (93) valgte en højere grænse på
500 nm i deres ”Swiss Precautionary Matrix”. Alle andre eksisterende risikovurderingsmodeller
anvender 100 nm som grænsen til nanopartikelområdet. SCENIHR (17) foreslår en trinvis vurdering
af nano‐relevans fra f.eks. 500 nm til 100 nm. Valget af grænsen ved 200 nm gør det muligt i et vist
omfang at inkludere delvist aggregerede primærpartikler samt simpel skalering af eksponeringen, så
den allerede har effekt ved 100 nm (se senere).
Hvis 7a) ≤ 200 nm, så har stoffet nanorelevans
(ja medfører værdi 1; nej medfører værdi 0)

F3)

Hvis 7b) ≤ 200 nm, så har stoffet nanorelevans
(ja medfører værdi 1; nej medfører værdi 0)

F4)

Hvis 7c) ≤ 200 nm, så har stoffet nanorelevans
(ja medfører værdi 1; nej medfører værdi 0)

F5)

3. Inklusionskriterium: Som diskuteret ovenfor antages det, at stærkt vandopløselige stoffer (> 1
g/L) har den samme toksicitet som bulkmaterialer af samme stof og bør vurderes som sådan. Der
kan dog stadig være forskel på den toksiske effekt af stærkt vandopløselige nanopartikler
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sammenlignet med mikrometer‐store partikler, idet deponeringen i luftvejene ændres med
partikelstørrelse.
Hvis 8a = Ja (stoffet er letopløseligt i vand); så har stoffet nanorelevans
(ja medfører værdi 0; nej medfører værdi 1)

F6)

4. Inklusionskriterium: Det indtastede specifikke overfladeareal for nanomaterialet (SAnano) skal
være mindre end eller lig det teoretiske specifikke overfladeareal for stoffet ved en gennemsnitlig
partikelstørrelse på 200 nm (SA200nm). Udgangspunktet i dette kriterium er koblet til diskussionen af
grænserne for nanopartiklens størrelse. Ved at sætte grænsen ved SA200nm inkluderer modellen i et
vist omfang mindre aggregerede partikler med stærkt reduceret overfladeareal.

SA200 nm = 30 ⋅

f) Hvis 10) SAnano ≥ SA200nm; hvor
(ja medfører værdi 1; nej medfører værdi 0)

1

δ , har stoffet nanorelevans

F7)

Beregning af ”nano-relevans” for NanoSafer
Den endelige nano‐relevans beregnes således, at ét positivt svar på ovenstående kriterier medfører,
at partiklen har nano‐relevans:
Stoffet har ikke nanorelevans, hvis [(Eq2 + Eq2 + Eq4 + Eq5 + Eq6 + Eq7) = 0]

F8)

Stoffet har nanorelevans, hvis [(Eq2 + Eq3 + Eq4 + Eq5 + Eq6 + Eq7) > 0]

F9)

Klassifikation af nanopartiklen
I tillæg til analysen af nano‐relevans laves en morfologisk (fysisk form) klassifikation af de primære
nanopartikler baseret på oplyste dimensioner i input nr. 7. Denne klassifikation kan være en hjælp
til at se, om man har indtastet informationerne om primærpartiklernes dimensioner korrekt samt til
umiddelbar vurdering, hvis man fx har etableret specielle interne regler for arbejde med fibre,
nanorør og nanoflager.
Navngivningen i klassifikation af primærpartiklernes morfologi sker grundlæggende efter ISO’s
definition af nano‐objekter:
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Nanopartikel (sfærisk eller equi‐dimensional partikel), når (b og c ikke er > 3⋅a).
Dvs. hvor ingen af diametrene er mere end 3 gange længere end den korteste
akse).

F11)

Nanoflage, når (c > 3⋅a og c > 3⋅b). Dvs. den længste diameter er mere end 3 gange
længere end de to andre diametre.

F12)

Nanofiber eller nano‐rør, når c > 3⋅a og b < 3⋅a. Dvs. når den længste diameter er
mere end 3 gange længere end den korteste akse, og den næstkorteste akse må
ikke være mere end 3 gange længere end den korteste)

F13)

Nanopartikel med irregulær form, når F11‐F13 ikke er sand.

F14)

Parametre til identifikation af nanopartiklernes sundhedsrisici
Hvis stoffet godkendes ved vurdering af dets nanorelevans, kan man gå videre og afkrydse de
toksikologiske udvalgte risikosætninger fra produktets sikkerhedsdatablad (figur 8.1).
Risikoevalueringen baseres dels på bulkmaterialets toksicitet og dels på udvalgte parametre
indtastet ovenfor. Et flow‐diagram over beregningen er illustreret i Figur 8.3.
Blandt risikosætningerne er udvalgt 28 udfald, som kritiske parametre (tabel 8.2). Indenfor gruppen
’Generel toksicitet’ er der udvalgt 16 udfald, mens der er udvalgt 4, 5, 2 og 1 udfald for hhv. kræft,
reproduktionstoksicitet, allergi og neurotoksicitet (KRAN).
Beregning og skalering af det potentielle toksikologiske fareniveau
Idet den reelle viden om partikulære nanomaterialers mulige sundhedsskadende egenskaber
normalt ikke er kendt, betyder det, at sikkerhedsdatablade kan indeholde usikker eller forkert
information. Da brugeren normalt ikke har anden information, så tager NanoSafer dog
udgangspunkt i den eksisterende viden om toksikologien for tilsvarende konventionelle stoffer, men
supplerer med specifikke fysisk‐kemiske data: 1) vandopløselighed, 2) partikeldimensionerne, 3)
forholdet mellem længste og korteste akse på partiklerne, 4) information om hvorvidt
nanopartiklerne er overfladebehandlede (coated, funktionaliseret), 5) grænseværdien for det
konventionelle analoge materiale. Denne beregning ender ud med en score (0 – 1), hvor 1 er den
maksimale værdi for et farligt materiale. Proceduren for fare‐estimeringen er illustreret i Figur 8.4
og forklaret herefter.
Figur 8.5: Flowdiagram til evaluering og skalering af det toksikologiske fareniveau
”Fare-estimator”

Normal kemikalie‐
risikovurdering

Nej

Ja
Vandopløseligt

Ja

Coated/
funktionaliseret

Nej

Ja
Fiber€

Nej
Ja

Høj toxicitet$

Nej
Lav Toksicitet:
Score: 0,2

Carcinogent:
Score: 1

€ En

Score (X) beregnes ud fra Formel 15 baseret på
0,75 point for evt. overflademodifikation og værdier tilskrevet
bulk-materialets risikosætninger; hvor det gælder at X ikke
kan blive mindre end 0,26

fiber defineres ved:
Diameter-længde forhold ≥ 1:3 og
Diameter < 3 µm, Længde > 5 µm

$ Høj

toxicitet defineres ved:
Grænseværdi < 1 mg/m3

Figur 8.5: Flowdiagram til evaluering og skalering af det toksikologiske fareniveau (0 til 1) ved luftbåren eksponering for
specifikke nanopartikler.

1. Partiklens form
Det er sandsynligt, at partiklers form er af betydning for toksiciteten, om end viden på området
er begrænset. Fibre er dog et tydeligt eksempel på formens betydning for toksicitet (se kapitel
4). Arbejdere udsat for lange, tynde asbestfibre har en stærkt øget risiko for udvikling af den
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ellers meget sjældne lungekræftform, mesotheliom. Karbon nanorør har en form, som er
sammenlignelig med asbestfibre (se kapitel 4). Studier af langtidseffekter af karbon nanorør i
gnavere antyder, at visse typer af kulstof nanorør kan have potentiale til at være lige så farlige
som asbestfibre. Man kan formode at andre aflange strukturer, så som persistente nanoplader
har samme potentiale. Denne model tildeler derfor produkter med stærkt aflange fiber‐ og
pladestrukturer toksikologiscoren 1 (højeste værdi), hvis de lever op til fiber‐paradigmet iht.
Arbejdstilsynets definition (Grænseværdier for stoffer og materialer, AT‐vejledning C.0.1). En
partikel defineres således til at have fiber‐form, hvis den har et længde‐bredde‐forhold, der er
større end 3 samtidig med, at længden er større end 5 μm, og den korteste diameter‐bredde er
mindre end 3 μm.
2. Overflademodifikation (funktionalisering)
Flere studier antyder, at det er umiddelbart umuligt at forudsige, hvilken indflydelse overflade‐
coating eller funktionalisering har på nanopartiklers toksiske effekter. Toksiciteten kan både
reduceres og øges. Grundet den store usikkerhed om effekten af funktionalisering klassificerer
NanoSafer overflademodificerede (funktionaliserede) nanopartikler som potentielt højtoksiske
med scoren 0,76 (hvor 1 er højeste værdi). Man bør kontakte leverandør for at få oplysning om
materialet eller få specialistvurderet overfladebehandlingen og det komplekse materiales
egentlige toksicitet.
3. Toksicitet vurderet ud fra stoffets grænseværdi
Bulkmaterialets grænseværdi, hvis det findes, fortæller noget om bulkmaterialets generelle
farlighed og anvendes i modellen til at klassificere produkter i to grupper:
a. Relativt lavtoksiske stoffer, som har en grænseværdi > 1 mg/m3, tildeles scoren 0,2 ud af 1
b. Stoffer med grænseværdi < 1 mg/m3 er relativt højtoksiske og tildeles en score på
baggrund af bulkmaterialets R‐sætninger (tabel 8.2) og går videre til parameter nr. 4.
4. Bulkmaterialets R‐sætninger
På baggrund af produktets risikosætninger tildeles værdier indenfor kategorierne generel
toksicitet og KRAN (kræft, reprotoxicitet, allergi og neurotoksicitet). Disse værdier indgår i en
formel (F15), som munder ud i det endelige toksikologiske fare‐indeks for denne kategori.
Værdien for denne klasse kan aldrig blive mindre end 0,26 ud af 1, idet grænseværdien er
lavere end for gruppen af ikke‐toksiske partikler (figur 8.5).
NPtox = [∑ (0,75 ⋅ Pcoat ) 0 + ( Pcarc ⋅ (1 − Pcoat ))i + ( Prepro ⋅ (1 − P0 − Pi ))ii +
( Pastma + (1 − P0 − Pi − Pii ))iii + ( Pneuro (1 − P0 − Pi − Pii − Piii ))iv +
(1 − ( P0 − Pi − Pii − Piii − Piv ))v + ( Pgenerel ⋅ (1 − P0 − Pi − Pii − Piii − Piv − Pv ))] NPtox ≥ 0,26
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F15)

Tabel 8.2. Risikosætninger og score i vurdering af nanopartiklernes toksicitet
Generel Toksicitet

Score

Kræftfremkaldende effekt

Score

R20 Farlig ved indånding

0,3

R40 Mulighed for fremkaldende effekt

1,0

R21 Farlig ved hudkontakt

0,2

R45 Kan fremkalde kræft

1,0

R22 Farlig ved indtagelse

0,1

R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader

1,0

R23 Giftig ved indånding

0,6

R49 Kan fremkalde kræft ved indånding

1,0

R24 Giftig ved hudkontakt

0,5

R25 Giftig ved indtagelse

0,1

Reprotoksicitet

R26 Meget giftig ved indånding

0,9

R60 Kan skade forplantningsevnen

1,0

R27 Meget giftig ved hudkontakt

0,8

R61 Kan skade barnet under graviditeten

1,0

R28 Meget giftig ved indtagelse

0,1

R62 Mulighed for at skade på forplantningsevnen

1,0

R33 Kan ophobes i kroppen ved gentagen brug

0,9

R63 Mulighed for at skade barnet under
graviditeten

1,0

R36 Irriterer øjnene

0,2

R64 Kan skade børn i ammeperioden

1,0

R37 Irriterer åndedrætsorganerne

0,2

R38 Irriterer huden

0,2

Allergi og overfølsomhed

R39 Fare for varig skade på helbred

0,9

R42 Kan give overfølsomhed ved indånding

0,5

R48 Alvorlig fare ved længere tids påvirkning

1,0

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden

0,3

R68 Mulighed for varig skade på helbred

0,7
Neurotoksicitet
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

0,3

Parametre til beregning af eksponeringsfaren
Beregningen af den potentielle eksponeringsfare er baseret på informationer til vurdering af
emissionsraten samt kontekstuel information om aktiviteten og arbejdslokalet (dimension og
ventilationsforhold) til estimat af den potentielle eksponeringsfare. De nødvendige informationer er
opsummeret i tabel 8.3. Systemet kan håndtere en begivenhed med konstant emission og cykliske
(gentagne) hændelser af samme proces. Fx hvor mange gange tømmes en palle med 40 sække a 20
kg i løbet af arbejdsdagen, eller hvor mange gange fyldes en tankvogn med 20 tons pulver. Hvis
arbejdet kun foretages én gang, så indtastes blot ’1’ under spørgsmålet: ”Hvor mange gange
gentages arbejdscyklussen per dag”?
Afhængig af den valgte arbejdsproces, så er der behov for lidt forskellig informationsmængde (tabel
8.3). Der er mulighed for at vælge mellem 1) ”Pulverhåndtering” og 2) ”Konstant udslip fra kilde”
(lækage eller emission fra punktkilde). Hvis der vælges ”Pulverhåndtering”, så skal der vælges en
aktivitets‐energi faktor (H0 til H5) til justering af støvningsindekset. De definerede aktivitets‐energi
faktorer er delvist inspireret af kombinerede pulver‐ og proces‐relaterede emissionsfaktorer i det
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Hollandske Advanced Reach Tool, ART (100), og dels erfaringer fra laboratorie‐studier (kapitel 7) og
egne vurderinger. Aktivitets‐energi faktorerne skal derfor forstås som et estimat og kan justeres
senere, når der foreligger et bedre vurderingsgrundlag.
Tabel 8.3. Informationer anvendt til at evaluere eksponeringsfaren
Information

Muligheder

Eksempel 1

Eksempel 2

Navngiv proces

Indtastning af navn

Afsækning

Lækage fra
samlemuffe

Vælg procestype

1) Pulverhåndtering
2) Konstant udslip fra
punktkilde

1) Pulver‐
håndtering

2) Konstant
udslip fra
punktkilde

Aktivitets energi‐faktor?
‐ H0: Nul energi (fx flytning og transport af
rene tønder og plastikbeholdere).
‐ H1: Meget lav energi (fx afvejning af mg
pulver med lille laboratorieske).
‐ H2: Lav energi ‐ (fx < 5 cm faldhøjde
håndtering af kontaminerede sække)
‐ H3: Moderat energi (f.eks. hælde med 5 ‐ 30
cm faldhøjde, iblanding af pulver i flydende
medium).
‐ H4: Høj energi (f.eks. omhældning med > 30 –
100 cm faldhøjde; big‐bags, aftapning).
‐ H5: Meget høj energi (f.eks. faldhøjde > 100
cm; tør blanding, tør rengøring med kost eller
trykluft, uheld osv.).

Vælg energi‐niveau
0

‐

0,10

‐

0,25

‐

0,50

H3

0,80

‐

1,00

‐

Mængde nanopartikelpulver anvendt per
cyklus ved arbejdsstationen? (kg)

Indtastning

400 kg

Hvor lang tid tager en cyklus ved
arbejdsstationen? (min)

Indtastning

Tidsrum imellem hver arbejdscyklus? (min)

Indtastning

NA

NA
45 min
480 min
60 min
0

Hvor mange gange gentages arbejdscyklussen
per dag? (n)

Indtastning

Angiv mængde per skefuld, sæk, big‐bag der
håndteres (kg)

Indtastning

20 kg

NA

Angiv hvor lang tid det tager at hælde en ske‐
fuld, sæk, big‐bag (min)

Indtastning

0,75 min

NA

Indtastning
Indtastning
Indtastning

30 m
20 m
8m

30 m
20 m
8m

Luftskifte i rummet (n/time)

Indtastning af kendt
eller estimeret værdi

10

5

Emissionsrate fra konstant kilde (mg/min)

Indtastning af kendt
eller estimeret værdi

NA

5 mg/min

Arbejdsrummets dimensioner
‐ længde (m)
‐ bredde (m)
‐ højde mellem gulv og luft (m)
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1

Information om kontekstuelle forhold i arbejdsprocessen anvendes i beregningerne. Dvs. hvor stor
en mængde (samlet vægt på palle eller af pulver i beholder) arbejdes der med i hver cyklus, og hvor
stor en mængde overflyttes i hver håndtering (f.eks. skefuld, sæk eller big‐bag), hvor lang tid tager
det osv. (tabel 8.3).
Endelig anvendes primære informationer om arbejdslokalet (dimensioner og luftskifte). Man skal
være opmærksom på, at der spørges om det generelle luftskifte i antal totale udskiftninger af
arbejdslokalets luft per time. Altså ikke luftskiftet forårsaget af en evt. teknisk
beskyttelsesforanstaltning (ex punktsug). Hvis værdien ikke er kendt, kan information og inspiration
hentes på Statens Byggeforsknings Institut (http://www.sbi.dk/br08/6/3/1).
Hvis der vælges ”Konstant udslip fra kilde” efterspørger programmet kun information om, hvor lang
tid arbejdscyklussen varer, tidsrum mellem hver arbejdscyklus, hvor mange gange arbejdscyklussen
gentages per dag, arbejdsrummets dimensioner, luftskiftet i rummet (den generelle ventilation
uden andre tekniske foranstaltninger) og endelig emissionsraten fra punktkilden.

Beregning og skalering af den potentielle eksponeringsfare
Beregning og skalering af den potentielle eksponeringsfare udføres for nærområdet ved aktiviteten
og det generelle arbejdslokale. Der gives en værdi for både den akutte eksponering (15 min) og den
gennemsnitlige 8 timers eksponering hen over arbejdsdagen. Beregningerne sker i tre trin med 1
minuts intervaller:
1. Beregning af emissionsraten, Ei (mg/min), hvis ikke angivet direkte som ved konstant kilde
2. Beregnet teoretisk akut (15 min) og arbejdsdagens (8‐timers) eksponeringsniveau i hhv.
nærområdet (< 2 m fra aktivitet) og i arbejdslokalet almene rumluft
3. Scoring af akut og daglig middel eksponeringsfare for både nærområdet og i arbejdslokalets
almene rumluft. Scoren varierer fra 0 til ∞ (uendelig)
Beregning af emissionsrate
Den potentielle emissionsrate (Ei) angives i mg/min og beregnes, måles eller vurderes ved den
specifikke arbejdssituation. For arbejde med pulver bestemmes emissionsraten som en funktion af
det gennemsnitlige masse‐flow (kg/min), støvningsindekset (Eo) og en passende aktivitetsenergi
faktor (H0 til H5).

Pulvermateriale:

Ei = E0 ⋅ H i ⋅

dM
dt ,

F16

hvor Hi er en af værdierne H0 til H5 i tabel 8.3. Ved konstante emissionsrater (udslip fra lækage eller
anden punktkilde) er den indtastede værdi lig med Ei.
Beregning af teoretisk partikelkoncentration
Den teoretiske partikelkoncentration beregnes ud fra 2‐zones model med øjeblikkelig opblanding af
partikelemission i nærområdet (NF) og fjernområdet (FF). Nærområdet har en radius på 2 m med
kilden placeret inden i. Fjernområdet er det generelle arbejdslokale med det volumen, der blev
defineret under indtastningen. Lignende modeller er tidligere anvendt til vurdering af
eksponeringen fra punktkilder i arbejdsmiljøet (f.eks. (96; 101)). Modellen er illustreret i figur 8.6,
hvor CNF er den teoretiske koncentration i nærområdet, mens CFF er den teoretiske koncentration i
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fjernområdet. QFF er luftskiftet i mellem luften udenfor og i arbejdsrummet. I denne model er
partikelkoncentrationen, der trænger ind fra udeluften med luftskiftet, sat til nul, da modellen
fokuserer på bidraget fra de syntetiske nanopartikler. QNF er luftskiftet mellem nærområdet og
fjernområdet og givet ved relationen:

⎛V
QNF = QFF ⋅ ⎜⎜ NF
⎝ VFF

⎞
⎟⎟ + κ
⎠

F17

hvor κ = 10 og VNF og VFF er rumfanget af luften i hhv. nærområdet (NF) og fjernområdet (FF).
Massetransporten af støv mellem NF, FF og udeluften håndteres ved nedenstående funktioner (F18‐
F20; samt de to formler vist i figur 8.6). Kildens bidrag til partikelkoncentrationen i nærområdet er
beregnet simpelt ud fra Ei/VNF. Beregningsmodellen i NanoSafer er baseret på en tidligere valideret
model til prædiktion af indtrængende partikler til indeklimaet fra udeluften (102).

⎡Q ⋅ C ⎤
NFFF → NF = ⎢ FF NF2 ⎥ ⋅ t ⋅ QNF + et ⋅QNF − 1
⎣ (t ⋅ QNF ) ⎦

[

]
F18

⎡Q ⋅ C ⎤
NFNF → FF = ⎢ NF NF2 ⎥ ⋅ t ⋅ QNF + e − t ⋅Q NF − 1
⎣ (t ⋅ QNF ) ⎦

[

]
F19

⎡ C + Ct ⎤
NFresidual = FFresidual = 0,5 ⋅ ⎢ t −1
⋅ 1 − e − t ⋅QFF − 1
2⎥
⎣ (t ⋅ QFF ) ⎦

[
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]
F20

Figur 8.6. Beregningsmodel til estimering af partikelkoncentration
CNF = (Ei + NFFF->NF - NFNF->FF + NFresidual) / VNF, hvor NFresidual = FFresidual
CFF
QNF

Ei

CFF = (NFNF->FF - NFFF->NF + FFresidual) / VFF

CNF

QFF

QFF
Figur 8.6. Skematisk illustration af beregningsmodellen anvendt til at estimere den teoretiske partikelkoncentration i
nærområdet (NF) og arbejdslokalet (FF). Se tekst for yderligere forklaring.

Skalering af eksponeringsfare
Efter beregningen af den teoretiske partikelkoncentration normaliseres den med en såkaldt
overfladebaseret eksponeringsgrænse, Rnano, som er givet ved:
Rnano=GVAT*( SA200nm = 30 x δ‐1/SAnano),

F21

hvor GVAT er bulkmaterialets grænseværdi, SA200nm er det specifikke overfladeareal for stoffet ved
200 nm, og SAnano er det specifikke overfladeareal for det nanopartikulære stof, der evalueres. 200
nm anvendes som referencepunktet for de analoge bulkmaterialers overfladeareal. Justeringen
reflekterer således den generelt accepterede hypotese, at nanopartikler bliver mere toksiske ved
stigende specifikt overfladeareal (faldende partikelstørrelse). I NanoSafer foretages en lineær
skalering med overfladearealet, selvom visse studier indikerer, at der kan være en logaritmisk
sammenhæng mellem toksisk effekt og specifik overfladeareal (fx (103)). Den endelige
eksponeringsscore beregnes herefter for hhv. akut og 8‐timers eksponering i nærområdet og
arbejdslokalet. Beregningen foregår ved at identificere og beregne den 15‐min periode, hvor der er
den højeste eksponeringsrisiko i nærområdet og fjernområdet samt 8 timers middel eksponeringen.
Idet den tilladelige akutte eksponering er 2 gange grænseværdien for 8 timers middelkoncentration,
så beregnes scoren for de fire scenarier som herefter:

EXPNF , Akut =

CNF , Akut

EXPFF , Akut =

CNF , Akut

2 ⋅ Rnano

2 ⋅ Rnano

F22

F23
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EXPNF ,8t =

CNF ,8t

EXPFF ,8t =

CFF ,8t

Rnano

Rnano

F24

F25

Resultat plottet i ”Control Band” grafer
NanoSafer plotter herefter det endelige resultat ind i fire kontrolbåndsskemaer. Her er vist et
eksempel med vurdering af en situation med konstant udslip af støv af UV‐Titan (M111) fra
samlemuffe (5 mg/min) i 480 min som anført i tabellerne 8.1 og 8.3. Det ses, at der er relativ høj
eksponering i nærområdet, og at scoren for den gennemsnitlige 8‐timers eksponering er højere end
for den akutte eksponering. Eksponeringen i baggrunden formodes at være acceptabel. Den
umiddelbare konklusion fra kontrolbåndet er, at lækagen bør repareres, hvis det er muligt.
Eksponeringsfaren i nærområdet kan midlertidigt løses ved anvendelse af højeffektivt udsug
og/eller anvendelse af højeffektivt åndedrætsværn, mens man er i nærheden af kilden. Inspiration
til, hvordan eksponeringen kan håndteres kan yderligere findes i rapportens øvrige kapitler og e‐
læringsmodulet i internet‐versionen.
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Figur 8.7. Eksempel på plot i kontrolbånd
Akut eksponering i nærområdet (15 minutter)

Toksicitet

Gennemsnitlig daglig eksponering i nærområdet (8 timer)

0,76 ‐
1,00

0,51 ‐
0,75

0,26 ‐
0,50

0,00 ‐
0,25

>1,00

RL5

RL5

RL5

RL5

0,51 ‐ 1,00

RL5

RL5

RL4

0,26 ‐ 0,50

RL5

RL4

0,11 ‐ 0,25

RL4

< 0,10

RL4

Eksponering

0,76 ‐
1,00

0,51 ‐
0,75

0,26 ‐
0,50

0,00 ‐
0,25

>1,00

RL5

RL5

RL5

RL5

RL4

0,51 ‐ 1,00

RL5

RL5

RL4

RL4

RL4

RL3

0,26 ‐ 0,50

RL5

RL4

RL4

RL3

RL4

RL3

RL2

0,11 ‐ 0,25

RL4

RL4

RL3

RL2

RL3

RL2

RL1

< 0,10

RL4

RL3

RL2

RL1

Akut eksponering i arbejdslokalet (15 minutter)

Toksicitet

Eksponering

Gennemsnitlig daglig eksponering i arbejdslokalet (8 timer)

0,76 ‐
1,00

0,51 ‐
0,75

0,26 ‐
0,50

0,00 ‐
0,25

>1,00

RL5

RL5

RL5

RL5

0,51 ‐ 1,00

RL5

RL5

RL4

0,26 ‐ 0,50

RL5

RL4

0,11 ‐ 0,25

RL4

< 0,10

RL4

Eksponering

Toksicitet

Toksicitet

0,76 ‐
1,00

0,51 ‐
0,75

0,26 ‐
0,50

0,00 ‐
0,25

>1,00

RL5

RL5

RL5

RL5

RL4

0,51 ‐ 1,00

RL5

RL5

RL4

RL4

RL4

RL3

0,26 ‐ 0,50

RL5

RL4

RL4

RL3

RL4

RL3

RL2

0,11 ‐ 0,25

RL4

RL4

RL3

RL2

RL3

RL2

RL1

< 0,10

RL4

RL3

RL2

RL1

Eksponering

RL5: Meget høj toksicitet og/eller risiko for moderat til meget høj eksponering, Arbejdet udføres i stinkskab, indeluk
proces el. lign. Friskluftforsynede respiratorer eller højeffektive filtermasker (P3 eller bedre) kan bruges som supplement
og til håndtering af uheld. Søg evt. ekspertbistand.
RL4: Høj toksicitet og/eller risiko for høj eksponering. Anvend højeffektivt udsug, udsugningsboks, stinkskab,
handskeboks el. lign. Hav åndedrætsværn (P3 klasse eller bedre) i nærheden i tilfælde af uheld.
RL3: Moderat toksicitet og/eller risiko for moderat eksponering. Arbejdet udføres i udsugningsboks eller med god lokal
ventilation kombination med personligt åndedrætsværn (P3‐filterklasse eller bedre). Hav personligt åndedrætsværn
tilstede i tilfælde af uheld.
RL2: Lav toksicitet og/eller risiko for lav eksponering. Anvend som minimum lokaludsug, stinkskab mv. Arbejdet udføres
evt. i kombination med personligt åndedrætsværn (P3‐klasse eller bedre). Hav personligt åndedrætsværn i nærheden i
tilfælde af uheld.
RL1: Meget lav toksicitet og risiko for lavt eksponeringsniveau. Niveauet er formodentligt acceptabelt. Arbejdet kan
kræve håndtering under udsug, i stinkskab mv. Hav åndedrætsværn (P3 klasse eller bedre) i nærheden i tilfælde af uheld.

Figur 8.7. Kontrol‐bånd og standardiserede vejledende hjælpesætninger for de fem klasser defineret i systemet.
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Bilag 1: Opsamling af eksponeringsstudier og feltmålinger
I Tabel B.1 til B.3 listes en serie publicerede målinger af partikelkoncentrationer og massekoncentrationer fundet i forbindelse med produktion,
håndtering og bearbejdning af specifikke syntetiske nanopartikler. Tabellen lister også måleresultater fra bearbejdning af nanopartikelholdige
kompositmaterialer samt nanoporøse materialer, eksemplificeret med beton.
I tabellerne anføres det om målingen er foretaget i et laboratorium (L) eller i en industriel virksomhed (I). Slutnoter til tabellerne findes for enden af
Tabel B.3.
Tabel B.1: Immissionsniveauer for aktiviteter ved produktion af syntetiske nanopartikler.
Reference

Produkt

Situation

Målinger

Masse
[μg/m3]

Yeganeh et al.
(2008)(a)
I (småskala)

C60

Elektrisk bue i stinkskab

Stinkskab
Arbejdszone
2 m position
Baggrund

52‐81 PM2.5(c)
52‐85 PM2.5(c)
57‐77 PM2.5(c)
‐

(b)7,9 – 10,6 e4
(b)5,4 – 6,3 e4
(b)3,5 – 6.3 e4
‐

Sahu & Biswas (2010)
L

TiO2

Aerosol/ovnsyntese i
Stinkskab

I stinkskab
Arbejdszone
2 m position
Baggrund

‐
‐
‐
‐

Lig baggrund; data ej vist
Lig baggrund; data ej vist
Lig baggrund; data ej vist
Data ej vist

Sahu & Biswas (2010)
L

TiO2

Flammespray‐pyrolyse i
stinkskab
Åben reaktor luge

I stinkskab
Arbejdszone
2 m position
Baggrund

‐
‐
‐
‐

(h)40,3 e4
(h)1,1 e4
(h)0,7 e4
(h)0,3 e4

Sahu & Biswas (2010)
L

TiO2

Flammespray‐pyrolyse i
stinkskab
Lukket reaktor luge

I stinkskab
Arbejdszone
2 m position
Baggrund

‐
‐
‐
‐

(h)~40,0 e4
Lig baggrund, data ej vist
Lig baggrund, data ej vist
(h)0,3 e4

Partikelkoncentration
[n/cm‐3]

Bemærkning

Flamme/ovn‐syntese
Kulstof er detekteret med
fotoelektrisk aerosolsensor. Andre
partikelkilder synes at påvirke
laboratoriet
Ingen udslip fra ovn og dermed
heller ikke fra stinkskab

Der ses en lille forøgelse af
partikler mindre end 100 nm i
indåndingszonen
System som ovenfor, hvor
forskellen kun er, at
inpekstionslugen i reaktoren er
lukket i dette forsøg

Sahu & Biswas (2010)
L

TiO2

Flammespray‐pyrolyse i
stinkskab.
Stinkskab slukket

I stinkskab
Arbejdszone
2 m position
Baggrund

‐
‐
‐
‐

(h)~15,0 e4
(h)~15,0 e4
(h)~15,0 e4
Lav; data ej vist

Der ses en markant stigning i de
producerede nanopartikler i hele
laboratoriet

Demou et al. (2009)
L

TiO2

Flammespray‐pyrolyse i
stinkskab (ingen detaljer)

1,2 m position
Baggrund

‐
‐

(i)0,3‐0,4 e4
0,3 e4

Demou et al. (2009)
L

BiPO4

Do

2,5 m position
Baggrund

‐
‐

(i),(j)0,3‐13,4 e4
0,3 e4

Demou et al. (2009)
L

NaCl

Do

2,5 m position
Baggrund

‐
‐

(i)0,8 e4
0,3 e4

Demou et al. (2009)
L

Bi2O3

Do

2,5 m position
Baggrund

‐
‐

(i),(j)0,3‐6,3 e4
0,3 e4

Unimodal
partikelstørrelsesfordeling med top
ved 112 nm

Demou et al. (2009)
L

CaSO4

Do

2,5 m position
Baggrund

‐
‐

(i)0,3‐6,3 e4
0,3 e4

Unimodal
partikelstørrelsesfordeling med top
ved 169 nm

Demou et al. (2009)
L

SiO2

Do

1,2 m position
Baggrund

‐
‐

(i)0,2‐0,3 e4
0,3 e4

Ingen partikelstørrelsesdata

Demou et al. (2009)
L

Cu/ZnO

Do

1,2 m position
Baggrund

‐
‐

(i)0,4 e4
0,3 e4

Ingen partikelstørrelsesdata

Demou et al. (2009)
L

Cu/SiO2

Do

1,2 m position
Baggrund

‐
‐

(i)0,4 e4
0,3 e4

Ingen partikelstørrelsesdata

Demou et al. (2009)
L

Cu/ZrO2

Do

1,2 m position
Baggrund

‐
‐

(i)0,4 e4
0,3 e4

Ingen partikelstørrelsesdata

Demou et al. (2009)
L

Pt/Ba/Al2O3

Do

2 m position
Baggrund

‐
‐

(i)1,0‐5,4 e4
0,3 e4

Demou et al. (2009)
L

WO3

Flammespray‐pyrolyse i
stinkskab (ingen detaljer)

1,2 m position
Baggrund

(k)463 PM1
(k)9 PM1

(i)2,7‐12,2 e4
0,3 e4

Ingen partikelstørrelsesdata

Demou et al. (2009)
L

Ta2O5/SiO2

Flammespray‐pyrolyse i
handskeboks (ingen
detaljer)

2 m position
Baggrund

‐
‐

(i)3,3‐15,5 e4
0,3 e4

Emissionsrate 1,2 e12 min‐1
Ingen partikelstørrelsesdata

Ingen partikelstørrelsesdata
Unimodal
partikelstørrelsesfordeling med top
ved 157 nm
Bimodal størrelsesfordeling med
toppe ved 24‐29 og 117‐130 nm

Emissionsrate 1,3 – 3,8 e11 min‐1
Ingen partikelstørrelsesdata
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CVD
‐

Han et al. (2008)
L

CNT

Produktion af CNT ved
termisk CVD

Arbejdszone

0 – 4 TSP

Manodori & Benedetti
(2009)
L

Si

Plasmabaseret
partikeldeponering på
tyndfilm (ingen detaljer
om værn)

1,2 ‐ 1,3 m position
Baggrund

‐
‐

Manodori & Benedetti
(2009)
L

Ukendt

Fysisk ”vapour”
deponering på tyndfilm
(ingen detaljer om værn)

1,2 ‐ 1,3 m position
Baggrund

‐
‐

Ag

Før og under
lugeinspektion under
vådkemisk produktion i
reaktor

1 m position
Baggrund

‐
‐

(l)790‐1892 e4
(l)790 e 4

Park et al. (2009)
I

Ag

Lugeinspektion under
tørring af produkt

Arbejdszone < 2 m
Baggrund

‐
‐

(l)511‐645 e4
(l)511 e4

Peters et al. (2009)
I

Li‐titanate
(Li‐Ti)

Påfyldningsområde (< 19
L)
(roterende
calcineringsanlæg)

Arbejdszone
Baggrund

(o)35 RFee<LOD
RF

‐
‐

< 10 masse% af RF består af Li‐
titanate

Peters et al. (2009)
I

Li‐titanate
(Li‐Ti)

Pulversigte
(roterende
vådcalcinering)

Arbejdszone
Baggrund

eee39 RFe<LOD
RF

‐
‐

< 4% masse% af RF består af Li‐
titanate

Peters et al. (2009)
I

Li‐titanate
(Li‐Ti)

Stationær
calcineringsanlæg

Arbejdszone
Baggrund

(o) 28 RF
(o)<LOD RF

‐
‐

Li‐titanate indholdet er under LOD

))

Der blev ikke observeret CNT i
filterprøver fra undersøgelsen

0,3 e4
0,05 e4

Der ses en markant episodisk
forøgelse af
partikelkoncentrationen når
vakuumkammeret åbnes

))

Der spores ikke partikelbidrag fra
vacuum‐kammeret. Der ses en
ustabil baggrundsforurening fra
ventilationen

))

0,7 e4
0,1‐0,3 e4

))

Vådkemisk reaktorsyntese
Park et al. (2009)
I

Høj koncentration ved
lugeinspektion og partikelstr. på ca.
100 nm. Bemærk høj
baggrundskoncentration i fabrik

Calcinering / tørring
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Høj koncentration ved
lugeinspektion og partikelstr ikke
ændret. Bemærk høj
baggrundskoncentration i fabrik.

Formaling
Park et al. (2009)
I

Ag

Lugeinspektion ved
tørformaling

Arbejdszone < 2 m
Baggrund

Peters et al. (2009)
I

Li‐titanate

Vådformaling

Arbejdszone
Baggrund

‐
‐

(l)463‐708 e4
(l)463 e 4

Høj koncentration ved
lugeinspektion og partikelstr.. på
30‐40 nm. Bemærk høj
baggrundskoncentration i fabrik

(o)26 RF
(o) <LOD RF

Klargøring, inspektion og rengøring
Sahu & Biswas (2010)
L

TiO2

Udskiftning af reagens og
rengøring af aerosolovn
samt elektrostatisk filter i
stinkskab

Feeder
Reaktor
Elektrostatisk filter
Baggrund

‐
‐

(h)130 e4
(h)100 e4
(h)0,5 e4
(h)ca. 0,2 e4

Methner et al. (2010)
L (pilot skala)

Al

Rengøring af ovn i
plasma‐generator
placeret i ventileret walk‐
in indelukke

Arbejdszone
<2 m position
Baggrund

40 ‐ 276 TSP
‐
< 0,4 TSP

‐
(d)0,7 – 1,6 e4
0,3 e4

(c)85 PM2.5
(c)36 PM2.5
(c)90 PM2.5

(b)7,9 e4
(b)0,6 e4
(b)1,3 e4

(f)36,3 – 52,7 TSP
(f)0.7 – 9,9 TSP

‐
‐

Nanopartikler ved feeder og
reaktor dannes evt. under
fordampning af solventer som
injiceres ved feeder
Al‐partikler blev observeret vha.
TEM‐analyse.
Antalskoncentrationen i det
luftbårne støv er domineret af fine
partikler

Prøveopsamling efter syntese
Yeganeh et al.
(2008)(g)
I

C60

Opsamling af C60 fra ovn i
stinkskab

Stinkskab
Arbejdszone
2 m position

Maynard et al. (2004)
L

SWCNT

Opsamling af (e)HiPCO og
(e)LA SWCNT i interimistisk
7,5 m3 renrum (plastiktelt);
indblæs‐ning af HEPA‐
filtreret luft.

Arbejdszone HiPCO(e)
Arbejdszone LA
SWCNT(e)

Lee et al. (2010)
I

MWCNT

Åbning af CVD‐kammer og
høst af CNT i stinkskab

Arbejdszone
2 m position

241 – 286 TSP
56 TSP

0,7 – 16,9 e4
‐

Sahu & Biswas (2010)
L

TiO2

Opsamling af 2 g TiO2 fra
elektrostatisk filter i
stinkskab

Stinkskab
Arbejdszone
Baggrund

‐
‐
‐

‐
Lig baggrund; data ej vist
Data ej vist

Kortvarige forhøjede partikel‐ og
PM2.5‐koncentrationer
Elektron mikroskopi viser CNT og at
partiklerne består af aggregater og
nano‐reb af SWCNT samt store
fnug af sammenfiltrede fibre.
Der blev observeret frie MWCNT
efter asbest analyse‐paradigme
‐
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Sahu & Biswas (2010)
L

TiO2

Opsamling af 25 g TiO2 fra
elektrostatisk filter i
stinkskab

Stinkskab
Arbejdszone
Baggrund

‐
‐
‐

‐
(h)1,0 e4
(h)0,3 e4

Methner et al. (2010)
I

MnO

Opsamling af kg‐mængder
20‐50 nm MnO partikler fra
gasfase reaktor
(uden lokal‐udsug)

Methner et al. (2010)
I

MnO

Methner et al. (2010)
I

Arbejdszone
<2 m position
Baggrund

3600 TSP
‐
< 1 TSP

‐
(d)3,0 e4
1,2 – 1,4 e4

Der blev ikke foretaget
undersøgelse af partikeltyper på
filtrene. Luftbåret støv domineret
af store partikler

Opsamling af kg‐mængder
20‐50 nm MnO partikler fra
gasfase reaktor
(med lokal‐udsug)

Arbejdszone
<2 m position
Baggrund

150 TSP
‐
< 1 TSP

‐
(d)1,4 e4
1,2 – 1,4 e4

MnO partikler blev observeret vha.
TEM‐analyse.

CoO

Opsamling af kg‐mængder
20‐50 nm CoO partikler fra
gasfase reaktor
(uden lokal‐udsug)

Arbejdszone
<2 m position
Baggrund

710 TSP
‐
< 1 TSP

‐
(d)2,7 e4
1,2 – 1,4 e4

CoO‐partikler blev observeret vha.
TEM‐analyse. Luftbåret støv
domineret af store partikler

Methner et al. (2010)
I

CoO

Opsamling af kg‐mængder
20‐50 nm MnO partikler fra
gasfase reaktor
(med lokal‐udsug)

Arbejdszone
<2 m position
Baggrund

41 TSP
‐
< 1 TSP

‐
(d)1,5 e4
1,2 – 1,4 e4

CoO‐partikler blev observeret vha.
TEM analyse. Der måles ingen store
støvpartikler.

Methner et al. (2010)
I

Ag

Opsamling af kg‐mængder
20‐50 nm MnO partikler fra
gasfase reaktor (uden
lokal‐udsug)

Arbejdszone
<2 m position
Baggrund

6700 TSP
‐
< 1 TSP

‐
(d)2,0 e4
1,2 – 1,4 e4

Ag‐partikler blev observeret vha.
TEM analyse. Luftbåret støv
domineret af store partikler

Methner et al. (2010)
I

Ag

Opsamling af kg‐mængder
20‐50 nm MnO partikler fra
gasfase reaktor (med lokal‐
udsug)

Arbejdszone
<2 m position
Baggrund

1700 TSP
‐
< 1 TSP

‐
(d)1,3 e4
1,2 – 1,4 e4

Ag‐partikler blev observeret vha.
TEM‐analyse. Der måles ingen
støvpartikler med on‐line udstyr
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Forholdsvis konstant koncentration
under hele processen

Tabel B.2. Immissionsniveauer for aktiviteter ved håndtering og bearbejdning af syntetiske nanopartikler.
Reference

Produkt

Situation

Målinger

Masse
[μg/m3]

Johnson et al. (2010)
L

Carbon
black

Afvejning af 4‐200 mg
carbon black i stinkskab
(stinkskab slukket)

Stinkskab
Baggrund

‐
‐

1,3 e4
1,5 e4

Carbon black blev identificeret i
luftprøver vha.
elektronmikroskop.

Johnson et al. (2010)
L

C60

Afvejning af 4‐200 mg C60 i
stinkskab
(stinkskab slukket)

Stinkskab
Baggrund

‐
‐

7,2 e4
1,5 e4

C60 blev identificeret i luftprøver
vha. elektronmikroskopi

Johnson et al. (2010)
L

MWCNT

Afvejning af 4‐200 mg
MWCNT i stinkskab
(stinkskab slukket)

Stinkskab
Baggrund

‐
‐

17,7 e4
1,5 e4

Lee et al. (2010)
L

MWCNT

Afvejning af ukendt
mængde

Arbejdszone
Baggrund

161 TSP
< 88 TSP

‐
‐

Johnson et al. (2010)
L

MWCNT‐
OH

Afvejning af 4‐200 mg
MWCNT‐OH i stinkskab
(stinkskab slukket)

Stinkskab
Baggrund

‐
‐

1,9 e4
1,5 e4

MWCNT‐OH blev identificeret i
luftprøver vha. elektron‐
mikroskopi

Tsai et al. (2009)
L

Al2O3

Afvejning af 15 g nano‐
alumina i stinkskab

Konventionelt
stinkskab
Arbejdszone
Konstant flow stinkskab
Arbejdszone
Baggrund

‐
‐
‐
‐
‐

0,36 – 0,48 e4
0,31e4
0,11 – 0,15 e4
0,17 e4
‐

Partikler af nano‐alumina blev
observeret i arbejdszonen vha.
elektron mikroskopi

Tsai et al. (2009)
L

Al2O3

Afvejning af 100 g nano‐
alumina i stinkskab

Konventionelt
stinkskab
Arbejdszone
By‐pass stinkskab
Arbejdszone
Baggrund

‐
‐
‐
‐
‐

0,83 – 12,26 e4
0,25 e4
13,23 – 14,98 e4
13,26 e4
‐

Partikler af nano‐alumina blev
observeret i arbejdszonen vha.
elektron‐mikroskopi

Partikelkoncentration
[n/cm‐3]

Bemærkning

Afvejning

MWCNT blev identificeret i
luftprøver vha.
elektronmikroskopi
Der blev ikke observeret frie
MWCNT efter
asbestmålemetoden
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Afsækning,omhældning
Tsai et al. (2009)
L

Al2O3

Omhældning af 15 g nano‐
alumina i stinkskab

Konventionelt
stinkskab
Arbejdszone
Konstant‐flow
stinkskab
Arbejdszone
Baggrund

‐
‐
‐
‐
‐

0,36 – 0,37 e4
0,30 e4
0,13 – 0,18 e4
0,16 e4
‐

Partikler af nano‐alumina blev
observeret i arbejdszonen vha.
elektronmikroskopi

Tsai et al. (2009)
L

Al2O3

Omhældning af 100 g
nano‐alumina i stinkskab

Konventionelt
stinkskab
Arbejdszone
By‐pass stinkskab
Arbejdszone
Baggrund

‐
‐
‐
‐
‐

0,90 – 14,04 e4
0,27 e4
13,75 – 22,93 e4
12,01 e4
‐

Partikler af nano‐alumina blev
observeret i arbejdszonen vha.
elektronmikroskopi

Fujitani & Kobayashi
(2008)
I

TiO2

Afsækning fra produktions‐
anlæg (ingen detaljer)

1.5 ‐ 2 m position
Baggrund

Ikke rapporteret

(m)0,55 e4
(m)0,1 e4

Koncentration er kun angivet for
200‐400 nm partikler. Den totale
baggrundskoncentration er 10 e4
cm‐3.

Peters et al. (2009)
I

Li‐titanate

Løbende opsamling i
sække (roterende
calcineringsanlæg)

Arbejdszone
Baggrund

118 RF(o)
<LOD RF(o)

‐
‐

39±11 masse‐% af RF består af Li‐
titanate

Johnson et al. (2010)
L

Carbon
black

Probesonikering af carbon
black i de‐ioniseret vand
uden udsug

Stinkskab
Baggrund

‐
‐

(r)22,7 e4
(r);(s)1,5 e4

Carbon black blev identificeret i
luftprøver vha. elektron‐
mikroskopi

Johnson et al. (2010)
L

C60

Probesonikering af C60
uden udsug

Stinkskab
Baggrund

‐
‐

(r)4,6 e4
(r),(s)1,5 e4

C60 blev identificeret i luftprøver
vha. elektron‐mikroskopi

Johnson et al. (2010)
L

MWCNT

Probesonikering af
MWCNT i vand med
naturligt organisk
materiale uden udsug

Stinkskab
Baggrund

‐
‐

(r)8,4 e4
(r)1,5 e4

Johnson et al. (2010)
L

MWCNT‐
OH

Probesonikering af CNT i
vand med naturligt
organisk materiale uden
udsug

Stinkskab
Baggrund

‐
‐

(r)23,1 e4
(r),(s)1,5 e4

Sonikering og opblanding
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MWCNT blev identificeret i
luftprøver vha. elektron‐
mikroskopi
MWCNT‐OH blev identificeret i
luftprøver vha. elektron‐
mikroskopi

Lee et al. (2010)
L

MWCNT

Dispergering i ultralydsbad

Arbejdszone
Baggrund

88 TSP
‐

0,6‐0,7 e4‐
‐

Han et al. (2008)
L

MWCNT

Blending af suspension til
funktionalisering af
MWCNT

Arbejdszone
Arbejdszone ‐
indkapsling

nano‐fillers
ikke
specificeret

Produktion af
nanokomposit i twin‐scew
ekstruder

1,2 ‐ 1,3 m position
Baggrund

Han et al. (2008)
L

MWCNT

Spraypåførsel af
suspenderet MWCNT

Han et al. (2008)
L

MWCNT

Lee et al. (2010)
L

Methner et al. (2010)
I (pilot skala)

Koncentrationen af partikler
mellem 120 og 300 nm blev
forøget. Der blev ikke observeret
frie MWCNT efter asbest‐
målemetoden

332 TSP
<LOD TSP

‐
‐

Analyser af on‐line data indikerer
at MWCNT partiklerne er ca. 2 –
4 μm store. Black Carbon‐
koncentrationen i luften steg til
200 μg/m3 ved åbning af blender

‐
‐

(p)7,0 e6
(p)0,3 e4

Forfatterne hypoteserer at de
målte partikler er kondenseret
polymerrøg og ikke nanofiller

Arbejdszone

193 TSP

‐

‐

Spraypåførsel af
suspenderet MWCNT;
uspecificeret ændring af
arbejdsprocedure

Arbejdszone

31 TSP

‐

‐

MWCNT

Åbning af kammer efter
spraypåførsel af MWCNT
på tyndfilm

Arbejdszone
Baggrund

128 TSP
<80 TSP

0,7‐ 0,8 e4
‐

Der skete en forøgelse af
partikler mellem 50 og 110 nm.
Der blev ikke observeret frie
MWCNT
efter
asbest‐
analyseparadigmet

SiO‐Fe
produkt

Spraypåførsel af kg‐
mængde SiO‐Fe
nanopartikel på absorbant
i ventileret spraykammer

Arbejdszone
<2 m position
Baggrund

(t)46.000 TSP
‐
(t)< 0,3 TSP

‐
(d)>9,1 e4
1,3 – 2,3 e4

SiO‐Fe nanopartikler udgjorde
næsten hele andelen i det
opsamlede støv

Kompoundering
Manodori & Benedetti
(2009)
L
Spraypåførsel
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Tabel B.3. Emissionsniveauer for aktiviteter ved skæring i nanopartikelholdige kompositter og beton (nanoporøst materiale).
Reference

Produkt Situation

Målinger

Masse
[μg/m3]

Partikelkoncentration
[n/cm‐3]

Bemærkning

Bearbejdning af nanokompositter og beton
Bello et al. (2009) JNR
11/1
L

CNT

Tørsavning i epoxy
nanokomposit med ca. 0.05%
CNT (ingen udsugning
anvendt)

Arbejdsområde
Arbejdsområde uden CNT
Baggrund

(q)2.400 PM10
(q)5.410 PM10

15,3 e4
31,9 e4

Forfatterne observerede ingen frie
CNT-fibre i hverken elektron- eller
optisk-mikroskopisk analyse

Bello et al. (2009) JNR
11/1
L

CNT

Tørsavning i alumina
nanokomposit med 0,5-4,5%
CNT
(ingen udsugning anvendt)

Arbejdsområde
Arbejdsområde uden CNT
Baggrund

(q)800 PM10
(q)730 PM10

2,8 e4
8,8 e4

Forfatterne observerede ingen frie
CNT-fibre i hverken elektron- eller
optisk-mikroskopisk analyse

Bello et al. (2009) JNR
11/1
L

CNT

Vådsavning i epoxy
nanokomposit med ca. 0.05%
CNT
(ingen udsugning anvendt)

Arbejdsområde
Arbejdsområde uden CNT
Baggrund

20 – 40 PM10

ingen detekteret emission
ingen detekteret emission

Forfatterne rapporterer ingen forøget
massekoncentration i PM10

Bello et al. (2009) JNR
11/1
L

CNT

Vådsavning i alumina
nanokomposit med 0,5-4,5%
CNT
(ingen udsugning anvendt)

Arbejdsområde
Arbejdsområde uden CNT
Baggrund

20 – 40 PM10

ingen detekteret emission
ingen detekteret emission

Forfatterne rapporterer ingen forøget
massekoncentration i PM10

Elihn & Berg (2009)
I

Beton

Kontinuert skæring i
stålarmeret beton i ventileret
skærekammer

Arbejdszone (1-3 m)
Baggrund

460 TSP; 120 PM1

1,6 – 3,4 e4
0,6 e4

Ca. 65% af partiklerne var mindre end
100 nm

Elihn & Berg (2009)
I

Beton

Produktion af beton og
armerede betonelementer og
skæring i generel ventilation

Arbejdszone (1-3 m)
Baggrund

180 TSP; 70 PM1

0,9 – 1,8 e4
0,3 e4

Forfatterne bemærker at det meste af
støvet kommer under skæring i betonelementerne. 93% af partiklerne var
mindre end 100 nm

Elihn & Berg (2009)
I

Beton

Produktion af beton og
armerede betonelementer og
skæring i generel ventilation

Arbejdszone (1-3 m)
Baggrund

140 TSP; 60 PM1

0,7 – 2,1 e4
0,2 e4

Forfatterne bemærker at det meste af
støvet kommer under skæring i betonelementerne. 91% af partiklerne var
mindre end 100 nm

a)
b)
c)

En af måledagene er ikke vist, da der blev målt i et andet størrelsesinterval på denne dag.
Størrelsesinterval: 14 – 673 nm.
Måleperiode mindre en 1 time.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Partikelkoncentrationerne er målt med CPC, og koncentrationerne er gennemsnitskoncentrationer ved proces omregnet til totalkoncentration ud fra artiklens resultater.
HiPCO er SWCNT, der er produceret i ”High Pressure” CO‐atmosfære og opsamling på filter; LA SWCNT, er CNT produceret ved Laser Ablation og opsamling på koldfinger.
Massekoncentrationer blev bestemt indirekte ud fra massekoncentration af katalysator‐materialerne Fe og Ni. Måleperioden var typisk omkring 30 min.
Værdier fra én måledag.
Målt med CPC.
Variation i maksimalkoncentration målt med CPC og omregnet fra relative værdier angivet i artiklen.
De højeste koncentrationer blev målt ved længere flamme‐filter afstand end normalt anvendt samt et reduceret O2 forhold for BiPO4.
Maksimalværdi målt vha. indirekte metode TSI Dusttrack™Model 8520 med PM1 impaktor.
Målt med SMPS.
Den angivne koncentration er kun for partikler i størrelsesintervallet 200 – 400 nm målt med SMPS. Total baggrundskoncentration (gennemsnitlig natkoncentration) er angivet til
4
‐3
10 cm .
RF: Respirabel Fraktion med 50% cut‐point ved 4 μm; baggrundsniveauet er valgt som RF i udeluften, som er mindre end detektionsgrænsen (LOD).
Partikelkoncentrationen blev målt med en CPC og dækker området op til 370 nm.
PM10‐koncentrationen blev estimeret vha. Dust Track korrigeret for baggrundskoncentrationen.
Partikelkoncentrationen er angivet for partikler målt i området mellem 300 nm og 1 μm vha. en håndholdt lysspredningspartikeltæller
Baggrundskoncentrationen er bestemt som gennemsnit af to målinger før og to målinger efter aktiviteterne blev udført.
Den totale massekoncentration er højere, idet den angivne koncentration er Fe‐indholdet.
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Bilag 2: Brugsvejledning til NanoSafer
Du logger ind i NANOSafer via linket: www.ibar.dk/nanosafer.
For at begynde en session indtaster du dit brugernavn og adgangskode. Hvis det er første gang, du
anvender systemet, skal du oprette dig som bruger via linket i ”Opret Konto”. Efter log‐in vælges de
relevante indtastninger af ”Materialer”, ”Processer”, ”Beregn Score” eller ”Inspiration” fra menuen
øverst på skærmen.
Brugeren er anonym ligesom alle indtastninger. Dvs. det er kun den enkelte bruger, der har adgang til
alle de indtastede værdier og dermed har ansvaret for, om de er korrekte.

Herefter indtastes materialedata til risikovurdering. Der begyndes ved at klikke på fanebladet
”Materialer” i øverste bjælke.

Under indtastning af partikelstørrelse er det et krav, at der indtastes værdier for både korteste og
længste dimension af partiklen. Hvis den har samme størrelse i disse dimensioner, angives den
samme værdi (se nedenfor).
I denne sektion vælges eller indtastes også pulverets støvningsindeks (se nedenfor), idet denne værdi
relaterer sig til det specifikke stof.

Herefter kan vælges at trykke "Afkryds risikosætninger", ”Gem” eller ”Gem og Vurder Nanorelevans”.
Det sidstnævnte link kan anvendes, hvis man er usikker på, om partiklerne i produktet har
karakteristika, som kategoriserer det som et nanopartikulært stof.
Ved tryk på linket ”Afkryds risikosætninger” rulles et gardin ud til afmærkning af R‐sætninger angivet
i sikkerhedsdataarket.
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Herefter trykkes ”Gem” og man kan gå videre til ”Processer” i hovedmenuen, som er indtastning til
vurdering af eksponeringsfare.
Under ”Processer” indtastes en række informationer, der bruges til at beregne den potentielle
eksponering.
På dette faneblad er det muligt at vælge mellem to processer: ”Pulverhåndtering” eller ”Udslip”. Ved
pulverhåndtering anvendes værdien for støvningsindekset, mens der ved valg af pulverhåndtering
skal indtastes en værdi (mg/min) for graden af lækage eller udslip.

Øvrige indtastningsværdier omhandler aktiviteten og arbejdslokalets forhold. Ved afslutning trykkes
”Gem” og scenariet gemmes til senere brug.
Endelig kan der foretages en risikovurdering ved at vælge ”Beregn Score” i hovedmenuen. På denne
side kan du kombinere de materialer og aktiviteter, du har indtastet og gemt og trykke ”Beregn”.

114

Herefter udregnes automatisk en score for det potentielle fareniveau, og en fire scores for det akutte
(15 min) samt 8‐timers middeleksponeringspotentiale i hhv. arbejdszonen (NF) og arbejdslokalet
generelt (FF). Disse plottes ind i et kontrol bånd, og der laves et estimat for, hvor mange gange
eksponeringen skal reduceres for at nå værdien 0,1 (meget lav eksponering).

Herefter kan du finde inspiration til, hvilke forholdsregler du/I vil foretage i den aktuelle
arbejdssituation under fanen ”Inspiration”.

Fanebladet ”Inspiration” indeholder en række e‐læringssekvenser med eksempler og gode råd til at
minimere eksponering i en række arbejdssituationer. Der findes også inspiration til at bruge
kontrolhierarkiet til at prioritere indsatser. Desuden findes link til indeværende rapport i PFD.
God fornøjelse!
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