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 Dealing with the c omplete lifecycle of nanomaterials
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Vad är nanopartiklar
och nanoteknologi?
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*

Nanopartiklar finns naturligt runt omkring oss. Tänder man ett
vanligt stearinljus, bildas det miljontals nanopartiklar. Nano
partiklar brukar man kalla strukturer i storlek 1-100 nanometer.
En nanometer* är en miljarddels meter.
Nanoteknologi är när man använder eller framställer nanopartik
lar för nya material, komponenter eller system för förbättrade
processer. Anledningen till att nanoteknologi är ett så viktigt
nytt område är att det ger ”nya verktyg” för att skapa innova
tioner och nya användningsområden. Material i nanostorlek har
nämligen andra egenskaper än samma eller liknande material
med större storlek. Detta kan ge oss lösningar på globala ut
maningar inom en mängd användningsområden.

En nanometer:
0.000000001
en miljarddels meter

Astrocyt som växer på nanotrådar
(60–80 nm i diameter).

10 µm

”Nanoteknik spås hjälpa samhället med stora
utmaningar inom flera områden som medicin,
energi, teknologi med mera.”
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Nanoteknologi
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”Nanomaterial kan på grund av sin storlek
sällan regleras under befintlig lagstiftning så
som kemikalier då dessa mäts i ton.”
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Kemiindustrin

Nanomaterial används redan i produkter som vi använder dag
ligen, till exempel mobiltelefoner, datorer, medicin och kosme
tika. Utvecklingen spås öka exponentiellt de kommande åren.
Oönskade biprodukter av material i nanostorlek vid olika typer
av förbränning samt plastpartiklar i nanostorlek tillkommer.
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Gränserna mellan kemi, biologi och teknik suddas ut och ö
 verlappar varandra.
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Nanosäkerhet:
Nanoteknologin spänner mellan olika användningsområden och
nanopartiklar mellan flera olika typer av ämneskategorier. Likt
traditionella kemiska eller biologiska ämnen kan nanopartiklar
ha oväntade och ibland oönskade effekter på miljön. Idag saknas
det ett fungerande regelverk för produktion, användning och
avfallshantering av nanopartiklar.

”Det saknas ett helhetsgrepp (från produktion
till destruktion) kring nanosäkerhet vilket hämmar
utvecklingen av nanoteknik och företags vilja
att våga satsa på den nya tekniken vilket skulle
kunna ge svensk industri en knuff framåt.”

Vi vet relativt lite om hur nanopartiklar påverkar oss. Men de
traditionella sätten att hantera kemikalier och biologiska mate
rial är i många fall inte möjliga att applicera på nanomaterial.
Ett typiskt exempel på brister i systemet är att insamlade nano
partiklar från industri och akademi, som skickas till destruktion,
varken kan identifieras före eller efter förbränningen. Vi vet
med andra ord inte om nanopartiklarna verkligen försvunnit
eller om nya bildats. Systemen är helt enkelt inte anpassade till
den nya tekniken.
Det behövs nya metoder att riskbedöma nanomaterial för att
undvika framtida motgångar för denna teknik som har så många
potentiella möjligheter. Därför måste vi arbeta med nanosäkerhet
parallellt med de tekniska innovationerna.
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Centret:
Det finns ett stort behov från industrin att få hjälp med nano
säkerhetsfrågor, så att man vågar satsa på nanoteknologi och
kan få kundförtroende för sina produkter. Vi har med stöd från
Tillväxtverkets regionfonder samlat intressenter från industri,
akademi, myndigheter och andra intresseorganisationer för
skapandet av ett nanosäkerhetscentrum i regionen.

”Anledningen till att vi vill skapa ett
nanosäkerhetscenter i Skåne är att vi här har
unik världsledande forskning med bland annat
den tvärvetenskapliga forskningsplattformen
NanoLund som startade redan 1988.”

Forskningsmässigt har vi den akademiska noden N
 anoLund
som bedrivit världsledande tvärvetenskaplig forskning inom
nanoteknologi sedan 1988. Vidare finns flera bolag som
sprungit ur denna forskning och som baserar sina produkter på
nanoteknologi. Dessutom har vi flera analysföretag, som härrör
från Pharmacia och Astra som erbjuder tjänster inom nano.
Därutöver har vi flera infrastrukturer med fantastiska instru
ment och analysverktyg på både Lund och Malmö Universitet
samt anläggningar som ESS och MAX IV. I dagsläget är över
20-talet forskningsinstutioner, dryga 30-talet bolag, Region
Skåne, SP (Technical Research Institute of Sweden), Arbetsmiljö
verket och andra intressereorganisationer, som tillsammans
bygger upp Scandinavien NanoSafetyCentre.
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Scandinavien NanoSafetyCentre kommer att baseras på tre
grundpelare eller ben:
1) Biofysikaliska analyser
Detta ben avser att bistå företag med analyser och karaktärisering
av nanomaterial, som man testat mot olika parametrar, såsom
tekniska och kemiska egenskaper, hur de reagerar i olika miljöer,
om de är på något sätt giftiga i olika system, osv.
2) Arbetsmiljömätningar
Erbjuda mätningar på arbetsplatser avseende hur personal och
arbetsytor exponeras av nanopartiklar och erbjuda råd hur man
ska hantera en dylik exponering på människor. Detta kommer
att utvecklas med allmänna råd och guidning.
3) Avfall och återvinning
Stötta utveckling och forskning av nya metoder för att hantera
och detektera nanomaterial som avfall.
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Platsen:

Scandinavian
NanoSafetyCenter
Malmö

Kastrup

Lund

Köpenhamn

Max IV

ESS

Science Village
Scandinavia

ScandinavianNanoSafetyCenter kommer att lokaliseras i hjär
tat av Science Village Scandinavia – området mellan ESS och
MAX IV-laboratoriet som kommer att bli en av de största
kombinerade forsknings- och företagsparkerna i Europa. Hit
kommer även stora delar av Lunds Universitets nya campus
byggas tillsammans med en internationell forskaranläggning,
företagshotell, industrier med mera.
ScandinavianNanoSafetyCenter kommer ha en viss egen infra
struktur och inom tio år anställa 20-30 medarbetare. Men
framförallt kommer organisationen agera som ett paraply som
förmedlar uppdrag åt små och medelstora bolag, större aktörer,
ESS och MAX IV. Tillsammans med ProNano, en satsning på
kommersiell industriell produktionsanläggning för nanopartik
lar, kommer ScandinavianNanoSafetyCenter kunna erbjuda en
komplett tjänsteportfölj för nationella och internationella bolag
som vill satsa på nanoteknologi.

”Vi har en unik infrastruktur med MAX IV och
ESS som möjliggör analyser som inte kan uföras
på många platser i världen.”

13

14

ScandinavienNanoSafetyCentre

”Det finns ett stort intresse bland de större
traditionella bolagen i regionen att få hjälp
med att hantera nanofrågor för att satsa på
tekniken.”

ScandinavienNanoSafetyCentre

Framtiden:











Fler företag i regionen inom nanosektorn:
Spinoff från forskning
Andra start–up bolag
Inflyttning och etablering av nationella och internationella
bolag
Stärka befintliga bolag ur konkurrenssynpunkt.
Se till att säkra produkter och processer kommer ut på
marknaden
Driva fram nya innovationer inom nanoteknologi, framför
allt inom avfallsindustrin där nanopartiklar varken detekteras
eller hanteras idag.
Centret är tänkt att vara självbärande och vinst återinvesteras
i forskning inom nanoteknologi.
Internationell nod for nanoteknologi, finansiär av akademisk
forskning och utveckling inom nanoteknologi samt vara en
plattform för tvärvetenskap och samarbete med industri.
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”Unikt för centret är att vi utgår från industrins
behov av analyser och hantering av nanomaterial.
Centret blir en paraplyorganisation för befintliga
små och medelstora bolag samt MAX IV och
ESS. Detta ger centret möjlighet att utvecklas
dynamiskt med tekniken och bolagen.”

ScandinavienNanoSafetyCentre

Aktörerna:




















25 olika forskningsinstitutioner
Lunds universitet och Malmö högskola
Ett forskningsinstitut, SP
Stöd av över 30 regionala bolag
Region Skåne
ESS
MAX IV
Science Village Scandinavia
Nationale Forskningscentrum för arbetsmiljö Danmark
Nanosäkerhetsnätverket Small & Safe (Projekt Tillväxtverket)
ca 450 personer
Swetox
Nanomednorth
SweNanotech
NanoLund
Medeon
Ideon
Medicon Village
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För mer information kontakta:
Tommy Cedervall / vetenskaplig ledare
tommy.cedervall@biochemistry.lu.se
Biokemi och Strukturbiologi +46 (0)46 222 82 54
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Ett ämne som i minst en dimension
befinner sig mellan 1–100 nm räknas
som nanomaterial.

Lennart Gisselsson / projektledare
lennart.gisselsson@fsi.lu.se
Samverkan +46 (0)70 211 69 83 eller +46 (0) 70 211 69 83
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Perfekt arrangerade
InP halvledarnanotrådar.
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”Nanoteknik spås hjälpa samhället med stora
utmaningar inom flera områden som medicin,
energi, teknologi med mera.”
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