
 

 

 

 

 

 

AVDELNINGEN FÖR ERGONOMI OCH AEROSOLTEKNOLOGI | DESIGNVETENSKAPER 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA | LUNDS UNIVERSITET 
2021 

EXAMENSARBETE I ERGONOMI (MAMM10) 

Camilla Abrahamsson 

Emissioner av nanotrådar 

från epitaxisubstrat 

 

 

 

 



 

Emissioner av nanotrådar från 

epitaxisubstrat 

Mätningar och implikationer för yrkesrisker i 

renrumsmiljö under forskning och utveckling 

 

 

Camilla Abrahamsson 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Emissioner av nanotrådar från epitaxisubstrat 

Mätningar och implikationer för yrkesrisker i renrumsmiljö under forskning 

och utveckling 

 

 

Copyright © 2021 Camilla Abrahamsson 

 

 

Publicerad av 

Institutionen för Designvetenskaper 

Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet 

Box 118, 221 00 Lund 

 

 

Ämne: Ergonomi (MAMM10) 

Avdelning: Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi (EAT) 

Huvudhandledare: Christina Isaxon 

Bitr. handledare: Julia Dobric 

Examinator: Anders Gudmundsson 

 



 

Abstract 

Structural similarities to asbestos as well as cell and animal studies have raised 

concerns about the potential health hazard of nanowires if they can become airborne 

and inhaled during handling. Epitaxially grown nanowires may be subjected to 

damage during preparation for microscope analysis and this thesis aims to 

investigate whether nanowires or fragments thereof may detach from the substrate 

and become airborne due to damage. Emissions were provoked from substrates in 

an exposure chamber and their number concentrations, size distributions, chemical 

composition and morphology were studied. Silicon wafers without nanowires were 

subjected to the same treatment to rule out the contribution of substrate fragments 

in the emissions.  Large differences in emissions between substrates with and 

without wires, individual scraping events as well as between wire types were 

observed. Rod-shaped 200 nm InP NWs resulted in clear peaks in number 

concentrations with a size distribution centered around 1 µm, whereas cone-shaped 

10-100 nm GaP NWs did not give rise to clear peaks, although the presence of 

particles reaching up to 5 µm in diameter could be seen in the size distribution. For 

InP NWs, the presence NW-specific elements (In, Au, P) could be detected through 

aerosol mass spectrometry in the air sampled approximately 2 cm above the 

substrate, confirming nanowire release. Size distributions as well as SEM imaging 

showed that emissions took place in the form of agglomerates as well as fragments 

and damaged wires could be observed on the substrates after treatment. 

Understanding of possible emissions to air is necessary to protect workers health in 

the early stages of research and development as well as a foundation to ensure safe 

future upscaling of production. 
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Sammanfattning 

Morfologiska likheter med asbest tillsammans med toxikologiska studier i celler och 

försöksdjur har väckt oro för de potentiella hälsoriskerna om nanotrådar kan bli 

luftburna och inandas vid hantering. Nanotrådar växta på substrat genom epitaxi kan 

riskera att skadas under hantering vid förberedelse för analys i mikroskop och detta 

examensarbete ämnar undersöka huruvida nanotrådar eller fragment av dessa kan 

lossna från substratet och bli luftburna då detta händer. Emissioner provocerades 

fram från substrat i en exponeringskammare och deras antalskoncentrationer, 

storleksfördelningar, kemiska sammansättning och morfologi studerades. Substrat 

av Si utan påväxta nanotrådar behandlades på motsvarande sätt för att utesluta 

inverkan av substratfragment i emissionerna. Det visade sig vara stora skillnader 

mellan emissionerna för substrat med respektive utan nanotrådar, mellan enskilda 

skrapningar samt mellan de undersökta trådtyperna. Stavformade nanotrådar av InP 

med 200 nm diameter gav upphov till tydliga toppar i antalskoncentration med en 

storleksfördelning centrerad runt 1 µm medan konformade trådar av GaP (10 nm 

diameter i toppen, 100 nm i botten) ej kunde ses som toppar i antalskoncentration. 

Däremot kunde en bredare och flackare storleksfördelning skiljd från bakgrunden 

observeras, med partiklar upp till 5 µm i diameter. För en typ av nanotrådar (InP) 

kunde närvaron av grundämnen unika för nanotrådarna (In, P, Au) uppmätas i luften 

cirka 2 cm ovanför substratet med hjälp av aerosolmassspektrometri. 

Storleksfördelningar liksom SEM-bilder visade att emissionerna skedde i form av 

så väl fragment som agglomerat av dessa och skadade trådar kunde observeras på 

substratens yta efter hantering. Förståelse för potentiella emissioner till luft är viktig 

för att skydda personal i de tidiga stadierna av forskning och utveckling liksom som 

en grund för arbete med säker framtida uppskalning av produktionen.   

 

 

 

Nyckelord: nanosäkerhet, epitaxi, arbetsplatsrisk, aerosol, hälsorisk 

 



 

Förord 

Först och främst skulle jag vilja tacka Julia Dobric för alla våra timmar i labbet, allt 

ditt stöd och våra givande diskussioner där vi vänt och vridit på experimentupplägg 

och kämpat igenom svårigheter i labbet. Du har verkligen varit en klippa! Stort tack 

även till Christina Isaxon och Anders Gudmundson för er entusiasm, att ni trott på 

mina idéer och gett mig verktygen för att utveckla dom vidare. Ni har visat mig hur 

viktigt det är att vara kreativ, kunna ändra riktning under projektets gång och aldrig 

förlora nyfikenheten. Tack till Sara Franzén, Lukas Hrachnowina och Luke Hankin 

för all hjälp med rundvisning i labbet och att bidra med nanotrådar och värdefull 

information till projektet. Tack till Mehran Sedrpooshan för analys av ytprover och 

substrat i SEM och till Crispin Hetherington för analys av TEM-griddar.Tack till 

Axel Eriksson för all hjälp med AMSen. Tack även till Karin Lovén för all hjälp 

med det praktiska arbetet med kammaren och instrumenten och tack till alla övriga 

medlemmar i aerosolgruppen på EAT som på ett eller annat sätt hjälpt till under 

detta projekt och sett till att det kunnat bli så säkert och framgångsrikt som möjligt. 

Detta har varit det svåraste men samtidigt mest belönande och roliga jag gjort under 

min utbildning.  

 

 

 

Lund, februari 2021 

 

Camilla Abrahamsson 

 

  



 

Innehållsförteckning 

 
Akronym- och förkortningslista ............................................................................ 10 

1 Inledning ............................................................................................................. 11 

 Bakgrund ..................................................................................................... 11 

 Syfte............................................................................................................. 12 

 Problemställningar ....................................................................................... 13 

2 Teoretisk bakgrund ............................................................................................. 14 

 Nanobegrepp ............................................................................................... 14 

 Nanotrådar ............................................................................................ 14 

 Toxikologi ................................................................................................... 15 

 Toxikologiska studier på nanotrådar av halvledarmaterial ................... 15 

 Inverkan av geometrisk form på toxicitet hos nanotrådar .................... 16 

 Kemisk sammansättning ....................................................................... 17 

 Vad används toxicitetsdatan till? .......................................................... 18 

 Hygieniska gränsvärden ....................................................................... 18 

 Control-banding .................................................................................... 19 

 Risk .............................................................................................................. 20 

 Riskuppfattningar ................................................................................. 20 

 Osäkerhet .............................................................................................. 20 

 Försiktighetsprincipen .......................................................................... 21 

 Safe-by-Design ..................................................................................... 21 

 Barriärer ................................................................................................ 22 

 Exponering för nanotrådar i arbetsmiljö ...................................................... 23 

 Nanoexponering inom industri ............................................................. 24 



 

 Exponering i forskningsmiljön ............................................................. 24 

 Mätstrategi ............................................................................................ 24 

 Vad bör mätas för att förstå emissioner av nanotrådar? ....................... 25 

3 Metod.................................................................................................................. 26 

 Om nanolabbet ............................................................................................ 26 

 Om exponeringskammaren .......................................................................... 27 

 Nanotrådar ................................................................................................... 27 

 Skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder ................................................ 29 

 Mätinstrument ............................................................................................. 29 

 Aerodynamic Particle Sizer (APS) ....................................................... 30 

 Aerosol Mass Spectrometry (AMS) ..................................................... 30 

 Condensation Particle Counter (CPC) .................................................. 30 

 Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) ............................................ 30 

 TEM-sampler ........................................................................................ 31 

 Ytsampling med tejp ............................................................................. 31 

 Mätuppställning ........................................................................................... 31 

 Översikt över kammaren ...................................................................... 31 

4 Resultat ............................................................................................................... 35 

 Si substrat utan trådar .................................................................................. 35 

 Nanotrådar av GaP ...................................................................................... 36 

 Nanotrådar av InP ........................................................................................ 36 

 AMS ..................................................................................................... 37 

 Storleksfördelningar ............................................................................. 38 

 Ytprover ....................................................................................................... 40 

 SEM-bilder på skadade substrat .................................................................. 41 

 TEM-bilder .................................................................................................. 42 

5 Diskussion .......................................................................................................... 45 

6 Slutsatser ............................................................................................................ 50 

Referenslista .......................................................................................................... 53 

Bilaga A Hanteringsprocedurer i kammaren ......................................................... 63 



 

Bilaga B Populärvetenskaplig sammanfattning ..................................................... 64 



10 

Akronym- och förkortningslista 

8h-TWA 8-hour Time Weighted Average 

AER Air Exchange Rate 

AMS Aerosol Mass Spectrometer 

APS Aerodynamic Particle Sizer 

CPC Condensation Particle Counter 

dae Aerodynamisk diameter 

DMA Differential Mobility Analyzer 

GaP Galliumfosfid 

HARN High Aspect Ratio Nanomaterials  

HEPA High Efficiency Particle Arresting [filter] 

ICP-MS Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

InP Indiumfosfid 

LAF Laminar Air Flow 

NWs Nanotrådar 

PPE  Personal Protective Equipment 

SEM Scanning Electron Microscope 

Si Kisel 

SMPS Scanning Mobility Particle Sizer 

TEM Transmission Electron Microscope 

ToF Time-of-flight 



11 

1 Inledning 

Examensarbetet introduceras, motiveras och sätts i kontext. Problemställningar 

redogörs för.  

 Bakgrund 

Parallellt med utveckling av nya material, tekniker och teknologier sker en 

förändring av de yrkesrisker som yrkesverksamma inom det aktuella fältet riskerar 

att utsättas för. Med bakgrund i ett flertal allvarliga yrkessjukdomar som uppkommit 

till följd av luftburen exponering för partiklar av olika typer är det angeläget för 

forskning och industri att sträva efter att proaktivt förebygga framtida hälsorisker 

till följd av yrkesexponering för nya material. Under de senaste årtiondena har detta 

aktualiserats i och med framväxten av nanoteknologi, där storleksberoende fenomen 

och egenskaper hos strukturer på nanoskalan (1 – 100  nm) förväntas möjliggöra 

genombrott inom en rad olika forskningsfält och industrier (U.S. EPA, 2017), allt 

från medicin till elektronik och nya material (European Commission, 2015). Nya 

tekniska möjligheter innebär dock även nya risker och det finns en välgrundad oro 

för att kunskapsutvecklingen gällande hälsorisker relaterat till strukturer på 

nanoskalan släpar efter den tekniska utvecklingen (Maynard & Aitken, 2016), 

samtidigt som den industriella tillverkningen av nanomaterial förväntas öka kraftigt 

i skala under kommande år (Isaxon, o.a., 2020). Många röster har höjts, från så väl 

forskare som organisationer, för att riskerna med nanomaterial ska förstås, 

utvärderas och regleras i ett så tidigt skede som möjligt för att förebygga eventuell 

skada på människors hälsa (Donaldson, Stone, Tran, Kreyling, & Borm, 2004; 

OECD, 2015; WHO, 2017).  

En undergrupp av nanomaterial förknippad med särskilt stor oro är så kallade High 

Aspect Ratio Nanomaterials (HARNs), vilket är ett paraplybegrepp för 

fiberliknande strukturer så som kolnanorör, nanofibrer och nanotrådar (WHO, 2017) 

där längden är den dominerande storleksdimensionen och bredden befinner sig på 

nanoskalan. Grunden för denna oro ligger i att det finns ett väletablerat samband 

mellan inandning av olösliga fiberstrukturer och utveckling av lungsjukdom 

(Donaldson, Murphy, Duffin, & Poland, 2010). Det mest ökända exemplet är asbest, 

en välkänd hälsorisk som fortfarande orsakar uppskattningsvis 90 000 dödsfall 

årligen världen över även om kopplingen mellan sjukdom och exponering för asbest 
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varit känd i årtionden (Whitmer, 2020). Om nanomaterial med liknande 

dimensioner kan bli luftburna vid hantering finns en påtaglig risk att de kan andas 

in och potentiellt ge upphov till skada och sjukdom i primärt luftvägarna 

(Donaldson, Murphy, Duffin & Poland, 2010). I dagsläget råder stora 

kunskapsosäkerheter om hur farliga olika typer av HARNs är för människor, i vilken 

utsträckning dessa frigörs vid olika hanteringsprocesser samt hur personal som 

hanterar dessa material inom forskning och industri ska skyddas på bästa sätt utan 

att stävja den tekniska utvecklingen. Det finns också en oro för att omvandlingen 

från småskalig forskning och utveckling till storskalig industriell tillverkning ska 

förändra riskbilden när produktionen skalas upp och större mängder material 

hanteras (Isaxon, o.a., 2020).  

Detta examensarbete består av mätningar på i vilken utsträckning nanotrådar och 

deras beståndsdelar emitteras till luft vid manuell hantering av substrat på vilka 

nanotrådar har vuxits. Arbetet är grundat i tidigare opublicerade mätningar i ett 

forsknings- och tillverkningslabb för nanomaterial där substrat med nanotrådar 

avsiktligt skrapades med pincett och förhöjningar av partikelkoncentrationer 

uppmättes i närheten av substratet. Dessa halter kunde dock inte med säkerhet 

separeras från redan existerande bakgrundshalter i labbmiljön, vilket motiverade att 

kontrollerade experiment skulle utföras i en exponeringskammare. Att substrat 

oavsiktligt skrapas vid förberedelse för analys kan riskera att ske då man slinter med 

pincetten eftersom substraten är små, sköra och svåra att greppa.  

 

I dagsläget är det inte fastställt huruvida nanotrådar kan bli luftburna från substrat 

vid hantering. Det råder stora kunskapsosäkerheter och meningsskillnader mellan 

forskare gällande huruvida det är möjligt att slå loss dessa trådar vid hantering eller 

om krafter på nanoskalan förhindrar detta. Det finns även kunskapsluckor gällande 

hur vilka antalskoncentrationer av emissioner som kan uppnås till följd av olika 

arbetsmoment, inom vilka storleksvall emissionerna befinner sig samt deras 

morfologi (fragment, hela trådar eller agglomerat).  

 Syfte 

Det övergripande målet med examensarbetet är att i en välkontrollerad miljö 

undersöka om mekanisk påverkan på epitaxisubstrat på vilka nanotrådar har vuxits 

kan ge upphov till emissioner av nanotrådar till luft. Om så är fallet, ska dessa 

emissioner karaktäriseras med avseende på antalskoncentration, 

storleksfördelning, kemisk sammansättning och morfologi för att förstå 

emissionernas sammansättning samt fastställa med säkerhet att de består av 

nanotrådar. Om möjligt ska eventuella toppar i emissionerna sammankopplas med 

de olika moment som utförs för att identifiera riskfyllda arbetsmoment under vilka 
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det är kritiskt att skyddsåtgärder finns på plats för att skydda personal vid 

hantering av nanotrådarna.  

 Problemställningar 

Problemställning 1: Sker emissioner av nanotrådar till luft vid mekanisk 

påverkan på substrat och hur ser i så fall dessa emissioner ut med avseende på 

antalskoncentration och storleksfördelning? 

Underfrågeställning 1.1 Skiljer sig uppmätta emissioner i storlek eller morfologi 

beroende på de växta nanotrådarnas egenskaper och på vilket sätt gör de det i så 

fall?  

Underfrågeställning 1.2 Går det att säkerställa att uppmätta emissioner härrör från 

att nanotrådar släppt från substratet och inte består av fragment från substratet 

självt?  

 
Problemställning 2: Vilka moment i arbetet med hantering av substrat är 

förknippade med förhöjda emissioner och vad har detta för implikationer för rutiner 

och skyddsutrustning vid dessa moment? 
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2 Teoretisk bakgrund 

Denna del av rapporten syftar till att tydliggöra arbetets kontext, redogöra för 

tidigare arbete inom fältet samt ge en förförståelse inför senare redogörelse av 

experimentgång och resultat.  

 Nanobegrepp 

Strukturer och partiklar på nanoskalan har skapats oavsiktligt av naturliga 

processer (som exempelvis skogsbränder) så väl som av mänsklig aktivitet (som 

exempelvis förbränningsmotorer) under mycket lång tid men de senaste 

årtiondenas vetenskapliga och tekniska utveckling har möjliggjort avsiktlig 

tillverkning av nanomaterial med materialkombinationer och strukturer som inte 

förekommer i naturen (Hochella , o.a., 2019).  Det är därför vanligt att skilja på 

oavsiktligt skapade nanomaterial (”incidental nanomaterials”) och av människan 

avsiktligt tillverkade nanomaterial (”engineered nanomaterials”, ENMs). I denna 

rapport diskuteras enbart av människan avsiktligt tillverkade nanomaterial 

(ENMs), men kännedom om oavsiktligt tillverkade partiklar på nanoskalan är 

relevant då direktvisande mätinstrument inte kan skilja dessa åt om de befinner sig 

i samma storleksintervall. Nanosäkerhet (nanosafety) är ett samlingsbegrepp för 

ansträngningar för att utvärdera och förebygga skadliga effekter till följd av 

utveckling av nanoteknologi (Savolainen, 2014). 

 Nanotrådar 

Nanotrådar kan skapas från en stor mångfald av material, bland annat metaller, 

oxider och halvledare (Messing, Hillerich, Johansson, Deppert, & Dick, 2009) 

med hög grad av kontroll över trådarnas geometriska form samt deras elektroniska 

och kristallina egenskaper, vilket möjliggör att nanotrådar kan skräddarsys för en 

lång rad tillämpningar inom så väl forskning som industri (Huang & Lieber, 

2004). Exempelvis har nanotrådar av både indiumfosfid (InP)  (Otnes, o.a., 2018) 

och galliumfosfid (GaP) (Allen, Jeon, & Woodall, 2010) visat sig ha lovande 

egenskaper för utveckling av solceller med hög effektivitet. I dagsläget saknas 

dock etablerade kommersiella produkter med innehåll av nanotrådar eftersom 
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syntesen är dyr och enbart producerar mycket begränsade mängder (Otnes & 

Borgström, 2017). 

 

Den dominerande tekniken för tillverkning av nanotrådar är epitaxiell tillväxt i 

olika utföranden (Seifert, o.a., 2004), där så kallade seed particles (vanligtvis av 

guld) katalyserar tillväxt av trådar genom att inkorporera ämnen från gasfas under 

sig och på så vis bygger upp tråden atomlager för atomlager (Yazawa, Koguchi, 

Muto, Ozawa, & Hiruma, 1992).  

 Toxikologi  

Antalet toxikologiska studier som specifikt undersöker nanotrådar av 

halvledarmaterial är mycket begränsat (Abariute, Lard, Hebisch, & Prinz, 2019), 

vilket medför att dessa ofta kompletteras med studier på andra HARNs när risker 

med nanotrådar diskuteras. Inandning av fiberliknande material och utveckling av 

lungsjukdom är ett välkänt toxikologiskt paradigm, inom vilket nu även HARNs 

inkluderats (Kane, Hurt, & Gao, 2018) och bland andra WHO (2017) har pekat ut 

HARNs som en grupp nanomaterial där det finns oroande indikationer på att de kan 

utgöra en hälsorisk.  Ett flertal studier har påvisat ökning av markörer för till 

exempel inflammation och fibros vid inandning av olika HARNs (Fatkhutdinova, 

o.a., 2016; Mihalachea, Verbeeka, Graczykb, Murashovc, & van Broekhuizend, 

2017). Ett HARN, Mitsui 7-kolnanorör, är klassificerat av IARC (International 

Agency for Research on Cancer) som carcinogent för människor (Grosse, o.a., 

2014). 

 Toxikologiska studier på nanotrådar av halvledarmaterial 

Ett antal toxikologiska studier har visat att nanotrådar av halvledarmaterial inte 

ledde till några påvisbara skadliga effekter. Då makrofager härrörande från alveoler 

i råtta exponerades för Si nanotrådar kunde ingen signifikant ökning av fria 

syreradikaler påvisas   (Leonard, o.a., 2014). Upptag av GaP nanotrådar i Daphnia 

Magna respektive Drosophila melanogaster ledde inte heller till några mätbara 

skadliga effekter på viabilitet eller vävnadsfunktion (Adolfsson, Schneider, 

Hammarin, Häcker, & Prinz, 2013; Mattsson, o.a., 2016). Andra studier har däremot 

kunnat visa på skadliga effekter. I en studie på råtta in vivo visades en övergående 

dos-beroende ökning av inflammation och skada i lungorna till följd av inandning 

av Si nanotrådar (Roberts, o.a., 2012). Förlängd inflammation av vävnad i råtthjärna 

kunde påvisas så långt som ett år efter injektion av GaP nanotrådar (Gällentoft, o.a., 

2015).  
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Som tidigare nämnts kan nanotrådar skräddarsys med avseende på form och 

material (Huang & Lieber, 2004) vilket medför att nanotrådar med stor mångfald i 

form och kemisk sammansättning används i forskning världen över. Toxiciteten hos 

en enskild nanotrådstyp behöver ofta utvärderas på en fall-för-fall basis men man 

kan i viss mån förutsäga och kategorisera nanotrådar baserat på deras egenskaper 

samt generella principer för inandning av fibermaterial. Längd, diameter och kemisk 

sammansättning av tråden är alla viktiga egenskaper som styr hur långt ner i lungan 

en inandad fiber når, hur lätt den löses upp och translokeras till andra organ samt 

vilka skadeverkningar den får i kroppen (Donaldson, Murphy, Schinwald, Duffin, 

& Poland, 2011).  

 Inverkan av geometrisk form på toxicitet hos nanotrådar 

2.2.2.1 Längd 

Längden på inandade fiberstrukturer så som HARNs påverkar i vilken utsträckning 

kroppens immunförsvar i form av makrofager kan avlägsna fibrer från alveolerna. 

Om fiberns längd överskrider makrofagens storlek (typiskt 10 – 20 µm) kommer 

makrofagen genomborras av fibern i sina försök av att inkapsla och eliminera den, 

ett fenomen som kallas frustrerad fagocytos (Padmore, Stark, Turkevich, & 

Champion, 2017) vilket dokumenterats ge upphov till skador, inflammation och 

sjukdom, såväl in vitro som in vivo (Murphy, Schinwald, Poland, & Donaldsson, 

2012). Poland o.a. (2008) visade att injektion av långa kolnanorör (>10 µm) i 

bukhålan på möss gav upphov till en inflammatorisk respons liknande responsen på 

långa asbestfibrer, medan injektion av korta kolnanorör (1-5 µm) hade samma effekt 

som kontrollgruppen. I dagsläget produceras sällan nanotrådar i dessa 

längdintervall, men ökande skadeverkan med ökande längd är ett viktigt samband, 

där kortare fibrer generellt verkar vara att föredra ur ett hälsoriskperspektiv 

(Bianchi, o.a., 2020) men vissa författare har även uttryckt oro för hälsoeffekter till 

följd av inandning av kortare fibrer (<5 µm) (Roggli, 2015).  

2.2.2.2 Diameter 

Fiberdiametern definierar den aerodynamiska diametern (dae) vilken påverkar hur 

långt ner i lungan en fiber når och var den slutligen kommer deponeras (Kreyling, 

Moller, Semmler-Behnke, & Oberdorster, 2007). En inandad fiber orienterar sig i 

riktningen av luftflödet och deponeras som en partikel med diameter motsvarande 

den aerodynamiska diametern (Carvalho, Peters, & Williams, 2011). Partiklar med 

diametrar på 0,1 – 1 µm deponeras minimalt i lungan, medan ökande deponering 

ses för så väl mindre som större partikelstorlekar då dessa i större utsträckning 

påverkas av diffusion respektive gravitation och tröghet (Brown, 2015).  
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Diametern på fibern påverkar dess flexibilitet vilket i sin tur påverkar dess 

interaktion med makrofager. En större diameter gör fibern mer rigid vilket i större 

utsträckning leder till frustrerad fagocytos än tunnare och mer böjliga fibrer (Wang, 

o.a., 2019). Större diameter kan också förknippas med en högre grad av 

biopersistens, eftersom fibern är svårare att bryta ner (Wang, o.a., 2019). Dock kan 

tunnare fibrer lättare brytas ner i fragment vilket gör att de i högre utsträckning kan 

passera barriärer i kroppen (Mattsson, o.a., 2016) och därför kan ge en större toxisk 

respons än grövre fibrer (Wang, o.a., 2019). Det är därför inte entydigt om grövre 

fibrer generellt kan anses vara farligare eller säkrare än tunna fibrer.  

 Kemisk sammansättning       

Den kemiska sammansättningen styr biopersistens samt i viss utsträckning toxisk 

respons, då vissa grundämnen som används i nanotrådar är toxiska i sig själva, så 

som arsenik (WHO, 2018) och indium (Cummings, o.a., 2012). Om biopersistensen 

är hög kan fibrer ackumuleras i lungan och orsaka mer skada över tid alternativt 

translokeras till andra organ (Donaldson, Murphy, Duffin, & Poland, 2010).  I detta 

examensarbete studerades nanotrådar av GaP respektive InP och toxicitetsstudier 

specifikt för dessa material presenteras nedan. Redan år 2000 uppmärksammades 

yrkesrisker för arbetare i halvledar- och mikroelektronikindustri som hanterar och 

därmed riskerar att andas in fragment av halvledarmaterial så som InP, InAs, GaAs 

och GaP, då kunskapen om toxiciteten hos dessa material är bristfällig (Flora, 2000).  

2.2.3.1 GaP 

En studie av upptag av GaP nanotrådar i bananfluga till följd av introduktion av 

nanotrådar i föda kunde inte påvisa någon mätbar immunrespons eller påverkan på 

genuttryck och livslängd (Adolfsson, Schneider, Hammarin, Häcker, & Prinz, 

2013). I en annan in vitro studie internaliserades fyra olika geometrier av GaP 

nanotrådar av mänskliga lungceller och inga skadliga effekter på cellerna kunde 

påvisas (Abariute, Lard, Hebisch, & Prinz, 2019). Gallium anses generellt inte vara 

toxiskt i sig självt, men enskilda fall av galliumförgiftning har rapporterats vilket 

har väckt oro gällande hälsorisker för arbetare inom halvledarindustrin (Ivanoff, 

Ivanoff, & Hottel, 2012).  

2.2.3.2 InP 

Det finns otillräckligt med evidens gällande huruvida indiumfosfid är carcinogent i 

människa, men det anses finnas tillräckligt stöd för att det är carcinogent i 

försöksdjur i bulkform (IARC, 2006). Arbetsplatsexponering för indium har 

kopplats samman med ett flertal olika sjukdomstillstånd i lungorna (Cummings, 

o.a., 2012) men toxicitetsstudier på specifikt nanotrådar av InP saknas i dagsläget.  
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 Vad används toxicitetsdatan till? 

Beroende på mängden och kvaliteten på toxicitetsdatan som finns tillgänglig finns 

två huvudsakliga vägar för att gå vidare mot en praktisk tillämpning av 

toxicitetsdatan i riskhanteringsprocessen, vilka beskrivs i Figur 1 nedan. 

Riskhantering definieras som systematiskt arbete med att analysera, utvärdera och 

kontrollera risker i en verksamhet och olika tillämpningar av toxicitetsdatan 

(jämförelse med hygieniska gränsvärden eller resultat från control bandning) 

används i sin tur för att vägleda detta arbete.  

 

Figur 1: Vägar från toxicitetsdata till riskhantering beroende på om tillräcklig eller otillräcklig 

data finns tillgänglig. Adapterad från Schulte & Iavicoli (2016).  

Om datan är tillräckligt omfattande kan den användas för att utveckla gränsvärden 

(se 2.2.5 Hygieniska gränsvärden) men om datan är begränsad är man tvungen att 

ha ett annat tillvägagångssätt. I detta fall utvecklas pragmatiska gränsvärden, ofta 

baserat på andra liknande strukturer som i samverkan med expertbedömningar leder 

till utveckling av olika styrverktyg (se 2.2.6 Control-banding).  

 Hygieniska gränsvärden 

Hygieniskt gränsvärde definieras som den högsta godtagbara halten av ett ämne i 

luften på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2020). Att ta fram ett hygieniskt 

gränsvärde är en komplicerad och dyr process som kräver stora mängder pålitlig och 

högkvalitativ toxicitetsdata (van Broekhuizen & Dorbeck-Jung, 2013). Då en tydlig 

gräns mellan säkra och skadliga halter ofta saknas är ett hygieniskt gränsvärde en 

sammanvägd bedömning av vilka hälsorisker som identifierats grundat i 

toxicitetsdata samt vilka nivåer som är tekniskt och ekonomiskt rimliga att hålla på 

en arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2020).  
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För närvarande saknas hygieniska gränsvärden specifikt för nanotrådar så väl i 

Sverige som internationellt men ett fåtal gränsvärden för andra HARNs finns.  I en 

litteraturöversikt gällande hygieniska gränsvärden för nanomaterial internationellt 

identifierades fyra studier vilka samtliga använde 0,1 fiber per ml luft som 

gränsvärde för fibermaterial på nanoskalan baserat på fysiokemiska likheter med 

asbest (Mihalachea, Verbeeka, Graczykb, Murashovc, & van Broekhuizend, 2017).  

Då toxicitetsdata för ett nanomaterial saknas är det vanligt att applicera en 

skyddsfaktor på gränsvärdet för bulkformen av materialet eller ett material som 

antas ha liknande egenskaper (OECD, 2015), men detta är ett trubbigt verktyg med 

stora osäkerheter. Ett flertal myndigheter (BSI, 2007; German Hazardous 

Substances Committee, A.B., 2013) har utgått från gränsvärdet för asbest och 

applicerat en skyddsfaktor på 10 för att på så vis få fram ett gränsvärde på 0,01 fiber 

per ml (alternativt cm3) luft som 8h-TWA (viktat tidsmedelvärde över en arbetsdag 

på åtta timmar).  

När det gäller luftburna fibrer rekommenderas det generellt att gränsvärden anges i 

antal fibrer per volymenhet (Damgård Nielsen & Øvrebø, 2008), vilket kan försvåra 

övervakning av arbetsplatsexponering i praktiken då arbetsplatser är mer vana vid 

att förhålla sig till, mäta och tolka massbaserade gränsvärden (van Broekhuizen & 

Dorbeck-Jung, 2013). Avsaknaden av hygieniska gränsvärden försvårar tillämpning 

av rutiner för bedömning, övervakning och hantering av risk relaterad till 

exponering på arbetsplatsen, då dessa ofta är baserade på hygieniska gränsvärden 

(OECD, 2015). Då nanotrådar ännu inte etablerats inom industriell tillverkning 

(Otnes & Borgström, 2017) och mängden toxicitetsdata är begränsad är gränsvärden 

specifikt för nanotrådar fortfarande långt borta.  

 Control-banding 

Innan hygieniska gränsvärden kan utvecklas för ett nytt material har control banding 

(CB) föreslagits som ett verktyg för att utvärdera och kategorisera riskerna hos 

tillverkade nanomaterial i ett tidigt skede av forskning och utveckling (Sánchez 

Jiménez, o.a., 2016).  Verktyg för CB tenderar att vara relativt enkla att använda, 

där information om materialet och scenariot som utvärderas används för att 

kategorisera material i olika band, vilka sedan används för att klassificera material 

i olika riskkategorier med respektive rekommenderade skyddsåtgärder (Sánchez 

Jiménez, o.a., 2016). Ett flertal CB-verktyg har utvecklats specifikt för 

nanomaterial, så som Nano-Safer, Stoffenmanager-Nano och CB NanoTool 

(Sánchez Jiménez, o.a., 2016). Generellt tenderar dessa verktyg att kategorisera 

material med fiberstrukturer som förknippade med högre risk.  
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 Risk 

Risk är ett komplext begrepp som rör sig i gränslandet mellan teknik och humaniora 

och som är tätt sammankopplat med värderingar: utan något skyddsvärt finns 

således ingen risk (Fischoff, Watson, & Hope, 1984). Risk skulle kunna ses som en 

biprodukt av möjlighet där allt som har möjlighet att förbättra våra liv, ge lönsamhet 

eller driva forskningen framåt har risk som en biprodukt. Således, för att någonting 

ska utgöra en risk krävs tre komponenter: något skyddsvärt, något som utgör en fara 

och situationer då dessa kommer i kontakt med varandra (American Chemistry 

Council, 2020). Acceptansen för en risk formas även starkt av avvägningar och 

praktiska begränsningar, då det sällan varken är möjligt eller ekonomiskt försvarbart 

att reducera en risk till noll. Risk är även i hög grad format av maktförhållanden 

(Fischoff, Watson, & Hope, 1984) där det ofta råder maktobalans mellan den som 

drar ekonomisk nytta av en teknik associerad med risk och de som utsätts för risken 

(Beck, 1992). I denna rapport definieras det skyddsvärda som yrkesverksamma 

vilka hanterar nanomaterialet i sitt arbete, faran som nanomaterialets toxicitet och 

exponering (luftburen) som de situationer där nanomaterialet kommer i kontakt med 

människor och då riskerar att inandas.  

 Riskuppfattningar 

En studie av forskares riskuppfattningar gällande nanomaterial visade stora 

skillnader mellan de forskare som utvecklar nanomaterial och de forskare som 

undersöker riskerna hos nanomaterial (Johansson & Boholm, 2017). I intervjuer 

tenderade forskare i utvecklingsdelen att framhäva den innovativa potentialen och 

samhällsnyttan hos de nya materialen och uppvisade dessutom ofta en personlig 

anknytning till materialen de studerade. Forskare som undersökte risker hos 

nanomaterial tenderade däremot att framhäva osäkerheter i kunskapsläget och 

porträtterade materialen som instabila, svåra att bedöma och potentiellt mycket 

farliga (Johansson & Boholm, 2017). Det bör understrykas att inget perspektiv är 

mer korrekt än något annat och att perspektiven kompletterar varandra.  

 Osäkerhet 

Det har visat sig vara särskilt utmanande att applicera etablerade metoder för 

riskhantering på teknologier under utveckling så som nanoteknologi (Bouwmeester, 

o.a., 2010), där de stora kunskapsosäkerheterna utgör ett av de största hindren vid 

riskanalys och riskhantering (Oomen, o.a., 2018). Att minska dessa 

kunskapsosäkerheter är en stor utmaning då nanomaterial präglas av stor mångfald 

i kemisk sammansättning, morfologi och funktion samt att mätmetoder för detektion 

av dessa (särskilt i komplexa miljöer) är begränsade (Bouwmeester, o.a., 2010). Det 

är både sannolikt och nödvändigt att mer effektiva tekniker för tillverkning behöver 
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utvecklas innan storskalig industriell produktion kan påbörjas (Otnes & Borgström, 

2017), vilket introducerar ytterligare kunskapsosäkerheter gällande hur 

tillämpningar och produktion av nanotrådar kommer se ut i framtiden 

(Bouwmeester, o.a., 2010).   

 Försiktighetsprincipen 

De stora kunskapsosäkerheterna som beskrevs i föregående stycke har gjort att 

många åberopat att försiktighetsprincipen bör appliceras under utvecklingen av 

nanomaterial, men det saknas konsensus gällande vilken definition av 

försiktighetsprincipen som bör användas, hur denna i så fall bör appliceras i 

praktiken samt hur den ska användas för att inte stävja utvecklingen. En formulering 

av försiktighetsprincipen hävdar att ”försiktighetsåtgärder skall vidtas eller 

aktiviteten om möjligt inte utföras alls om aktiviteten kan leda till allvarliga 

konsekvenser eller om stor vetenskaplig osäkerhet råder” (Aven, 2010, s. 215). Man 

kan argumentera för att den strikta formen av försiktighetsprincipen ej är möjlig att 

tillämpa i praktiken när det gäller nanomaterial, då de unika egenskaperna hos 

nanomaterial är just det som motiverar deras existens (Lovén, 2020).  

 Safe-by-Design 

Då nanomaterial sällan kan ersättas med icke-nanomaterial är nästa steg att sträva 

efter att modifiera nanomaterial till att bli säkrare. Konceptet Safe-by-Design 

hänvisar till att involvera kunskap om potentiellt skadliga strukturer och kemiska 

ämnen på nanoskalan tidigt i utvecklingsprocessen av ett nytt material och på så vis 

minska deras potentiella skadeverkan genom design (Schwarz-Plaschg, Kallhoff, & 

Eisenberger, 2017). Till exempel är sambandet mellan längd och toxicitet för fibrer 

välkänt (Donaldson K. , Murphy, Schinwald, Duffin, & Poland, 2011) vilket innebär 

att ett sätt att minska skadeverkan hos ett framtida material är att korta ner fibrernas 

längd (Bianchi, o.a., 2020). En stor utmaning gällande tillämpning av Safe-by-

Design är att många innovatörer och materialforskare saknar den toxikologiska 

kompetens som krävs för att bedöma säkerheten hos sina innovationer och därmed 

designa för säkerhet (Soeteman-Hernández, o.a., 2020). Begreppet är även 

omdebatterat ut ett riskbedömningsperspektiv, då vissa anser att begreppet 

reducerar materialets ”säkerhet” till en material- eller produktegenskap bland andra 

(Schwarz-Plaschg, Kallhoff, & Eisenberger, 2017). Inom forskning på risk anses 

generellt säkerhet respektive fara ”skapas” genom samverkan mellan inneboende 

egenskaper, exponering och att något anses vara skyddsvärt: således kan ett material 

enbart sägas vara ”säkert” i relation till något annat, inte i sig självt (Hjorth, Hove, 

& Wickson, 2017). Följaktligen kan Safe-by-Design implicera orealistiska nivåer 

av kontroll (Schwarz-Plaschg, Kallhoff, & Eisenberger, 2017), då utvecklingen sker 

under stora kunskapsosäkerheter vilket medför att ”fara” inte kan förebyggas fullt 
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ut i designstadiet.  Det ena utesluter dock inte det andra: det är viktigt att ha med ett 

långsiktigt tänkande gällande faror så tidigt som möjligt i designprocessen samtidigt 

som det är viktigt att vara medveten om att det under rådande stora 

kunskapsosäkerheter saknas den förståelse för materialen som krävs för att helt 

eliminera fara genom design.   

 Barriärer 

2.3.5.1 Åtgärdstrappan 

En väl etablerad metodologi för de åtgärder som yrkas på i försiktighetsprincipen är 

åtgärdstrappan, på engelska benämnd Hierarchy of hazard control, där åtgärderna 

ordnas efter sin effektivitet (WHO, 2017; NIOSH, 2015). Åtgärder bör prioriteras i 

ordning med start överst i trappan och presenteras i Figur 2 nedan.   

 

Figur 2: Åtgärdstrappan, adapterad från (NIOSH, 2015). Åtgärder är rangordnade efter sin 

effektivitet och bör prioriteras uppifrån och ner.  

2.3.5.1.1 Eliminering 

Det första steget är att utvärdera om själva källan till faran kan uteslutas helt och 

hållet eller om den är nödvändig för den forskning eller tillverkning som genomförs.  

2.3.5.1.2 Substituering 

Om det är möjligt ska materialet ersättas med något mindre farligt. Safe-by-design 

kan sägas vara en tillämpning av detta steg.   
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2.3.5.1.3 Teknisk styrning (engineering controls) 

Teknisk styrning innebär att genom olika tekniska åtgärder separera arbetare från 

källan till faran. Exempelvis kan detta ske genom inkapsling av faran, omformning 

av arbetsprocesser (till exempel ökad automatisering) eller leda bort utsläpp till luft 

från arbetaren (till exempel genom processventilation och dragskåp) (Schubauer-

Berigan, Dahm, Schulte, Hodson, & Geraci, 2015). Då dessa åtgärder är väl 

utformade är de ofta effektiva, kostnadseffektiva på sikt och kräver inget aktivt 

engagemang av arbetaren för att utöva ett skydd (NIOSH, 2015).  

2.3.5.1.4 Administrativ styrning (administrative controls) 

Administrativ styrning innebär att ändra föreskrifter och praxis för utförandet av 

arbetet för att minska risken för exponering, exempelvis genom att utforma rutiner 

för rotation mellan arbetsuppgifter, säker hantering eller underhåll. En nackdel med 

administrativ styrning är att dessa åtgärder kräver medveten ansträngning för att 

skydd ska upprätthållas (NIOSH, 2015) då det finns risk att gamla vanor gradvis tar 

över eller att genvägar tas vid konkurrerande målsättningar, tidspress eller 

ekonomisk press (Rasmussen, 1997).   

2.3.5.1.5 Personlig skyddsutrustning (PPE) 

Den sista åtgärden i åtgärdstrappan är användning av personlig skyddsutrustning 

(PPE) när möjligheterna för åtgärder högre upp i trappan har uttömts eller när stora 

osäkerheter föreligger. Inom nanoteknisk industri är det vanligt med PPE i form av 

handskar, andningsmasker och skyddskläder (Schubauer-Berigan, Dahm, Schulte, 

Hodson, & Geraci, 2015) men information om utrustningens effektivitet specifikt 

för nanomaterial är ofta okänd, begränsad eller ej utvärderad (Iavicoli, o.a., 2019; 

Goede, Vries, Kuijpers, & Fransman, 2018). Det finns även en avvägning mellan 

komfort för arbetaren och skyddseffekten som PPE ger (Akbar-Khanzadeh, Bisesi, 

& Rivas, 1995) och skyddet från PPE är dessutom starkt beroende av att 

utrustningen hanteras på ett korrekt sätt under så väl som efter användning.  

 Exponering för nanotrådar i arbetsmiljö 

Exponeringsbedömningar görs i alla led från utveckling av hygieniska gränsvärden, 

utvärdering och strategi för riskhantering på organisationsnivå samt för att utvärdera 

effektivitet hos åtgärder och övervaka förekomst av risker på en enskild arbetsplats 

(Schulte & Iavicoli, 2016).  



24 

 Nanoexponering inom industri 

Övergång från forskning till storskalig industriell produktion har varit och fortsätter 

att vara en stor utmaning för nanoteknik i allmänhet (Charitidis, Georgiou, Koklioti, 

Trompeta, & Markakis, 2014) och nanotrådar i synnerhet (Otnes & Borgström, 

2017). Baserat på studier av andra HARNs som i större utsträckning produceras 

industriellt kan man dock få en viss överblick över moment, processer och 

förutsättningar med potential att vara associerade med en högre grad av exponering 

för nanotrådar i framtida industriell tillverkning.  

Genomgående har arbetsuppgifter med hög grad av manuell hantering framträtt som 

sammankopplade med högre risk för exponering jämfört med automatiserade och 

inkapslade processer (Debia, o.a., 2016; Basinas, Jiménez, Galea, van Tongeren, & 

Hurley, 2018). Arbetsplatsexponering för nanotrådar framställda genom aerotaxi 

(tillverkning av nanotrådar direkt i gasfas) har studerats av Isaxon o.a. (2020) och 

visat på förhöjda halter av nanotrådar primärt vid rengöring och underhåll av 

utrustning. Ding o.a. (2017) visade även hur processer kännetecknade av hög 

respektive låg energi gav upphov till olika emissionsprofiler, där 

högenergiprocesser (så som sprayning och bearbetning) resulterade i stort antal 

partiklar huvudsakligen i de lägre storleksintervallen medan lågenergiprocesser (så 

som manuell hantering och städning) vanligtvis resulterade i ett lägre antal partiklar 

men att dessa då tenderade att vara agglomerat med större partikelstorlekar. 

 Exponering i forskningsmiljön 

Forskningsmiljöer utgör en unik arbetsmiljö som karaktäriseras av stor 

mångsidighet, personal med hög utbildningsnivå men samtidigt en hög omsättning 

på arbetskraften vilket innebär att en viss del av denna ofta är oerfaren (Marendaz, 

Suard, & Meyer, 2013). För att forskning ska gå framåt krävs arbete under stora 

kunskapsosäkerheter, vilket ytterligare understryker vikten av att försiktighets- och 

skyddsåtgärder aktivt appliceras och upprätthålls i det dagliga arbetet.  

 Mätstrategi 

För att kunna mäta och analysera emissioner på nanoskalan krävs en mätstrategi där 

ett flertal instrument används för att mäta flera olika parametrar. När dessa 

analyseras tillsammans kan de användas för att förstå vad som emitteras (Brouwer, 

Gijsbers, & Lurvink, 2004). Det är även viktigt att kunna särskilja mellan emissioner 

från hantering av nanomaterialet och emissioner från andra källor på arbetsplatsen. 

som producerar partiklar i de storleksintervall som mätinstrumenten mäter (OECD, 

2015). Luftburna nanomaterial påverkas i hög utsträckning av luftflöden samt 

temperatur- och tryckgradienter i rum (OECD, 2015). Dessutom sker 

emissionsevent för nanomaterial ofta under en mycket begränsad tidsperiod 
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(enstaka sekund eller mindre än en sekund) och observeras som toppar i 

antalskoncentration, vilket understryker vikten av att ha hög tidsupplösning i 

mätningarna (Pietroiusti & Magrini, 2014). Om dessa toppar sker mot en brusig 

bakgrund kan de vara mycket svåra att detektera med hög säkerhet.  

 Vad bör mätas för att förstå emissioner av nanotrådar? 

En mätstrategi för att uppmäta nanomaterial i luft bör innefatta mätningar av 

koncentrationer (ytspecifika, antals- eller mass-) analys av storleksfördelning samt 

mätning av den kemiska sammansättningen, antingen genom direkt sampling eller 

senare analys av prover (Brouwer, Gijsbers, & Lurvink, 2004).  

2.4.4.1 Koncentrationer 

Mätning av koncentrationer kvantifierar mängden luftburet nanomaterial på olika 

platser respektive vid olika tidpunkter. Koncentrationsmåtten kan vara baserade på 

antalet partiklar, partiklarnas sammanlagd ytarea eller partikelmassa per 

volymenhet. Då massan av luftburet nanomaterial är mycket liten i jämförelse med 

massan hos större partiklar i bakgrunden (Lavoie, 2010) används 

antalskoncentration hellre än masskoncentration (Clark, van Tongeren, & 

Christensen, 2012). Dock är det viktigt att känna till att antalskoncentrationen är 

föränderlig i och med att luftburet nanomaterial tenderar att emitteras som 

agglomerat eller agglomerera i luft efter att det frisläppts (Hedmer, o.a., 2014). 

Därmed kan till synes få stora partiklar i själva verket bestå av stora mängder 

nanomaterial som klumpats samman och riskerar att sönderdelas i mindre 

beståndsdelar i ett senare skede.  

2.4.4.2 Storleksfördelning 

Storleksfördelningen visar koncentrationer för flera storleksintervall baserade på 

den aerodynamiska diametern hos partiklarna. Med storleksfördelningar kan 

förändringar i antalskoncentrationen för olika diametrar noteras, vilket är viktigt att 

undersöka eftersom den aerodynamiska diametern avgör i vilken utsträckning samt 

i vilken region av lungan en inandad partikel kommer deponeras (Kreyling, Moller, 

Semmler-Behnke, & Oberdorster, 2007).  

2.4.4.3 Kemisk sammansättning 

Den kemiska sammansättningen är viktig att mäta för att analysera det uppmätta 

materialets ursprung och säkerställa att det härrör från det undersökta 

nanomaterialet alternativt ge viktig information om vilka partikelkällor i 

bakgrunden som fångas upp av mätningarna. I detta examensarbete skedde analys 

av kemisk sammansättning i realtid med hjälp av aerosolmasspektrometri (se 3.5.2).   
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3 Metod 

I detta stycke redogörs för villkoren i nanolabbet respektive exponeringskammaren. 

Egenskaperna hos nanotrådarna som studerats, hanteringen som genomfördes i 

exponeringskammaren under experimenten samt den slutgiltiga mätuppställningen 

redogörs också för i detalj.  

 Om nanolabbet 

Nanotrådarna som undersöktes inom ramen för detta examensarbete tillverkas och 

karaktäriseras inom ett system av sammankopplade faciliteter som härefter refereras 

till som nanolabbet. I nanolabbet tillverkas och karaktäriseras nanotrådar med en 

diameter på 10-200 nm och en längd på 0,1 – 10 µm i renrum med olika ISO-

klassning beroende på aktiviteterna som utförs där. Fokus för detta arbete har varit 

de renrumslokaler i vilka analys av substraten genomförs efter tillverkning, där ISO-

klassning 71 råder och den personliga skyddsutrustningen utgörs av labbrock för 

renrumsarbete, hårnät, labbskor (eller skoskydd) samt engångshandskar. I dessa 

lokaler sker förberedelse för analys i SEM och TEM genom att substraten hanteras 

manuellt med pincett i arbetsbänkar med laminärt luftflöde (LAF-bänkar). Prover 

transporteras mellan olika delar i labbet i tättslutande men ej förseglade lådor.  

Rundvisning i nanolabbet samt samtal med yrkesverksam personal belyste 

aktiviteter med potential att orsaka skada på substraten och därmed eventuellt ge 

upphov till emissioner. När substrat ska analyseras i SEM hanteras dessa med 

pincett och vid placeringen i mikroskophållare kan man råka slinta med pincetten 

och därmed oavsiktligt skrapa substratet eller tappa substratet vid sidan om 

provhållaren. För att studera nanotrådar i TEM avlägsnas de rutinmässigt med hjälp 

av att ett papper sveps några gånger över provets yta och att trådar därefter knackas 

av från pappret på en TEM-grid. De olika arbetsmomenten är sammanställda i 

Bilaga A.  

 

 

1 ISO-klassifikation av renrum styr det tillåtna antalet partiklar i olika storleksintervall per volymenhet 

luft. För ISO 7 gäller maximalt 0,352 cm-3 för partiklar ≥ 0,5 µm, 0,0832 cm-3 för partiklar ≥ 1 µm 

samt 0,00293 cm-3 för partiklar ≥ 5 µm.  
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 Om exponeringskammaren 

Mätningarna utfördes i en kammare i aerosollaboratoriet på IKDC i Lund. Luft som 

kommer in i kammaren filtreras genom ett kolfilter så väl som ett HEPA-filter och 

klimatparametrar så som temperatur och luftfuktighet kan styras via en 

klimatanläggning. Kammaren har total luftvolym på 21,6 m3 och luftomsättningen 

(Air Exchange Rate, AER) per timme i kammaren justerades inledningsvis till 1,0 

vid mätningar fritt i kammaren. Förhöjd luftomsättning (upp till 15) användes för få 

ner partikelkoncentrationerna i luften så lågt som möjligt i omgivande luft samt 

kontinuerligt under senare skeden i experimenten. Då det visade sig att temperaturen 

och luftfuktigheten ökade av närvaron av en försöksperson ställdes de in så lågt som 

klimatanläggningen tillät. Klimatmätningar med en SwemaAir300 visade att 

temperaturen låg runt 21℃ och luftfuktigheten runt 35% under experimenten, med 

några enstaka grader respektive procents variation under ett typiskt experiments 

längd.  

 Nanotrådar 

Nanotrådarna som användes i experimenten var växta med epitaxi på kiselsubstrat 

med guld som katalysator och deras material, dimensioner och trådtäthet presenteras 

i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Egenskaper hos nanotrådsproverna som användes under experimenten. 

 Längd (µm) Diameter (nm) 
Substratdimensioner 

(mm)  
Trådtäthet (NW/µm2) 

GaP 1 – 1,5 

Toppen: 10 

Basen: 100  

(konformade)  

5 × 5 40  

InP 2  
200 

(stavformade)  
8 × 9  4,62 

 

I Figur 3 nedan kan ses hur trådarna av GaP har varierande längd, är konformade 

samt är oregelbundet arrangerade på substratytan.  
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Figur 3: Substrat med nanotrådar av GaP i SEM.  

I Figur 4 nedan kan ses hur trådarna av InP har ett strikt regelbundet arrangemang 

på substratet och är likformiga längs med hela tråden.  

 

Figur 4: Substrat med nanotrådar av InP i SEM.  
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 Skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder 

Inför experimenten genomfördes en utförlig riskanalys för att hanteringen skulle 

vara så säker som möjligt. För att minimera risken för att potentiellt farliga 

nanotrådar eller deras beståndsdelar kom ut i luften i omgivande labb genomfördes 

samtliga experiment med substrat inuti exponeringskammaren med ett undertryck 

på 10 Pa. HEPA-filter installerades på samtliga luftutgångar från kammaren samt 

på instrument-utgångar. En fristående CPC med hög känslighet placerades på 

utsidan av exponeringskammaren för att övervaka plötsliga förändringar i 

partikelkoncentration i händelse av läckage. För att skydda personen som utförde 

hanteringen i kammaren användes personlig skyddsutrustning bestående av Ts 

MICROGARD 2000 heltäckande skyddsoverall, andningsmask med partikelfilter, 

tättslutande skyddsglasögon samt dubbla nitrilhandskar. I Figur 5 nedan visas en 

person i kammaren under experimentets genomförande.  

 

 

Figur 5: Person i skyddsutrustning inuti kammaren vid experiment. Lister i kammaren är tätade 

med tejp för att förebygga deponering av nanotrådar i svåråtkomliga utrymmen.  

 Mätinstrument 

I detta stycke redogörs för de mätinstrument och analystekniker som användes under 

experimenten för att karaktärisera emissionerna med avseende på 

antalskoncentration, storleksfördelning, kemisk sammansättning och form. 
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 Aerodynamic Particle Sizer (APS) 

APS mäter antalskoncentration samt storleksfördelning baserat på den 

aerodynamiska diametern (dae) hos luftburna partiklar. Partiklarna accelereras 

genom ett munstycke och tiden det tar för partikeln att passera mellan två lasrar 

(Time-of-flight, TOF) används för att för att bestämma den aerodynamiska 

diametern, där trögheten hos större partiklar gör att deras TOF blir längre (TSI, 

2004).  I mätningarna användes en APS av modellen TSI APS3321 som mätte 

partiklar i storleksintervallet 0,5 till 20 µm med en tidsupplösning på 1 sekund för 

att bestämma antalskoncentration och storleksfördelning.  

 Aerosol Mass Spectrometry (AMS) 

Aerosolmasspektrometri möjliggör analys i realtid av kemisk sammansättning hos 

luftburna partiklar. Partiklar fokuseras i en stråle med hjälp av en aerodynamisk lins 

(Jayne, o.a., 2000), vaporiseras och joniseras och de resulterande jonerna analyseras 

genom Time-of-Flight (ToF)-masspektrometri (Nilsson, o.a., 2015). AMS mäter 

partiklar med hög effektivitet i storleksintervallet 50 till 1000 nm (Liu, o.a., 2007), 

men effektiviteten för nanotrådar (vars form avviker från typiska partiklar) är inte 

utredd. I mätningarna användes en laser vaporizer aerosol mass spectrometer, LV-

AMS (aerodyne.inc) med 15 sekunders tidsupplösning i syfte att kvalitativt avgöra 

om ämnen unika för nanotrådarna kunde detekteras i luft. 

 Condensation Particle Counter (CPC) 

CPC används för att mäta antalskoncentration av partiklar som är för små för att 

detekteras med optiska metoder, vilka kräver en partikeldiameter större än 

våglängden på ljuset man använder för detektion. För att möjliggöra detektion med 

optiska metoder förstoras partiklarna till storlekar i intervallet 2-15 µm genom att 

kondensera övermättad butanolgas på partiklarna (Cheng, 2011). I experimenten 

användes MCPC 1720 Brechtel (detektionsintervall 7-2000 nm) med en 

tidsupplösning på 1 sekund.  

 Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) 

SMPS används för att ta fram storleksfördelningen för partiklar i luft baserat på 

mobiliteten hos partiklarna i ett elektriskt fält. Partiklar som sugs in i 

mätinstrumentet neutraliseras så att de har en given fördelning av laddning och 

passerar sedan in i en Differential Mobility Analyzer (DMA) som enbart släpper 

igenom partiklar med ett smalt intervall av laddning. Mängden partiklar inom det 

mobilitetsintervallet räknas sedan av en CPC. Instrumentet scannar igenom ett 
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intervall av olika storlekar, vilket gör att instrumentet har en relativt lång 

tidsupplösning. I experimenten användes en SMPS bestående av en TSI 3082 

Electrostatic Classifier samt en CPC3772. Tidsupplösningen var på 30 sekunder och 

instrumentet analyserade partiklar i storleksintervallet 11 till 437 nm uppdelat i 100 

storleksintervall.  

 TEM-sampler 

En TSI 3089 Nanometer Aerosol Sampler användes för att samla upp material från 

luft i behållaren på en TEM-grid för vidare analys i TEM. Instrumentet använder en 

spänning för att attrahera partiklar i luften till griddens yta. Genomgående under 

experimenten användes en spänning på 8 V och en flödeshastighet på 2,5 l/min. 

 Ytsampling med tejp  

För att undersöka om nanotrådar eller deras fragment kunde deponeras på ytor i 

anslutning till provtagningsytan där provet påverkades användes ytsampling med 

tejp enligt metod beskriven av Hedmer o.a. (2015). Genomskinlig kontorstejp 

trycktes mot ytor som skulle undersökas och rycktes sedan av och placerades med 

den klibbiga ytan mot en plastficka. Inför analys i SEM avlägsnades tejpen och 

placerades på en kiselbricka och täcktes med platina.  

 Mätuppställning 

 Översikt över kammaren 

Mätuppställningen i exponeringskammaren presenteras i Figur 6 nedan. Luft drogs 

ut från mätbehållaren (vit cirkel) genom metallrör till utsidan av kammaren, härefter 

refererade till som linjer. Flödet från den första linjen delades till APS och CPC. 

Den andra linjen gick till en pump som pumpade luft genom ett filter för ICP-MS-

analys fäst i en filterhållare på insidan av mätbehållaren. Den tredje linjen gick till 

en TEM-sampler. Den fjärde linjen gick till via AMS till en SMPS. Uppsamlat 

material med filter för ICP-MS-analys dock inte analyseras vid tidpunkten för denna 

rapport på grund av tekniska problem.  
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Figur 6: Översikt över exponeringskammaren, där gråa rektanglar representerar bord och  

svarta cirklar representerar personer. Personen på insidan av kammaren utför påverkan på 

substratet och personen på utsidan noterar tidpunkter för påverkan. In- respektive utsug för 

ventilationsluft är markerade. Den vita cirkeln representerar mätbehållaren.  

Ett flertal olika prototyper testades och baserat på dessa konstruerades en 

mätbehållare från en behållare i plexiglas där ett prov med nanotrådar kunde fästas 

med stark dubbelhäftande tejp på en metallcylinder i botten av behållaren. Locket 

till behållaren bestod av en gummiduk som kunde tas av och på för att hantera 

proven och som slöt tätt då det spändes med ett metallspännband runt öppningen. 

Behållaren täcktes invändigt med aluminiumfolie för att undvika att partiklar fastnar 

invändigt i behållaren på grund av statisk elektricitet. För att möjliggöra insyn i 

behållaren gjordes en öppning i folien. Luftvolymen i behållaren beräknades till att 

vara 7,2 dm3 och luftombytet i behållaren då samtliga mätinstrument kördes 

beräknades till att vara 1,34 per minut. 

Genom sex utstansade hål i duken skedde 1) inflöde av HEPA-filtrerad kammarluft 

2) utflöde av luft till ICP-MS-pump 3) mejsel med fasttejpad pincett användes för 

att skrapa prov 4) utflöde av luft som delades till CPC och APS utanför kammaren 

5) utflöde av luft till TEM-sampler samt 6) utflöde av luft till SMPS och AMS. 

Öppningarna i duken placerades på ett jämt avstånd från varandra för att undvika att 

duken tyngdes ner och hålen således töjdes ut. På insidan av behållaren var 

metallrören till instrumenten sammantejpade i en punkt ca 2 cm från plattformen 

där påverkan på provet skedde. Inflödet av luft skedde genom ett långt metallrör ner 

mot botten av behållaren för att möjliggöra rotation av luften. Mätbehållaren samt 

layouten för duken visualiseras schematiskt i Figur 7 nedan. 
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Figur 7: Mätbehållaren sedd från sidan respektive sedd ovanifrån. Provet med nanotrådar 

placeras på metallcylindern och luften ovanför samplas genom filterhållare (till vänster om 

pincetten) respektive tre rör ut till mätinstrument på utsidan av kammaren till höger om 

pincetten.  

 

Utöver testmätningar under prototyptillverkning och -testning genomfördes tre 

experiment i mätbehållaren, vilka presenteras i Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2: Översikt över experimenten som utfördes i mätbehållaren.  

Experiment Substrat Mätinstrument eller analysmetod 

1 Tomma Si substrat APS, CPC 

2 GaP APS, AMS, CPC, SMPS 

3 InP APS, AMS, CPC, SMPS, ytsampling 

med tejp 

 

För att kunna bilda storleksfördelningar för emissionerna tillämpades två varianter 

av påverkan: enskild skrapning, i vilken pincett skrapades en gång längs med hela 

längden av substratet samt kontinuerlig skrapning, i vilken substratet skrapades 
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upprepade gånger med 2 - 3 sekunders mellanrum för att bygga upp en förhöjd 

partikelkoncentration i behållaren så att SMPS skulle hinna scanna igenom hela 

storleksintervallet (60 s för 11 – 437 nm) ett flertal gånger.  För varje substrat 

genomfördes tio enskilda skrapningar med 1-2 minuters mellanrum för att 

säkerställa att eventuella förhöjda partikelkoncentrationer hann gå ner innan nästa 

skrapning. Mot slutet av experimentet genomfördes sedan kontinuerlig skrapning 

under tre minuter.   
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4 Resultat 

I detta stycke presenteras resultat från mätningarna i form av grafer, tabeller och 

bilder från mikroskopanalys.   

 

 Si substrat utan trådar 

Skrapningar på tomma Si substrat resulterade i antalskoncentrationer presenterade i 

Figur 8 nedan.  

 

Figur 8: Antalskoncentration över tid vid skrapning på Si substrat utan nanotrådar.  

Vid ett tillfälle resulterade en enskild skrapning i en höjning av koncentration i CPC-

datan (till 35 cm-3) och vid ett annat tillfälle i en mindre höjning av koncentration i 

APS-datan (till 4 cm-3). Vid kontinuerlig skrapning kunde en gradvis förhöjning av 

partikelkoncentrationerna uppmätas.  
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 Nanotrådar av GaP 

Då substrat med GaP undersöktes uppmättes antalskoncentrationer presenterade i  

Figur 9 nedan.  Inga emissioner kunde detekteras för enskilda skrapningar med 

undantag för skrapning nummer 6 som ger en viss höjning i CPC-datan. Vid 

kontinuerlig skrapning kan dock en viss höjning ses. 

 

Figur 9: Antalskoncentration över tid till följd av skrapning på substrat med GaP nanotrådar.  

 Nanotrådar av InP 

Då substrat med nanotrådar av InP undersöktes uppmättes antalskoncentrationer 

presenterade i Figur 10 nedan.  



37 

 

Figur 10: Antalskoncentration över tid till följd av skrapning på substrat med nanotrådar av 

InP. Skrapning markerad med stjärna resulterade i att substrat sprack.  

Mätningarna visar tydliga toppar i antalskoncentrationerna i nära anslutning till 

skrapning på substratet för enskilda skrapningar så väl som ett kluster av toppar 

under tidsperioden för kontinuerlig skrapning. Majoriteten av dessa toppar kan ses 

i både APS och CPC.  Det kan även ses en gradvis koncentrationsminskning efter 

särskilt stora emissioner, i takt med att luften byts ut.  

 AMS  

För GaP kunde närvaron av grundämnen som är unika för nanotrådarna (Ga, P, Au) 

ej påvisas i luften.  

För InP kunde närvaro av grundämnen som är unika för nanotrådarna (In, Au, P) 

påvisas vid skrapning med pincett vid både en enskild skrapning samt ett kluster av 

toppar associerat med perioden med kontinuerlig skrapning, se Figur 11 nedan. 

Denna mätdata hämtades under en tidigare del av experimenten då substrat 

skrapades med mejsel men topparna i AMS-datan sammanfallet i tid med toppar i 

antalskoncentrationsdatan.  
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Figur 11: Data från AMS visar tydliga signaltoppar för indium (In), guld (Au) samt fosfor (P) 

vid två tillfällen: en enskild skrapning vid 14:44 samt ett kluster av toppar runt 15:00 till följd 

av den kontinuerliga skrapningen av substratet. Organiskt kol mättes också då detta är vanligt 

förekommande i partiklar i bakgrunden.  

 Storleksfördelningar 

Storleksfördelningar under perioder med kontinuerlig skrapning presenteras i Figur 

12 nedan, där de fördelningar som registrerades av SMPS under tiden för 

kontinuerlig skrapning medelvärdesbildades för att bilda den fördelning som 

presenteras.  
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Figur 12: Storleksfördelning uppmätt med SMPS för perioder med kontinuerlig skrapning för 

samtliga substrattyper som analyserats under arbetet.  

InP ger upphov till emissioner som tydligt skiljer sig från så väl bakgrund som från 

enbart kisel, med toppar för 269 nm och 333,8 nm.  För GaP befinner sig 

emissionerna under motsvarande fördelning för så väl Si som bakgrund. 

Storleksfördelningar från APS för perioder med kontinuerlig skrapning 

analyserades genom att medelvärdesbilda värden i samtliga storleksintervall under 

30 s i taget och resultatet presenteras i figur nedan. Som kan ses i Figur 13 nedan så 

ses en tydlig topp för InP runt 1 µm för samtliga tidsintervall, för att sedan minska 

för större partikelstorlekar. 
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Figur 13: Storleksfördelning sammanställd för APS för perioder med kontinuerlig skrapning.  

Sammantaget innebär detta att man med hög säkerhet kan konstatera att nanotrådar 

av InP kan bli luftburna vid skrapning på ett substrat och att dessa emissioner tydligt 

skiljer sig i storlek från de dimensioner som specificerats vid växningen. För GaP 

är resultaten däremot mer svårtolkade.  

 Ytprover 

 Ytan runt den självhäftande tejp där substratet fästes under experimenten samplades 

med hjälp av transparent kontorstejp enligt metod beskriven i 3.5.5 

TEM-sampler 

En TSI 3089 Nanometer Aerosol Sampler användes för att samla upp material från 

luft i behållaren på en TEM-grid för vidare analys i TEM. Instrumentet använder en 

spänning för att attrahera partiklar i luften till griddens yta. Genomgående under 

experimenten användes en spänning på 8 V och en flödeshastighet på 2,5 l/min. 

Ytsampling med tejp. Dessa prover analyserades i SEM och resulterade i Figur 14 

nedan. Ingen ytsampling gjordes för GaP då dessa substrat redan hade förbrukats 

vid detta skede i experimenten.  
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Figur 14: Ytprov för InP nanotrådar analyserat i SEM, där avbrutna trådar, mer eller mindre 

intakta trådar samt kluster av trådar kan ses.  

 SEM-bilder på skadade substrat 

De substrat som använts under experimenten undersöktes efteråt i SEM. Som kan 

ses i Figur 15 nedan är trådar välta och avbrutna från sina positioner och stubbar 

från avbrutna trådar samt kluster av avslagna trådar kan tydligt ses på substratytan.   

 

Figur 15: Substrat med nanotrådar av GaP efter att skrapningar har utförts. 
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Även för InP kan man i Figur 16 nedan tydligt se hur trådar som slagits loss samt 

mindre fragment av dessa har ansamlats i en ås av material ovanpå substratet. Till 

vänster kan intakta trådar ses, medan längst till höger kan ses hur substratet är i 

princip barskrapat. 

 

 

Figur 16: Substrat med InP nanotrådar efter att skrapningar har utförts.  

 

 TEM-bilder 

Partiklar i luft som samplades från behållaren deponerades på TEM-grid och för InP 

kunde enstaka trådar detekteras i TEM, se Figur 17 nedan.  
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Figur 17: Två nanotrådar av InP på TEM-grid.  

För en nanotråd kunde även ses en tunn flaga material av okänt ursprung sitta fast 

vid tråden, se Figur 18 nedan. Detta kan möjligtvis vara en tunn kiselflaga från 

substratet eller någon kontaminering av okänt ursprung.    

 

Figur 18: Enskild InP nanotråd med en flaga av material av okänt ursprung. 
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För GaP kunde däremot inga trådar detekteras på grid. Sammanlagt för InP kunde 

fyra nanotrådar detekteras på 10 rutor. Totalt fanns 164 rutor på hela gridden och 

om man antar att nanotrådarna samplas med jämn fördelning över gridden skulle 

detta innebära att totalt 66 nanotrådar samplades under skrapning. Den 

sammanlagda mängden skrapningar under samplingstiden är i storleksordningen 

140 (två substrat med 10 enskilda skrapningar plus uppskattningsvis 60 skrapningar 

under kontinuerlig skrapning), vilket innebär att mängden nanotrådar som 

detekterats i luft är färre än en halv tråd per skrapning.            
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5 Diskussion  

I detta stycke diskuteras och jämförs resultat samt begränsningar i metodiken.  

 

Då InP var den trådtyp som gav upphov till tydligast emissioner kan detta anses vara 

experimentens mest intressanta resultat. Som tidigare presenterats kunde närvaron 

av InP nanotrådar i luft bekräftas genom både AMS, ytsampling samt 

antalskoncentrationer och storleksfördelningar som tydligt skiljde sig från så väl 

tomma substrat som bakgrund. Toppen i storleksfördelningen från APS-datan runt 

1 µm kunde ses tydligt under samtliga tidsintervall under vilka storleksfördelningen 

undersöktes, vilket stärker att storleksfördelningen inte förändrades över tid av den 

kontinuerliga skrapningen. Några toppar syntes även i SMPS-datan, men dessa var 

mindre tydliga. Att topparna i storleksfördelningen är konsekventa jämfört med 

motsvarande storleksfördelningar för GaP kan tänkas ha orsakats av att InP har en 

klassisk enkel stavform, samtliga trådar har samma längd och att de vuxits med 

regelbundet avstånd. Dock så skiljer sig dessa toppar i storleksfördelningen från de 

dimensioner som specificerats vid växning av trådarna (2 µm längd, 200 nm bredd) 

vilket innebär att det som detekterats inte är hela trådar, utan snarare kluster av trådar 

och fragment med oregelbunden form och i olika storlekar. Detta ligger i linje med 

tidigare forskning som visat hur HARNs tenderar att emitteras som agglomerat 

(Hedmer, o.a., 2015; Isaxon, o.a., 2020) men exakt hur detta går till på 

epitaxisubstrat är okänt. Det kan tänkas att trådar delvis krossas och trycks samman 

på substratets yta och sedan blir luftburna alternativt att trådar lossnar en och en men 

att de agglomererar med varandra i luften strax ovanför substratet. Dessa substrat 

var stora (8 x 9 mm) jämfört med substraten för GaP (5 x 5 mm) vilket också skulle 

kunna tänkas bidra till högre emissioner då ett enskilt skrap rör sig längs en längre 

sträcka. Det noterades också att substrat sprack vid skrapning ett flertal gånger, för 

både GaP och InP.  

I SEM-bilder på substraten efter behandling kan tydligt ses hur avbrutna 

trådfragment ansamlats i åsar på substratet men ytprovtagning kunde även visa 

deponering på närliggande ytor i mätbehållaren. Sammantaget betyder detta att 
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trådar slås loss och att vissa blir luftburna men även att en del av trådarna åter 

deponeras på substratet alternativt skadas men inte blir luftburna. Detta stärktes 

ytterligare av den mycket begränsade mängd trådar som kunde observeras på TEM-

grid. Dock bör det påpekas att TEM-griddarna tappades av misstag vid hanteringen 

samt rapporterades vara något böjda av personen som utförde analysen i TEM, 

vilket kan ha medfört att mängden trådar på gridden i analysskedet är färre än vad 

som ursprungligen deponerades på den. Om nanotrådar kan emitteras från substratet 

i ett senare skede skulle det kunna finnas en möjlighet att trådar kan bli luftburna 

långt efter att skadlig påverkan skett och om substratet hanteras utanför tekniska 

skyddsåtgärder skulle detta kunna orsaka exponering. Ett tänkbart scenario är att ett 

substrat tappas vid senare hantering efter att det skrapats och att trådar som redan 

lossnat från substratet då skulle kunna riskera att emitteras från ytan.  

Det är viktigt att ha i åtanke att den skada som gjordes på substraten under 

experimenten är extrem i förhållande till vad som sker vid ett enskilt oavsiktligt 

skrap. Det hade varit givande att undersöka hur mycket skada ett enskilt skrap gör 

på ett substrat och detta övervägdes under planeringen av experimenten men den 

begränsade mängden substrat gjorde att det prioriterades högre att få ut tillförlitliga 

storleksfördelningar. Dessutom användes ett flertal av substraten för att testa ett 

flertal olika mätuppställningar och få ordning på mättekniska utmaningar innan den 

slutgiltiga mätuppställningen konstruerats. 

För GaP kunde trådarnas grundämnen ej detekteras i luft med AMS och i 

antalskoncentrationen syntes enbart marginella höjningar vid mycket kraftig 

kontinuerlig skrapning. I storleksfördelningen syntes inga tydliga toppar och 

antalskoncentrationerna låg under vad som uppmättes för tomma Si substrat. Då 

trådtätheten för GaP var cirka 10 gånger högre än motsvarande för InP är detta något 

förvånande. Det finns ett flertal tänkbara förklaringar till detta. Att en höjning kunde 

observeras vid kontinuerlig skrapning styrker att emissioner sker men att de är så 

pass små att de inte når upp till detektionsgränserna för de olika instrumenten vid 

en enskild skrapning. Risken för arbetsplatsexponering till följd av oavsiktlig 

skrapning av ett substrat med nanotrådar av specifikt denna typ kan således säga 

vara mycket liten, särskilt då hanteringen antagas ske inom LAF-bänkar.  Att 

substraten var så små (5 x 5 mm) kan ha bidragit till att emissionerna var små, men 

samtidigt är ett mindre substrat svårare att greppa vilket innebär att det skulle kunna 

tänkas vara högre risk att substrat av denna typ tappas eller fumlas med vid 

hantering.  

GaP-trådarnas form kan antas ha gjort det svårare för hela trådar att lossna, då 

trådarna var mycket breda i botten (100 nm) i förhållande till toppen (10 nm) vilket 

kan ha medfört att enbart fragment brutits av upptill på trådarna. Dock kan man i 

SEM-bilder på substratet efter att experiment slutfördes se förhållandevis långa 

trådar deponerade på substratets yta i kluster samt ”stubbar” av avbrutna trådar. 

Storleksfördelningen för GaP är generellt mycket flackare än för InP så väl som för 

tomma Si substrat, vilket innebär att få partiklar uppmätts men att dessa i sin tur haft 

många olika storlekar, vissa upp till 5 µm. Således kan en enskild detekterad partikel 
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ha bestått av ett mycket stort antal nanotrådar och nanotrådsfragment. Stabiliteten 

över tid hos dessa agglomerat är inte känd och om ett sådant stort agglomerat 

hypotetiskt skulle andas in är det okänt om det kommer sönderdelas i fragment i 

kroppen och vad detta i sin tur skulle innebära för hälsorisken.  

Tomma Si-substrat skrapades för att utesluta inverkan från dessa i emissionerna och 

producerade emissioner vid skrapningar, men inte lika konsekvent eller i samma 

storleksintervall som de emissioner som uppmättes på nanotrådar av InP. Gällande 

antalskoncentrationerna syntes toppar enbart i data från CPC, medan för nanotrådar 

syntes topparna konsekvent även i APS-datan. Detta innebär att fragment som 

emitteras från tomma substrat är mindre partiklar än de som emitteras då nanotrådar 

har vuxits på substratet. Således är det möjligt att fragment av kiselsubstratet är en 

del av emissionerna, men de är inte hela förklaringen till de uppmätta emissionerna. 

Även om fragment av substratet skulle slås loss skulle dessa sannolikt även 

innehålla nanotrådar från substratets yta. Partiklarna från substratet visade sig 

dessutom konsekvent vara mindre än partiklar från substrat med nanotrådar (då 

toppar i antalskoncentration syntes i CPC men ej APS, medan toppar för InP syntes 

i både CPC och APS).  

Inledningsvis var avsikten att undersöka exponering för nanotrådar vid hantering 

fritt i exponeringskammaren, med mätinstrument i tre olika zoner. Personburen 

mätning i inandningszonen (halvsfär med 30 cm diameter runt näsa och mun) skulle 

ske med personburna mätningar. Mätningar i bakgrundszonen (det vill säga så långt 

från substratet som kammaren tillät) skulle användas för att undersöka möjligheten 

att trådar sprids till övriga personer i en lokal. Detta kunde inte genomföras av flera 

skäl. För det första visade sig emissionerna vara alldeles för små för att kunna 

detekteras i den utspädning av emissionerna som hantering fritt i kammaren innebar. 

För det andra behövdes en hög luftomsättning för att hålla kammarens luft 

tillräckligt ren för att detektera emissioner mot bakgrunden, men detta gjorde att 

eventuella emissioner fördes bort av ventilationen innan de hann nå 

mätinstrumenten. För det tredje visade det sig att närvaron av en person i kammaren 

gav upphov till stora fluktuationer i som omöjliggjorde tolkning av eventuella 

emissioner mot bakgrunden. Det visade sig även att närvaron av händer iklädda 

skyddshandskar i nära anslutning till utgångarna mot mätinstrumenten sänkte 

partikelhalterna drastiskt på ett oförklarligt sätt och samtidigt gav upphov till stora 

variationer runt denna nya sänkta nivå. Detta ligger i linje med de utmaningar som 

tidigare noterats i att mäta förekomst av nanomaterial i luft (OECD, 2015). På grund 

av kammarens konstruktion var det nödvändigt att utföra experimenten i nära 

anslutning till utsug för ventilation, vilket kan ha påverkat resultaten vid mätningar 

fritt i kammarluften. Placering i en annan del av kammaren kunde ha motverkat 

detta, men det hade då fått till följd att långa kopplingar hade behövt dras till 

mätinstrumenten samt kommunikationen mellan personen på insidan och personen 

på utsidan hade blivit lidande. 

Ett experiment utfördes under vilket hanteringsprocedurerna som observerats och 

föreslagits vid besök i nanolabbet testades. Det enda moment som gav upphov till 
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en tydlig höjning var när ett substrat tappades två gånger i följd från 10-15 cm, då 

en höjning av antalskoncentration kunde observeras med APSen från en bakgrund 

på nära 0 cm-3 till en topp på 4 cm-3. Mätuppställningen behövde förenklas kraftigt 

för att med säkerhet kunna säga om emissionerna var värda att undersöka vidare, 

vilket medförde att man valde att tillverka mätbehållare där substratet kunde 

påverkas från utsidan och luft samplades från en mycket begränsad luftvolym. I en 

tidig prototyp användes en lång mejsel för att skrapa på substratet från utsidan av 

behållaren, men i ett senare skede utvecklades denna metod genom att fästa en 

pincett vid mejselns spets och på så vis möjliggöra ett mer realistiskt 

påverkansscenario. I den tidiga prototypen fanns enbart en utgång som sög luft från 

mätbehållaren till utsidan av exponeringskammaren, där flödet sedan delades till 

APS och CPC. I den slutgiltiga prototypen fanns fyra utgångar, vilket medförde att 

större mängder luft drogs ut från behållaren men samtidigt hade emissionerna större 

möjlighet att sprida sig naturligt i den större luftvolymen jämfört med den mindre. 

I såväl prototyp som slutgiltig mätbehållare skapades andra luftombyten och 

luftflöden än vad som uppstår i en LAF-bänk i en verklig exponeringssituation. I 

den större mätbehållaren placerades inflödet av filtrerad luft långt ner i behållaren 

för att emissioner skulle röra sig uppåt mot utsugen till instrumenten och således 

säkerställa att eventuella emissioner kunde detekteras. Den första prototypen hade 

en luftvolym på 0,2 liter, vilket gjorde att luftombytet blev mycket högt. Man var 

då inte säker på om emissionernas kortvariga toppar (<1 s) berodde på att emitterade 

partiklar drogs ut från behållaren. Dock kunde lika kortvariga toppar ses i den 

slutgiltiga mätbehållaren samt även i tidigare forskning på hur nanopartiklar 

emitteras (Pietroiusti & Magrini, 2014).  

Under experimenten hade man enbart tillgång till ett mycket begränsat antal 

överskottssubstrat från forskning i labbet (4 subtrat InP respektive 3 substrat GaP). 

Då dessa skiljde sig åt i i princip varje avseende (substratdimensioner, 

tråddimensioner, trådtäthet, regelbundenhet på substratet) var det inte möjligt att dra 

några slutsatser om vilka tråd- respektive substrategenskaper som låg bakom de 

stora skillnaderna i emissioner mellan trådtyperna. Det diskuterades också om 

substraten kunde ha skadats vid tidigare hantering och om detta kunde påverka 

resultaten, men den skada som skulle kunna ha uppstått vid normal hantering kan 

antas vara försumbar jämfört med hur destruktiv behandlingen av substraten under 

experimenten var.  

Gällande beslutet att tillämpa ”kontinuerlig skrapning” så fanns det en diskussion 

om huruvida intensiv skrapning kunde riskera att skada trådarna och därmed inte ge 

upphov till en representativ storleksfördelning, där tidigare skrapningar på något vis 

påverkar emissionerna från efterkommande skrapningar. Då storleksfördelningarna 

för såväl InP som GaP förblev konsekventa över tid under den kontinuerliga 

skrapningen antas eventuella skador inte ha skett i någon utsträckning som påverkar 

giltigheten hos storleksfördelningarna då man i så fall borde ha sett en förskjutning 

av storleksfördelningen över tid. Det kan dessutom antas vara osannolikt att man 
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skrapar samma tråd flera gånger, då dessa är så små i förhållande till spetsen, samt 

att ytstrukturen på spetsen avgör vilken yta som interagerar med trådarna.  

Vid några tillfällen resulterade påverkan på substratet i att substratet sprack, vilket 

gav upphov till särskilt höga emissioner. Det förekommer att substrat spricker vid 

hantering då substraten är sköra och det kan även tänkas att detta lättare händer då 

oerfaren personal eller studenter hanterar substrat. Inom forskning sker en hög 

personalomsättning, där många nya doktorander, postdoktorer eller seniora forskare 

introduceras för labbet (Marendaz, Suard, & Meyer, 2013). Detta motiverar fortsatt 

försiktighet och tillämpning av primärt tekniska skyddsåtgärder så som inslutning 

och att all hantering av substrat sker inuti LAF-bänkar eller handskboxar. Det har 

även noterats i studier av nanoforskares riskuppfattningar att arbete under lång tid 

med material gör att en viss tillvänjning vid riskerna sker, där materialen över tid 

blir bekanta för forskaren och att försiktigheten därmed avtar (Johansson & Boholm, 

2017), vilket gör att det är viktigt att ständigt hålla i minnet att det finns stora 

osäkerheter gällande hur farliga nanotrådar är för människors hälsa och att 

försiktighet bör vara ledordet för den överskådliga framtiden.  
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6 Slutsatser 

I detta stycke sammanfattas vad som kommits fram till som resultat av mätningarna 

och rekommendationer för fortsatt arbete inom området ges.  

I experimenten gjorda för detta examensarbete kunde man fastställa att det är möjligt 

att orsaka emissioner av nanotrådar från substrat för nanotrådar av InP med de 

dimensioner som undersökts i projektet. Så väl förändring i antalskoncentration som 

storleksfördelning jämfört med tomma substrat kunde tydligt uppmätas och 

närvaron av In, P och Au i AMS bekräftar att det verkligen är trådarna, inte 

substratet eller föroreningar, i de uppmätta emissionerna. Gällande GaP med just de 

dimensioner som undersöktes i projektet var resultaten inte entydiga och det kan 

därmed inte med säkerhet sägas om GaP med dessa tråddimensioner kan emitteras 

vid påverkan på substratet. Baserat på utseendet hos emissionstopparna (samt i 

analogi med Pietroiusti & Magrini (2014)) emitteras trådar som en punktkälla av 

partiklar som snabbt försvinner. Generellt kan även sägas att emissionerna skiljer 

sig från de specifikationer som getts för trådarna vid växning: enskilda hela 

nanotrådar emitteras inte till luft, utan snarare agglomerat av trådar och fragment av 

trådar. Huruvida dessa agglomerat kan lösas upp i sina beståndsdelar och frisläppa 

separata trådar i exempelvis lungan är något som framtida forskning bör undersöka. 

Hur spridningen ser ut samt hur långt bort från substratet partiklarna når skulle vara 

relevant att undersöka för att bedöma huruvida detta har en potential att vara en 

arbetsplatsrisk. Mättekniskt är detta dock en mycket stor utmaning i och med hur 

små mängder som frisläpps och hur mycket de späds ut. Mer renodlade 

exponeringsmätningar med personburen mätning i inandningszonen hade behövt 

genomföras, men i detta projekt identifierades stora mättekniska utmaningar även 

med detta. Det är också möjligt att emissionerna från skrapningar på substrat är så 

pass små att den mängd som når inandningszonen är försumbar, men det kan i 

dagsläget inte heller med säkerhet uteslutas, vilket motiverar fortsatta studier så väl 

som fortsatt försiktighet.  

Sammanfattningsvis verkar majoriteten av de trådar som lossnar vid påverkan välta 

och bli kvar på substratets yta eller fastna på närliggande ytor snarare än att bli 

luftburna. Detta innebär att deponering på ytor är en källa till potentiell 

arbetsplatsexponering som bör undersökas vidare. En försiktighetsåtgärd tills vidare 

skulle kunna vara att informera personal i labbet om vikten av att torka av ytor då 

man råkat skrapa, tappa eller skada substrat. Denna åtgärd skulle varken vara dyr 

eller särskilt svår att implementera och faller under administrativa åtgärder i 

åtgärdstrappan.   
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I ett framtida projekt skulle det kunna vara intressant att bygga en mätbehållare som 

möjliggör fri rörlighet med händerna, genom att bygga något som liknar en 

handskbox. Detta skulle möjliggöra mätningar vid mer realistiska 

påverkansscenarier samt öka precisionen med vilken påverkan görs. Förslagsvis 

skulle denna anordning ha möjlighet till sampling så väl i övre delen av behållaren 

(för att simulera inandningszonen) samt i nära anslutning till substratet (för att 

simulera emissionszonen). Framtida arbete skulle kunna undersöka laddningar hos 

nanotrådsemissioner samt hur detta påverkar deras beteende, till exempel var de 

fastnar och vad detta innebär för risken för yrkesexponering. Framtida arbeten skulle 

även kunna rikta in sig på att undersöka vilka luftflöden som skapas vid hantering i 

den naturliga miljön (LAF-bänk) och vad detta innebär för potentialen för 

exponering, men det är bortom omfattningen för detta examensarbete. Det skulle 

även vara intressant att undersöka hur långt bort från ett substrat som nanotrådar 

eller fragment av nanotrådar kan nå då substrat skadas samt hur denna deponering 

går till (direkt från substrat till yta eller från substrat via luft och sedan till yta).  

Det bör även understrykas att dessa studier inte är representativa för arbetsgången i 

ett nanolabb utan undersöker överdrivet destruktiv hantering med avsikt att förstå 

om emissioner över huvud taget kan ske och hur dessa emissioner i så fall ser ut. 

Det är för tidigt för att uttala sig om huruvida emissioner av nanotrådar från 

epitaxisubstrat utgör en yrkesrisk, vilka doser en enskild person kan riskera att 

utsättas för samt hur farliga dessa emissioner är. Det kan dock konstateras att det är 

fortsatt viktigt att implementera tekniska skyddsåtgärder så som LAF-bänkar samt 

strikt användning av personlig skyddsutrustning tills kunskapsläget med säkerhet 

kan säga att detta inte är nödvändigt. Det är allmänt känt att dessa substrat är svåra 

att greppa med pincett och att det förekommer att de skrapas och tappas då man 

slinter vid pincett, vilket gör att det är viktigt att ha i åtanke att det inte kan uteslutas 

att nanotrådar slås loss vid oavsiktligt skadlig hantering. Dessutom visades vid ett 

tillfälle förhöjda emissioner då substrat spricker, vilket gör att ny och oerfaren 

personal potentiellt är en särskilt utsatt grupp. Det har även noterats i studier av 

nanoforskares riskuppfattningar att arbete under lång tid med material gör att en viss 

tillvänjning vid riskerna sker, där materialen över tid blir bekanta för forskaren och 

att försiktigheten därmed avtar (Johansson & Boholm, 2017). För att undvika detta 

är det viktigt att de administrativa skyddsåtgärderna hålls aktuella genom 

upprepning, förnyelse av säkerhetskurser och översikt om arbetsmiljön är designad 

på ett sådant sätt att det är ”lätt att göra rätt”. Exempelvis kan detta handla om att 

etablera rutiner för att skyddsutrustning alltid finns på plats, att material för 

rengöring finns i nära anslutning till där den kommer användas och att LAF-bänkar 

finns i anslutning till där de behövs för säker förberedelse av prover inför analys.  

Även om ett gränsvärde i framtiden kan arbetas fram återstår faktumet att det i 

dagsläget är mycket svårt att med säkerhet uppmäta närvaron av nanomaterial i 

arbetsmiljö och det behövs utveckling av portabla och lätthanterade mätinstrument 

för att arbetsgivare ska kunna övervaka om nanomaterial frisläpps i arbetsmiljön 

och riskerar att skada de anställda. Både InP och GaP har egenskaper som gör att de 
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är lovande i integrering i solceller. Om storskalig tillverkning av solceller baserade 

på nanotrådar tar fart är det viktigt att redan nu fundera på livscykelperspektivet 

gällande dessa framtida produkter. När dessa ska kasseras och återvinnas finns det 

en risk för att nanotrådar frigörs. Eftersom tillverkningen av nanotrådar kan sägas 

befinna sig i sin vagga och storskalig tillverkning är långt borta är det sannolikt att 

teknikerna för växning av nanotrådar kommer genomgå stora förändringar innan de 

etableras i industri. Till dess är det dock viktigt att skydda forskare som hanterar 

substrat då man inte vet hur farliga dessa strukturer är och det är nödvändigt att 

ansträngningar inom detta område görs för att ankomsten av industriell storskalig 

tillverkning av nanotrådar ska vara så säker som möjligt för arbetskraft inom alla 

led av produktens livscykel: från tillverkning via användning hela vägen till 

återvinning.  
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Bilaga A Hanteringsprocedurer i 

kammaren 

I Tabell 2 nedan beskrivs hanteringsprocedurer som undersöktes i ett tidigt skede av 

experimenten.  

Tabell 2: Beskrivning av aktiviteter som utfördes med substraten med potential för emissioner  

 Aktivitet 

1 Sätta fast och ta bort substrat från dubbelhäftande tejp. Placera substrat på tejpen och 

trycka med pincetten på kanterna. Börja pilla från kanten med pincetten och få loss 

substratet, plocka upp substratet med pincetten och lägg ned substratet på bordet 

2 Skrapa substratet på ena sidan längs hela längden, sittandes upprätt (90 graders vinkel mellan 

ben och överkropp) 

3 Skrapa substratet på andra sidan längs hela längden, ståendes framåtlutande (45 graders 

vinkel mellan ben och överkropp), ca 20-30 cm från substratet med ansiktet 

4 Tappa substratet 10-15 cm rakt upp från bordet 

5 Ta pappersbiten med ena pincetten, dabba ena hörnet mot substratet, svep fram och tillbaka 

3-5 gånger, knacka av trådar från pappersbiten mot något motsvarande en TEM-grid.  
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Bilaga B Populärvetenskaplig 

sammanfattning 

Nanotrådar i forskares arbetsmiljö 
Nanotrådar är små strukturer med stor potential. De kan byggas atomlager 

för atomlager i unika materialkombinationer för att på så vis fånga ljus och 

leda elektricitet på nya sätt, vilket kan ge mer effektiva solceller och 

transistorer. Men de fenomen som gör nanoteknik spännande är också de som 

gör tekniken potentiellt farlig: det saknas grundläggande kunskap hur dessa 

nya material beter sig och hur de interagerar med människokroppen. Dessa 

kunskapsluckor innebär att forskare, som hanterar materialen i ett mycket 

tidigt skede av utvecklingen, är en särskilt utsatt yrkesgrupp. Partiklar i luft 

är en välkänd risk i en lång rad yrken och man vet ännu inte idag hur farliga 

nanotrådar är för människor om man skulle råka andas in dem. Men en 

förutsättning för att de ska bli inandade är förstås att de kan hamna i luften 

till att börja med. Nanotrådar växes stående upprätt på små brickor som kallas 

substrat och trådarna själva liknar spikar på en spikmatta. Detta arbete har 

visat att då substrat med nanotrådar skadas av misstag vid manuell hantering 

kan nanotrådar brytas av och hittas i luften strax ovanför substratet. De kan 

också hamna på närliggande ytor eller stanna kvar, fast välta, på substratets 

yta.  

För att skydda både forskare och studenter så väl som framtida industripersonal är 

det viktigt att så tidigt som möjligt förstå om nanotrådar kan utgöra en risk, helst 

innan de börjar tillverkas i stora mängder. Det finns en välkänd koppling mellan att 

andas in fiberstrukturer och lungsjukdomar som gör att forskarvärlden är orolig. Det 

mest kända exemplet är asbest, vars fibern når djupt ner i lungorna och där inte kan 

brytas ner av kroppens försvarsmekanismer, vilket på sikt kan leda till lungcancer. 

De stora kunskapsluckorna gjorde att man i början av detta examensarbete inte 

visste om det ens var möjligt att hantera substrat så att nanotrådar lossnar och blir 

luftburna och i så fall i vilka storlekar och former dessa nanotrådar skulle lossna. 

Vissa spekulerade i att det skulle kunna vara omöjligt att göra eftersom krafter på 

nanoskalan helt enkelt skulle hålla fast trådarna vid substratet. Det rådde stor 

oenighet om huruvida detta hade potential att vara väldigt farligt eller så ofarligt att 

det inte ens var värt att undersöka.   
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Att mäta om man har nanotrådar i luft är en stor utmaning av flera anledningar. Det 

finns inte specifika mätinstrument för nanotrådar, vi kan bara mäta partiklar i 

allmänhet. Problemet är att partiklar skapas av allt möjligt i vår omgivning, till 

exempel bilavgaser. Dessutom handlar det om mycket små mängder material 

eftersom nanotrådar är så otroligt små och, jämfört med andra partiklar, otroligt få. 

Detta gör det svårt att få tillräckligt med nanotrådar i luften för att mätinstrumenten 

ska hitta dem, speciellt mot en hög bakgrund av ”vanliga” partiklar. En stor del av 

examensarbetet bestod därför av att hitta ett sätt att skapa en så ren miljö som möjligt 

att mäta ifrån, så att man skulle kunna hitta och mäta eventuella nanotrådar.    

Genom att mäta luften precis ovanför ett substrat under tiden det skrapades med 

pincett kunde man se att mängden partiklar i luften ökade tydligt i en kort puls strax 

efter att man skrapat. Man kunde även mäta att dessa partiklar bestod av samma 

sällsynta kemiska ämnen som nanotrådarna. En överblick av storlekarna på 

partiklarna visade att nanotrådar klumpas samman i luft och bildar större partiklar i 

många olika storlekar. På närliggande ytor kunde man se bitar av avbrutna trådar 

och när man tittade på substraten i mikroskop kunde man även se stora mängder 

trådar som välts omkull och blivit liggande på substratets yta.  

Resultaten från detta examensarbete har visat att det finns en möjlighet för trådar att 

bli luftburna och att hamna på ytor och arbetet har visat flera vägar framåt för fortsatt 

forskning inom området. Man har utvecklat en metod för att mäta nanotrådar mot 

en mycket låg bakgrund, som kan utvecklas vidare för att bättre representera 

verkligheten. I det praktiska arbetet har resultaten visat hur viktigt det är att man är 

noggrann med att hantera nanotrådar i skyddande arbetsbänkar, eftersom det 

fortfarande saknas kunskap om deras toxicitet. Att nanotrådar kan hamna på ytor 

innebär att det är viktigt att torka av ytor efter att ett substrat har skadats och sedan 

hantera servetten/trasan som farligt avfall. En person som arbetar i labbet kan råka 

ta på dessa ytor och på så vis föra vidare trådarna till andra ytor eller i värsta fall 

råka få i sig nanotrådar, till exempel genom att råka svälja dom.  Eftersom arbetet 

har visat att det är möjligt att bryta av nanotrådar är det viktigt att vara fortsatt 

försiktig då man arbetar med att utveckla dessa och andra liknande 

nanopartikelstrukturer.  

 

 

 

 


