مقاالت
ده فرمان در مقررات نانومواد

مترجم
فاطمه عبدیان
کارشناسیارشد مهندسی مواد ،دانشگاه تهران

بازبینــی ضمایــم قانــون مــواد شــیمیایی اتحادیه اروپا بــا مالحظه
الزامــات نانومــواد ،موجــب ارتقــای ســاختار و شــفافیت ایــن قانون
خواهد شــد ،امــا تولیدکننــدگان ،واردکننــدگان و مصرفکنندگان را
مجبور به تالش بیشتر برای فهم جزئیات کارهایی که باید یا نباید
انجام شوند ،خواهد کرد.
در آوریــل  ،۲۰۱۸کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا با بازبینی قوانین
شیمیایی این اتحادیه در حوزه نانومواد بهوسیله کمیسیون اروپایی
موافقــت کردنــد .قانون مــواد شــیمیایی اکنون شــامل  ۱۷ضمیمه
اســت که بســیاری از جزئیــات علمی و تکنیکی قوانیــن و معیارها را
شــامل میشــود ،ماننــد اینکه افراد مختلــف اعــم از تولیدکنندگان،
واردکننــدگان ،مصرفکنندگان و قانونگــذاران ،چه چیزهایی را در
چــه زمانــی و چگونــه باید یــا نباید انجــام دهند؛ بنابرایــن ،ضمایم
نقش بســیار مهمــی در اجرای عملــی پیشنیازهای قانونــی دارند.
پیشنویس قانون در پاییز  ۲۰۱۷به مشــورت عمومی گذاشــته شد
و اکنون پس از ســه ماه بررســی موشکافانه بهوسیله شورا و پارلمان
اروپا ،به تصویب رسید .بازبینی ضمایم که با هدف تبیین وظایف
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در قبــال نانومــواد انجــام شــده اســت ،پــس از ســالها بحــث بیــن
کمیســیون اروپا ،اعضای اتحادیه اروپــا و دیگر منابع ذینفع حاصل
شده است.
در اینجــا وظایــف جدیــدی کــه تولیدکننــدگان ،واردکننــدگان و
مصرفکنندگان «باید» تا قبل از ژانویه  ۲۰۲۰که این قوانین اجرایی
میشوند ،انجام دهند را مطرح و در موردشان بحث میکنیم.
 -1اطالعات باید ثبت شوند
در اصــل ،مــا بازبینیهــای جدیــد ضمایــم را در ده حکــم خالصــه
کردهایم تا تولیدکنندگان ،واردکنندگان و مصرفکنندگان «فرمهای
مشــخصات نانوماده» را ثبت کرده و ایمنی تمامی مصارف آنها را
نشان دهند (جدول  ۱را مشاهده کنید) .تحت قانون مواد شیمیایی
اتحادیه اروپا ،تولیدکنندگان و واردکنندگان باید اطالعات مواد خود
را ،اگــر در مقادیــری بیش از یک ُتن در ســال تولید میشــوند ،ثبت
کننــد .طبق قانون جدیــد ،حداقل اطالعاتی همچــون توزیع اندازه
عددی ذرات بر پایه تعداد ،باید بهوسیله ثبتکننده ارائه شود؛ زیرا

ده فرمان در مقررات نانومواد
این مشخصهها ممکن است سمیت و رفتارشان با محیطزیست را
تحت تأثیر قرار دهد.
نانوماده به عنوان شکلی از یک ماده طبیعی یا یک ماده تولیدی
تعریف میشــود کــه دارای ذراتی بــدون پیوند یا کلوخهای باشــد و
حداقــل  %۵۰ایــن ذرات ،دارای یک یا چند ُبعد خارجی در محدوده
 ۱-۱۰۰ nmباشــد .اطالعات ثبت شــده ممکن اســت برای یک فرم
خاص یا دستهای از نانومواد در صورت توجیهپذیری ،قابل اعمال
باشــند .قابل ذکر است که تنها ســاختار مولکولی مشابه ،نمیتواند
توجیه مناسبی برای گروهبندی فرمهای مختلف نانومواد باشد.
ضمایم اصالحشده ،ورود اطالعات تولید و مصرف برای گونههای
ِ
نانومــواد را همچــون مــواد معمولــی الزم میداند .چنیــن اطالعاتی
شــامل تنــاژ مصرفــی ،محــدوده غلظــت مصرفــی ،تماس با انســان
و محیطزیســت ،ترکیبــات و مقادیــر پســماند هســتند .هنگامیکــه
ثبتکننــدگان ،چنــد گونه از نانومــواد را با هــم در قالب یک پرونده
ثبت میکنند ،باید توجیه کنند که چرا اطالعات ارائه شــده شــامل
همگی آنها میشود یا اینکه باید آنها را بهطور مجزا ثبت کنند.

هنگامــی کــه صحبــت از ارائه اطالعــات الزم بــرای ارزیابــی ایمنی
شــیمیایی میشــود ،اصالحــات ضمایم باید شــامل تعــدادی حکم
معیــن و صریح باشــند .به عنــوان مثال ،در مورد نانومــوادی که نه
محلول هســتند و نه نرخ حاللیت باالیــی دارند ،آزمونهای تجزیه
بعــدی بایــد شــامل دگرگونیهــای مورفولــوژی نیــز باشــند؛ ماننــد
تغییــرات برگشــتناپذیر شــکل و انــدازه ذرات ،خواص ســطحی ،از
بین رفتن پوشش ،استحالههای شیمیایی و دیگر موارد مربوط به
فرآیند تجزیه .در شــرایط خاص ،نیاز به انجام یک سری مطالعات
ً
کامل نیســت؛ مثــا برای مــادهای که قرار نیســت در چرخه عمرش
به شــکل دانهای مورداســتفاده قرار گیرد نیاز به گزارش تستهای
مربوط به ایجاد گردوغبار نیست .نامحلول بودن در آب ،توجیهی
بــرای صرفنظر کــردن از اطالعات مربوط به محیط نیســت؛ برای
مثــال اطالعــات مربــوط به ســمیت کوتاهمــدت روی بیمهــرگان و
بررسی جلوگیری از رشد گیاهان دریایی.
از برخی جنبهها ،اصالحات ضمایم بسیار فراگیر هستند .در بررسی
پایداری ،تجمع زیستی و سمیت ،ثبتکنندگان باید تمامی مراحل
چرخه عمر ماده را هنگام تخمین کمی و کیفی دوز/غلظت مادهای
کــه انســان یا محیــط در معــرض آن قــرار میگیرنــد درنظــر بگیرند.
ایــن شــامل تخمیــن توزیــع و وضعیــت محیطــی و مشــخصهیابی
فرآیندهــای احتمالــی نظیر تجزیه ،اســتحاله ،نــرخ حاللیت ،جمع
شــدن و آ گلومرهشــدن ذرات و تغییــر شــیمی ســطح ذره احتمالــی
میشود.
این ضمایم همچنین چندین حکم راجع به آزمایشهای بیشتر
دارند .برای مثال ،ممکن اســت مطالعه بیشــتر در مورد ســینتیک
ســمیت نانوموادی که نرخ حل شــدن آنها در محیط بیولوژیکی
زیاد اســت و خواص ذرات دیگری که «مشــکوک» به تغییر میزان
ایمنی آن ماده هســتند ،بهوســیله ثبتکنندهها پیشــنهاد شــود یا
آژانــس مواد شــیمیایی اروپــا ( )ECHAایــن مطالعــات را ضروری
بداند.
هنگامیکــه مصرفکنندگان به اطالعات اساســی بیشــتری برای
تکمیل گزارش ایمنی شیمیایی نیاز دارند ،باید اطالعات موردنیاز
را جمــعآوری کرده و یا درخواســت آزمایــش مربوطه را ارائه دهند.
مصرفکننــدگان درحالیکــه منتظــر نتایــج این آزمونها هســتند،
باید خطر احتمالی هر نانوماده مورداســتفاده یا شناســایی شــده را
ثبت و مدیریت کنند.

این امر به کرات بیان شده است که در صورت کافی نبودن اطالعات
بــرای قرارگیری یــک ماده در دســته مواد خطرنــاک ،ثبتکنندگان
باید اقدامات و تصمیمات بعدی را بیان و توجیه کنند.

 -3دشواریها در جزئیات وجود دارند
کمیســیون اروپــا ،اعضــای اتحادیه اروپــا و دیگر منابــع ذینفع در
فرآینــد اصالح ضمایم ،روشــن کردهاند که فرمهــای مختلف یک

 -2ایمنی باید نشان داده شود
تعــداد حکمهــا و اســتفاده از واژه «بایــد» در ضمایــم اصالح شــده،
شــبیه بخشهــای مربــوط به گــزارش ایمنی شــیمیایی بــرای مواد
تولیــدی یــا وارداتی در مقادیر ده ُتن یا بیشــتر در ســال اســت .طبق
ً
گزارش ایمنی شــیمیایی باید اوال مشــخص کند که
ضمایم جدید،
ِ
ِ
فرم نانوماده است و اینکه آیا این نانومواد مشمول
کدام
به
مربوط
ِ
ارزیابی ایمنی شــیمیایی هســتند یا خیر .به عنوان بخشی از فرآیند
واردکنندگان اقالمی که باید
ثبت ،این قاعده برای تولیدکنندگان و
ِ
ً
ارزیابــی ایمنــی شــیمیایی را آمــاده کنند نیــز اعمال میشــود .ثانیا،
ثبتکننــدگان بایــد چگونگی گــردآوری این اطالعات را شــرح داده
و چگونگی کنترل ریســکهای مرتبط با اســتفاده از این نانومواد را
مستند کنند و اطمینان دهند که تحلیلها و نتیجهگیریهای آنها
مرتبط با همان نوع از نانومواد و در طول چرخه عمرشان است.
نانومــاده آزمایــش شــده بایــد بــه خوبی مشــخصه شــده و شــرایط
آزمون ذکر شــود تا برای ارزیابی هرگونه خواص فیزیکی ،شــیمیایی
و سمشناســی نانومــواد مرتبــط دیگــر ،مورداســتفاده قــرار گیرند .در
صورتــی کــه یــک مــاده ،معیار خطر یــا آلودگی را داشــته باشــد ،باید
ارزیابی و مشخصهیابی خطرات آن با استفاده از یک روش مناسب
ً
ّکمی انجام شده و نتایج ترجیحا با روش ّکمی چندگانه ارائه شوند.
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نانوماده برای ارزیابی ایمنی شــیمیایی ،میتوانند به طور مجزا یا
به عنوان گروهی ثبت شــوند .آنها همچنین مشــخص کردهاند
کــه چه هنــگام باید اطالعــات خاص برای هــر فرم نانومــاده ارائه
شود و چه زمانی نیاز به ثبت اطالعات مجزا نیست.

بــا این حال ،تولیدکنندگان ،واردکنندگان و مصرفکنندگان باید
از جنبههای اساســی که بر عهده خودشــان اســت ،آ گاه باشــند؛ و
اینکه جزئیات این حکمها ،دشــوارترین قســمت ماجرا اســت که
طرح کلی آنها در جدول  ۱آورده شده است.

جدول  -۱ده حکم ضمایم جدید قانون مواد شیمیایی اتحادیه اروپا

حکم

اطالعات خاصی که باید ارائه شوند

باید گونههای نانومواد ثبت شوند و باید
اطالعاتی در مورد مشخصههایی که بر
سمیت و تماس محیطی اثرگذار هستند
ثبت شوند.

فرم نانو و فرمهای مشابه آن ماده برای هویتیابی ماده
اسامی و دیگر معرفهای ِ
موردنظر.
توزیع اندازه بر پایه تعداد ذرات ،عملیات سطحی ،شکل ،مساحت سطح ویژه بهوسیله
حجم و/یا جرم.

تشابه ساختار مولکولی نباید به تنهایی،
توجیهی برای گروهبندی گونههای مختلف
نانومواد باشد.

مرزهای بین گروهها بهوسیله مشخصههای فرمهای مختلف در محدودههای مقادیر
مشخص تعیین میشوند.
توجیه اینکه چرا گروهبندی پیشنهادی مناسب بوده و تغییرات در داخل مرز ،تأثیری
روی ارزیابی آلودگی ،تماس نانوماده و ریسک هر نانوماده نخواهند داشت.

باید توجیه شود که چرا اطالعات ایمنی
ارائه شده برای تمامی گونههای ثبتشده
معتبر هستند.

توجیه کافی برای هر یک از ملزومات اطالعات و تعریف دقیق زمان و نحوه استفاده از
اطالعات یک ماده برای ایمنی دیگر مواد.

ایمنی نانوماده در طول چرخه عمر باید
ثبت شود.

نمایش ایمنی تولید ،استفاده و در معرض دیگر مواد قرار گرفتن به طور مجزا با توجه به
تمامی مراحل موجود در چرخه عمر آن ماده.
در نظر گرفتن اینکه آیا ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک ضروری هستند یا خیر.

اطالعات راجع به شرایط آزمایش و
گونههای مورد آزمایش باید فراهم شود.

شرایط آزمون ثبت شود و توجیه علمی برای مرتبط بودن و کفایت ماده تحت آزمایش
ارائه شود.
توجیه برای اطالعاتی که از راهی غیر از آزمون حاصل شده و تشریح محدوده
مشخصههایی از این فرمهای نانو که این توجیه برای آنها قابل اعمال است.

وابسته به طبیعت و نوع تماس ،اطالعات
کافی در مورد شرایط آزمون سمیت برای
فرمهای مختلف نانو فراهم شود.

ارزیابی اثرات مخرب احتمالی پخش شدن در هنگامیکه حاللیت در آب و ضریب
جدایش -nاکتانول/آب تعیین میشوند.
در مورد نانوموادی که بسیار کم در آب حل میشوند یا نرخ حاللیت آنها در محیطهای
مرتبط پایین است ،سمیت محلولی ،در طوالنیمدت تعیین شود و نه در کوتاهمدت.
ُ
برای فرمهایی که  ۱۰تن یا بیشتر در سال تولید یا وارد میشوند ،مطالعه دقیق سمیت
برای تماس دهانی یا تنفسی و حداقل یک نوع دیگر انجام شود.
در نظر گرفتن سینتیک سمیت شامل دوره بازیابی و پاکسازی ریه در مطالعه
کوتاهمدت دوز سمیت و مطالعه سمیت .sub-chronic
ً
ارزیابی کامل تماس و مشخصهیابی ریسک نانوماده .ترجیحا نتایج به صورت چند
مقداری گزارش شوند.
توجیه منطقی در گزارش ایمنی شیمیایی آورده شده و در صفحه نتایج ایمنی خالصه
شود.

توجیه برای صرفنظر کردن از یک سری
ملزومات اطالعات آورده شود.

توجیه کافی برای خواص فیزیکی-شیمیایی (مثل نرخ حاللیت ،پایداری توزیع) به عنوان
دلیلی برای صرفنظر از آزمایشهایی روی تجمع زیستی گونههای آبی و جذب/واجذب.

باید آزمایشهای بیشتر پیشنهاد شده یا
با ملزومات آزمایشهای  ECHAموافقت
شود.

پیشنهاد آزمایشهایی نظیر دوز سمیت تکرار شده در کوتاهمدت ،سمیت sub-
 ،chronicدوز سمیت تکرار شده در بلندمدت و سینتیک سمیت در شرایط خاص.

شرایط آزمونهای مربوط به سمیت
محیطی وابسته به حاللیتپذیری
نانوماده رعایت شود.

گزارشهای عددی از نتایج نانوموادی که
خطرناک یا آلوده هستند ارائه شود.
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ده فرمان در مقررات نانومواد
ً
اوال ،تولیدکننــدگان و واردکننــدگان بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا
نانومــادهای دارنــد کــه نیاز به ثبت شــدن دارد و کــدام دادهها باید
ً
ارائه شــوند مثال توزیع اندازه ذرات ،عوامل سطحی ،شکل و غیره.
برای تعیین اینکه یک فرم نانوماده تولید شده و یا وارد شده است،
توزیع اندازه ذرات بر پایه تعدادشان باید تعیین شود؛ اما روشهای
توافــق شــده و اســتانداردهای تکنیکــی موردنیــاز بــرای تعییــن
ً
توزیــع انــدازه ذرات هنوز در دســترس نیســتند .معمــوال روشهای
مختلــف روی یک ماده ،نتایج مختلفی درون و بیرون از محدوده
 1-100 nmارائــهمیدهنــد؛ بنابرایــن تصمیــم بــا تولیدکننــدگان و
واردکننــدگان اســت کــه کــدام روش را انتخاب کنند کــه طبق آن،
ماده آنها نانو نبوده و لذا از فرآیند ثبت و ارزیابی ایمنی شــیمیایی
و حــوزه مســئولیتهای متعاقــب خــارج شــوند و یــا برعکــس،
روشهایی را انتخاب کنند که نشــان دهد ماده آنها نانو اســت و
وارد چالشهــای علمــی و تکنیکی ثبت و الزامات آزمونها شــوند.
این امر به خوبی شــناخته شده اســت که روش تولید ،اندازه ذره را
مشــخص میکند؛ بنابراین ،میتوانســت در ضمایم روشنتر بیان
شود که ترکیبی از روشها به همراه شرح عملی بودن این روشها،
آمادهســازی نمونه و روش تولید باید آورده شــوند .موضوع بعدی،
مســئله تعریف نانومواد است که در سال  ۲۰۱۱بهوسیله کمیسیون
اروپا پیشــنهاد شــد .این تعریف ،تعابیر مختلفی از عبــارات «ذره»،
«انــدازه» و ُ«بعــد خارجــی» را ممکــن میســازد .بهروزرســانی ایــن
تعریف در اواســط  ۲۰۱۶انتظار میرفت اما هنوز پیش نرفته اســت
و در مــورد اینکــه تعریف جدید به چه صــورت خواهد بود ،ایهام به
وجود میآورد.
دومیــن تصمیــم اصلــی تولیدکننــدگان و واردکننــدگان ،چگونگی
گروهبنــدی فرمهــای مختلــف نانومــواد اســت ،زیــرا ایــن تصمیــم
میزان اطالعات الزم برای ثبت در پرونده و گزارش ایمنی شیمیایی
را مشــخص میکند .ضمایم اصالح شــده بهروشــنی بیان میکنند
کــه تنهــا وجود ســاختار مولکولی مشــابه ،نمیتوانــد توجیهی برای
قرارگیــری چنــد نوع نانوماده در یک گروه باشــد .در اطالعات ثبت
شــده ،بایــد برای اینکه چرا قــرار دادن چند نــوع از نانومواد در یک
گروه مناسب است و چرا تغییرات درون مرزی یک گروه ،تأثیری بر
ارزیابی خطر و ریســک ندارد« ،توجیه» آورده شــود .در مقابل ،یک
توجیــه علمــی برای اســتفاده امن از اطالعــات یک فــرم از نانومواد
بــرای گونه دیگــر آورده شــود ECHA .بــرای گروهبنــدی فرمهای

نانومواد راهنمایی کرده که نشــان میدهــد پیشنیاز گروهبندی،
مشخصهیابی صحیح و روشن است .لذا این سؤال مطرح میشود
که چطور تولیدکنندگان و واردکنندگان باید برای گروهبندی توجیه
بیاورند اما مجبور نیستند مشخصهیابی تمام گونههای ثبت شده
روشــن آنها ،پیشنیاز
را ارائــه دهنــد ،در حالی که مشــخصهیابی
ِ
مطــرح شــده بهوســیله  ECHAاســت؟! پیشنیــاز دوم ،ECHA
ایجــاد یــک فرضیه گروهبنــدی و یک توجیه علمی قوی اســت که
مشــخصهیابی آلودگی ،برای تمام مواد هر گروه معتبر اســت .ســه
مثال از فرضیههای ارائه شــده بهوســیله  ECHAبــر پایه حاللیت،
نســبت ابعــادی بــاال و اثــر عملیات ســطحی بــر گروهبندی اســت.
ً
مجددا به نظر میرســد تنها راهی که تولیدکنندگان و واردکنندگان
ً
میتواننــد بهعنــوان توجیــه علمی بــرای گروهبندی ،مثــا در مورد
مشخصهیابی آلودگی و نشان دادن ایمنی بیاورند ،تولید اطالعات
برای همه گونههای ثبت شده است.
بســیاری از ملزومــات آزمایشهــا بــه دلیــل عبــارات مبهمــی نظیر
«حاللیــت ضعیف»« ،عدم حاللیت باال»« ،کــم» و «زیاد» ،به حالت
تعلیــق درآمدهاند .این ســومین نکتهای اســت کــه واردکنندگان و
تولیدکننــدگان باید به آن واقف باشــند .نانومــواد به درون محلول
نمیرونــد بلکــه در آن پخش میشــوند و از آنجا کــه این عبارات در
آزمون
ضمایــم بــه خوبــی تعریف نشــدهاند ،اینکه آیا شــرایط یــک
ِ
مشــخص بایــد رعایت شــوند یا نه بســتگی به تعبیــر ثبتکنندگان
از ایــن عبــارات خواهــد داشــت .بــه عــاوه ،راهنمــای تکنیکی که
 ECHAدر مــورد شــرایط آزمــون بــرای ثبتکننــدگان فراهــم کــرده
اســت ،شامل چگونگی اندازهگیری و گزارش نمیشود ،برای مثال
دگرگونی برگشتناپذیر در اندازه ذرات ،شکل ،خواص سطحی و از
بین رفتن پوشش با توجه به تمامی مراحل چرخه عمر.
ضمایــم اصالحشــده بــه کمیســیون اروپــا ایــن فرصــت را داد کــه
موضع ثبت مواد شــیمیایی  EUدر قبال نانومواد را شــفاف ســاخته
و ابهامــات قانونــی که از توســعه و تجاری شــدن نانومــواد ،از زمان
تصویــب قانون جدید مواد شــیمیایی  EUدر  ۲۰۰۶جلوگیری کرده
بودنــد را برطــرف نمایــد .اگرچــه از ایــن فرصت به خوبی اســتفاده
نشــد و هنــوز هــم در مــورد مشــخصهیابی انــواع نانومــواد ،نحــوه
گروهبندی آنها و زمان رعایت اطالعات خاصی که تولیدکنندگان،
واردکننــدگان و مصرفکنندگان هنگام اجــرای قانون جدید باید از
آنها آ گاه باشند ،مشکالتی وجود دارد.
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