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Wprowadzenie
Niniejszy poradnik został napisany dla pracodawców i pracowników w celu zapewnienia jasnych i
łatwych do stosowania wskazówek jak zorganizować bezpieczne miejsce pracy podczas kontaktu z
wytworzonymi/produkowanymi nanomateriałami (MNMs) i nanoproduktami1. Opracowanie
poradnika było związane ze specyficznymi właściwościami nanomateriałów, co ma wpływ na
zastosowane środki bezpieczeństwa dla pracowników. Każdy, kto korzysta z tego podręcznika
powinien mieć świadomość, że jest to szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy, a więc należy na
bieżąco korzystać ze stron internetowych wymienionych w załączniku 2 do niniejszego dokumentu.
Poradnik ten ma wspierać bezpieczną praktykę pracy z wytwarzanymi nanomateriałami. Nie dotyczy
on bezpośrednio ryzyka zawodowego dla zdrowia, które może być wywołane przez nanomateriały
uwolnione sposób niezamierzony (np. spalinyi z silników Diesla, dymy spawalniczych lub nanocząstki
powstałe w procesie spalania lub ogrzewania -nanocząstki generowane w procesach - PGNPs).
Jednoczesne narażenie na MNMs i PGNPs jest powszechne w wielu miejscach pracy i rozróżnienie
tych źródeł może być skomplikowane. W takich przypadkach może być stosowana strategia
pomiarowa przewidziana w Etapie 7 dla wartości referencyjnej nano (NRV).
Poradnik powinien być stosowany jako uzupełnienie (a nie zamiast) oceny ryzyka i praktyk
zarządzania, wymaganych dla standardowych substancji (nie w postaci nano). Przede wszystkim,
należy pamiętać, że istniejące przepisy dotyczące pracy z substancjami niebezpiecznymi mają
zastosowanie zarówno dla form tradycyjnych jak ii nanomateriałów. Na przykład, w przypadku gdy
materiał macierzysty, z którego powstał nanomateriał, został sklasyfikowany jako CMR2, lub gdy
nanomateriał sam wykazuje właściwości CMR, powinny być stosowane środki, zgodne z przepisami
prawnymi dotyczącymi pracy z substancjami CMR.
Rysunek 1 przedstawia przegląd procedury zalecanej w tym poradniku. Postępowanie zgodnie z
pokazanymi Etapami umożliwi zrozumienie potencjalnych zagrożeń ze strony nanomateriałów,
których używasz i dostarczy podstaw do opracowania środków zarządzania ryzykiem, które zapewnią
zgodność z odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa pracowników.
Załącznik 1 zawiera przykłady zastosowania niniejszych wytycznych w konkretnych
przedsiębiorstwach. Dalsze informacje i linki do innych przydatnych dokumentów podane są w
załączniku 2, a Słowniczek terminów stosowanych w niniejszym dokumencie przedstawiono w
załączniku 3.
Rysunek 1: Poszczególne Etapy w celu zapewnienia bezpiecznej pracy z nanomateriałami
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Nanoprodukt nie jest pojęciem jasno zdefiniowanym. Poradnik ten odnosi się do nanoproduktów jako
produktów, do których dodano jeden lub więcej nanomateriałów, aby nadać mu (dodatkowe) właściwości
specyficzne dla nanomateriałów. Dla oceny ryzyka potencjalne uwalnianie nanomateriałów z produktu jest
istotne.
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CMR- rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, zgodnie z
Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP)
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Pomiar narażenia
Skorzystaj z NDS lub
NRV dla
poziomu kontroli A i B

Etap 1 Rozpoczęcie oceny ryzyka, wykaz nanomateriałów
Wprowadzenie nanomateriałów do procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie może prowadzić do
pojawienia się nowych zagrożeń zawodowych. Wynika to ze specyficznych właściwości i mobilności
nanomateriałów w porównaniu z formą makroskopową substancji. Mogą to być inne zagrożenia i
wzory narażenia. Dlatego trzeba rozważyć, czy są konieczne dodatkowe środki w celu ochrony
pracowników przed ewentualnymi zagrożeniami. Pierwszym etapem w tym procesie będzie
identyfikacja wszystkich materiałów stosowanych, produkowanych lub dostarczanych, które mogą
zawierać nanoamteriały. Jeśli nie jesteś pewien, czy materiał dostarczany do Ciebie jest
nanomateriałem lub go zawiera, należy zażądać tych informacji od dostawcy. Jeśli nie jest on w stanie
zapewnić Państwu takich informacji, należy przyjąć, że jest to nanomateriał.
Działanie: zidentyfikować wszystkie nanomateriały, które są stosowane, wytwarzane i/lub
dostarczane

Etap 2 Charakterystyka nanomateriałów
Aby lepiej zrozumieć i określić potencjalne zagrożenia zawodowe dla zdrowia wynikające z narażenia
na działanie nanomateriałów, należy zestawić informacje określone w Tabeli 1. Czasami nanoprodukt
zawiera więcej niż jeden nanomateriał. Dla każdego nanoproduktu Tabelę 1 należy wypełnić
oddzielnie. Informacje potrzebne do uzupełnienia Tabeli 1 powinny być zawarte w karcie
charakterystyki (SDS) lub karcie danych technicznych produktu. W przypadku, gdy takie dokumenty
nie są dostępne, należy poprosić dostawcę o te informacje.
Tabela 1 : Typowa charakterystyka nanomateriałów stosowanych lub produkowanych
Nazwa nanoproduktu:

Nazwa/-y nanomateriałów obecnych w materiale lub
nanoprodukcie
Nazwa/-y chemiczna/-e nanomateriałów obecnych w
materiale lub nanoprodukcie
Numer/y rejestracyjny/-e CAS
Rozkład wielkości MNM w materiale lub nanoprodukcie
(nm)
Rozkład MNM w nanoprodukcie (objętościowy % i/lub
liczbowy %)
Czy nanoprodukt zawiera MNM w postaci włókien? (Tak
/ Nie; jeśli Tak sprecyzuj ich długość i średnicę)
Czy którykolwiek z MNM (lub ich materiał macierzysty)
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Etap 3 Identyfikacja zagrożeń zawodowych dla zdrowia
Każdy nanomateriał powinien zostać oceniony i sklasyfikowany według zagrożeń stwarzanych dla
zdrowia. Nanoprodukty zawierające więcej niż jeden nanomateriał powinny być przypisane do
kategorii zagrożenia odpowiedniej dla nanomateriału stwarzającego największe zagrożenie. W
poradniku zastosowano cztery nominalne "kategorie zagrożenia" (1, 2a, 2b i 3), aby zapewnić system
łatwy do stosowania. Im niższa kategoria tym większe przewidywane zagrożenie dla zdrowia. W
przypadku nanomateriałów należących do kategorii 3, uważa się za mało prawdopodobne aby
wykazywały działanie specyficzne dla nano, ponieważ są biodegradowalne lub rozpuszczalne w
wodzie (rozpuszczalność > 100 mg/l). Przewiduje się, że cząstki te wykazują podobny poziom
zagrożenia jak ich materiał macierzysty (tak więc, mogą być np. toksyczne Dla substancji w postaci
makro). Nanomateriały kategorii 1 mogą wywierać podobne działanie dla zdrowia jak azbest, podczas
gdy kategorie 2a i 2b mogą wykazywać szczególne cechy związane z nano.
Wykorzystaj Tabelę 2, aby określić odpowiednią kategorię dla każdego z nanomateriałów
stosowanych, produkowanych lub dostarczanych przez Twoje przedsiębiorstwo.
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Tabela 2: Klasyfikacja nanomateriałów stosowanych przez Twoją firmę w oparciu o możliwe
stwarzane zagrożenia zawodowe dla zdrowia
Kategoria
zagrożenia
1

2a

2b

3

Definicja nanomateriału
Sztywne, trwałe w środowisku nanowłókna, dla
których nie można wykluczyć wystąpienia
efektów podobnych do działania azbestu.
Przykłady:
SWCNT(jednościenne
nanorurki
węglowe) lub MWCNT (wielościenne nanorurki
węglowe) lub włókna tlenków metali, dla których
efekty podobne do tych występujących w
przypadku azbestu nie są wykluczone.
Trwały w środowisku, ziarnisty nanomateriał (nie
włóknisty), o gęstości > 6, 000 kg/m3.
Przykłady: cząstki, takie jak Ag, Au, CeO2, COO, Fe,
FexOy, La, Pb, Sb2O5, lub SnO2.
Ziarniste, trwałe w środowisku nanomateriały i
nanowłókna, o gęstości < 6 000 kg/m3, dla
których efekty mogą być wykluczone podobne jak
w
przypadku
azbestu.
Przykłady: cząstki, takie jak Al2O3, SiO2, TiO2, ZnO,
CaCO3, nano glina, sadza, C60, dendrymery,
polistyren lub nanowłókna bez efektów, takich jak
w przypadku azbestu.
Nietrwały
w
środowisku,
ziarnisty
lub
rozpuszczalny
w
wodzie
nanomateriał
(rozpuszczalność > 100 mg /l).
Przykłady: NaCl, cząstki lipidów, mąki, sacharozy.

MNM 1
=…

MNM 2
=…

MNM 3
=…

itd.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Etap 4 Sporządzenie spisu czynności związanych z nanomateriałami
Dla każdego nanoproduktu, który Twoje przedsiebiorstwo stosuje, wytwarza i/lub dostarcza, należy
określić wszystkie czynności, które mogą potencjalnie wiązać się z uwolnieniem nanomateriałów.
Należy ocenić cały "cykl życia" nanoproduktu, od chwili gdy nanomateriał lub nanoprodukt trafia do
Twojego przedsiębiorstwa, do momentu, gdy opuszcza firmę jako produkt lub materiał odpadowy.

Tabela 3 zawiera ogólne czynności, które mogą mieć zastosowanie w cyklu życia nanoproduktów w
Twoim przedsiebiorstwie. Uzupełnij Tabelę 3 dla każdego nanomateriału, zaznaczając odpowiednie
pola wyboru i wpisując wskazane informacje.
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Tabela 3: Charakterystyka
nanomateriałami

czynności

wykonywanych

w

Twojej

firmie

związanych

z

Nazwa Nanoproduktu: …………………………………………………………………………....
Nazwa nanomateriały/-ów: ……………………………………………………………………
Czynność
Stosowana
ilość
(kg, litr)

Emisja
pyłu/ mgły
/ mgiełki

Czas
trwania
czynności

(Tak / Nie)

(minuty)

Produkcja surowego nanomateriału
☐ Odbiór i przechowywanie nanomateriału
☐ Transport i transfer w firmie
(wózek widłowy, ręczny, itd. …)
☐ Maszyny robocze
☐ Sposób postępowania (otwieranie
naczyń, zaworów, uszczelek, opróżnianie
worków, malowanie pędzlem, natryskiwanie
…)
☐ Obróbka ( wiercenie, ścieranie,
polerowanie … )
☐ Filtracja / separacja
☐ Pobieranie próbek (kontrola jakości)
☐ Napełnianie / pakowanie końcowego
produktu
☐ Inne …
Praca z nanoproduktem
☐ Odbiór i przechowywanie nanomateriału
☐ Transport i transfer w firmie
(wózek widłowy, ręczny, itd. …)
☐ Maszyny robocze
☐ Sposób postępowania (otwieranie
naczyń, zaworów, uszczelek, opróżnianie
worków, malowanie pędzlem, natryskiwanie
…)
☐ Obróbka ( wiercenie, ścieranie,
polerowanie … )
☐ Filtracja / separacja
☐ Pobieranie próbek (kontrola jakości)
☐ Napełnianie / pakowanie końcowego
produktu
☐ Inne …
Czyszczenie i konserwacja
☐ Czyszczenie i konserwacja sprzętu
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Częstotliwość
wykonywania
czynności
(ilość razy na
dzień / tydzień /
miesiąc)

Liczba
narażonych
pracowników
(n)

Czyszczenie i konserwacja maszyn
☐ Czyszczenie obszaru pracy, podłóg, ścian
☐ Inne …
☐

Transport i przewóz
Transport drogowy na zewnątrz
(ciężarówka, kontener, …)
☐ Transport morski / powietrzny (kontener,
…)
Przetwarzanie i usuwanie odpadów
☐ Przetwarzanie odpadów na miejscu
☐ Gromadzenie odpadów
☐ Usuwanie odpadów
☐ Inne …
Inne
☐ Inne czynności …
☐

Etap 5 Identyfikacja ewentualnych dróg narażenia na nanomateriały
Prawdopodobieństwo, że pracownicy mogą być narażeni na nanomateriały będzie determinowane
warunkami procesowymi oraz środkami zarządzania ryzykiem w miejscu. Jeśli używasz
nanoproduktu, który zawiera więcej niż jeden nanomateriał, powinieneś zidentyfikować kategorię
narażenia, która odpowiada największemu całkowitemu narażeniu. W niniejszym poradniku
stosowane są trzy kategorie narażenia:
I. Emisja pierwotnych nanomateriałów (1 - 100 nm) jest możliwa, np. podczas posługiwania się
suchymi proszkami.
II. Emisja większych cząstek nanomateriałów (> 100 nm), np. cząstek osadzonych w stałej lub ciekłej
matrycy podczas ważenia lub dodawania nanomateriałów, polerowania, natryskiwania lub
szlifowania nanoproduktu.
III. Emisja nanomateriałów (1 - 100 nm) zminimalizowana w miarę możliwości technicznych, dzięki
stosowaniu systemu zamkniętego, np. przy użyciu komory rękawicowej lub pracy w systemie
hermetycznie zamkniętym.
Na podstawie informacji zebranych w Etapie 4, kategoria narażenia (I-III), powinna być przypisana do
każdej czynności dla każdego nanoproduktu przy użyciu Tabeli 4.
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Tabela 4 Możliwość narażenia na nanomateriały w Twoim przedsiębiorstwie
Nazwa nanoproduktu : …………………………………………………….
Kategoria
narażenia
I
II
III

Opis
Emisja (pierwotnych) MNM jest możliwa
Emisja nanomateriałów osadzonych w większej
stałej (> 100 nm) lub ciekłej matrycy jest możliwa
Emisja nanomateriałów zminimalizowana ze
względu na pracę z całkowicie zamkniętym
systemem

Czynność 1
= ……………..

Czynność 2
= ……………

Czynność 3
= …………..

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Wyjaśnienie: Dla każdego nanomateriału i dla różnych czynności związanych z tym materiałem lub
produktem (patrz Etap 3 i Etap 4), tabela ta powinna zostać uzupełniona poprzez zaznaczenie pola
odpowiadającemu kategorii narażenia.

Etap 6 Wybór odpowiednich poziomów kontroli
Poziomy kontroli przyjęte w tym poradniku odpowiadają podejściu, które jest oparte na
międzynarodowym narzędziu zarządzania pasmami ryzyka. Do tej pory, ryzyko dla zdrowia
wynikające z pracy z nanomateriałami może być oceniane tylko jakościowo, co pozwala na
priorytetyzację tymczasowych środków zarządzania ryzykiem. Dokonano rozróżnienia między trzema
poziomami kontroli A, B i C, jak przedstawiono w Tabeli 5.
Dla poziomu A wszystkie możliwe techniczne środki kontroli są stosowane dla najwyższego poziomu
ryzyka i obejmują stosowanie zasady ostrożności (ang. preacutionary principle). Środki te zawierają
dokładne rozważenie hierarchicznych etapów strategii na rzecz higieny pracy i wprowadzenie
wszystkich dopuszczalnych technicznie i organizacyjnie rozwiązań.
Dla poziomu B uzasadnione dodatkowe środki kontroli są identyfikowane zgodnie ze strategią na
rzecz higieny pracy i są oceniane pod kątem możliwości ich wykorzystania z technicznego,
organizacyjnego i ekonomicznego punktu widzenia. Na podstawie tej oceny podjęta jest decyzja,
określająca środki zarządzania ryzykiem, które zostaną wprowadzone.
Dla poziomu C normalne środki kontroli jak w przypadku makroskopowych i innych materiałów
konwencjonalnych (tj. nie nano) są identyfikowane i stosowane.
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Tabela 5. Klasy zarządzania ryzykiem przy użyciu strategii zarządzania ryzykiem
Poziom
kontroli Typ

Poziom ryzyka
Kolor

Priorytetowe
środki
kontroli

Zalecane podejście

Stosuj podejście ostrożnościowe.
A

Wysoki

Najwyższy

Strategia na rzecz higieny pracy będzie rygorystycznie
stosowana, a wszelkie środki ochronne, które są
technicznie i organizacyjnie wykonalne będą wdrażane.
Rozpatrz dodatkowe środki kontroli, które mogą mieć
racjonalne zastosowane.

B

Niepewny

Średni

Według Strategii na rzecz higieny pracy, techniczne i
organizacyjne środki kontroli są oceniane na podstawie
ich wykonalności z ekonomicznego punktu widzenia.
Wybór odpowiednich środków kontroli będzie oparty na
tej ocenie.
Zastosuj środki kontroli zwykle używane do
kontrolowania narażenia w miejscu pracy, które są
zgodne z przepisami prawa.

C

Niski

Najniższy

Zastosuj odpowiednią wentylację (w pomieszczeniu), w
razie potrzeby miejscową wentylację wyciągową i/lub
obudowę źródła emisji oraz stosuj odpowiedni sprzęt
ochrony osobistej.

W celu określenia odpowiedniego poziomu dla Twojego nanoproduktu stosuj kategorie zagrożenia
dla zdrowia z Etapu 3 (Tabela 2) w połączeniu z kategoriami narażenia z Etapu 5 (Tabela 4), jak
pokazano w Tabeli 6.
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Tabela 6. Określenie odpowiedniego poziomu kontroli dla Twojego zastosowania nanomateriałów
Opis kategorii
zagrożenia dla
każdego
nanoproduktu

Prawdopodobieństwo
narażenia na
nanocząstki w
trakcie wykonywania czynności

Kategoria zagrożenia
1

Kategorie zagrożenia
2a i 2b

Kategoria zagrożenia
3

Ziarniste trwałe w
Sztywne, trwałe w
środowisku
środowisku
nanomateriały i
nanowłókna, dla których
nanowłókna, dla
nie można wykluczyć
których efekty podobne
wystąpienia efektów
jak w przypadku
podobnych do azbestu.
azbestu są wykluczone.

Kategoria narażenia I:
Emisja (pierwotnych) MNM jest
możliwa.
Kategoria narażenia II:
Emisja nanomateriałów
osadzonych w większej stałej (>
100 nm) lub ciekłej matrycy jest
możliwa.
Kategoria narażenia III:
Emisja swobodnych nanocząstek
zminimalizowana ze względu na
pracę z całkowicie zamkniętym
systemem.

Nietrwały w środowisku
i ziarnisty lub
rozpuszczalny (w
wodzie) nanomateriał.

A

A

C

A

B

C

B

C

C

Stosuj Tabelę 7 w celu zestawienia odpowiednich poziomów kontroli dla wszystkich nanomateriałów
z Tabeli 1 i wszystkich zastosowań z Tabeli 3.
Tabela 7. Rejestr poziomu kontroli dla wszystkich czynności związanych z narażeniem na
nanomateriały
Poziom kontroli
Nr

Nanomateriał

Czynność
A

B

C

1

………………..

………………………………….

□

□

□

2

………………..

………………………………….

□

□

□

3

………………..

………………………………….

□

□

□

4

Itd.

Itd.

□

□

□
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Uwaga dla nanoproduktów zawierających więcej niż jeden nanomateriał.
Podczas rozważania odpowiedniego poziomu kontroli w przypadku nanoproduktu zawierającego
więcej niż jeden nanomateriał, należy najpierw obliczyć wymagany poziom kontroli w oparciu o
kategorię zagrożenia (Etap 3) oraz kategorię narażenia (Etap 5), które odnoszą się odpowiednio do
największego zagrożenia i największego narażenia (jak zalecane w Etapach 3 i 5). Poziom kontroli
określony w taki sposób zapewni najwyższy poziom ochrony, który może być odpowiedni dla
Twojego nanoproduktu. Należy jednak zachować ostrożność w celu zapewnienia, że takie podejście
rzeczywiście prowadzi do poziomu kontroli odpowiedniego dla Twojego nanoproduktu. Na przykład,
największe zagrożenie może być stwarzane przez nanomateriał, który jest umieszczony w matrycy
(np. bardzo niski potencjał narażenia). W tym przypadku jest mało prawdopodobne, aby właściwe
było określenie odpowiedniego poziomu kontroli na podstawie zagrożenia stwarzanego przez ten
nanomateriał.

Etap 7: Pomiar narażenia i porównanie z wartościami
dopuszczalnymi
Jeśli jedna z poniższych sytuacji dotyczy Twojego przedsiębiorstwa, możesz zdecydować się na
pominięcie Etapu 7 i przejść bezpośrednio do Etapu 8:
Producent lub dostawca Twoich nanomateriałów lub nanoproduktów przekazuje scenariusz
narażenia, lub
Są dostępne wytyczne na temat dobrej praktyki z wykorzystaniem Twoich nanomateriałów
lub nanoproduktów, w których wykazano, że narażenie na nanomateriały podczas
przewidywanych warunków stosowania jest niższe od proponowanych wartości OEL (NDS)
lub NRV (patrz Tabele 8 i 9), lub
Jeżeli możesz wykazać, że jest mozliwa odpowiednia kontrola narażenia przy pomocy innych
środków.
Dla czynności na poziomie kontroli A i B (patrz Etap 6) zaleca się pomiar aktualnego stężenia
nanomateriału w strefie, w której przebywają pracownicy i są dostępne ręczne urządzenia do
równoczesnego pomiaru stężenia liczbowego cząstek i ich średnicy. Stężenie może być porównane z
wartościami granicznymi narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy ustalone przez przemysł
lub instytuty badawcze - OEL (w Polsce- najwyższe dopuszczalne wartości stężenia NDS) lub DNEL
(pochodny poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka) lub z tymczasowymi
wartościami referencyjnymi dla nano (NRV) podanymi poniżej.
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Tabela 8: Propozycje wartości OEL i DNEL dla poszczególnych nanocząstek
OEL lub REL
µg/m3

Substancja
MWCNT
(Baytubes)*
MWCNT
(Nanocyl)
CNT (SWCNT i
MWCNT)
Fulereny
Ag (18-19 nm)
TiO2 (10-100 nm)
(REL)**

DNEL
µg/m3

Odniesienie

TWA - 8h

50

Pauluhn, 20093

TWA – 8h

2,5

Nanocyl 20094

TWA – 8h

7

NIOSH 20105

Chroniczne
wdychanie
DNEL
10 h/ dobę,
40 h/ tydzień

270

Stone et al 20096

98

Stone et al 2009

300

NIOSH 20117

* CNT- nanorurki węglowe; SWCNT – jednościenne CNT; MWCNT- wielościenne CNT
** REL – Zalecany limit narażenia; TWA- średni czas narażenia
*** NOAEC – Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian; LOAEC Najniższe stężenie, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany
Wartości referencyjne dla nano (NRV) zostały opracowane w celu zapewnienia tymczasowych
wartości granicznych w sytuacjach, gdy nie są dostępne odpowiednie wartości OEL i DNEL. NRV
określają poziom ostrzegawczy: gdy są przekroczone należy zastosować odpowiednie środki kontroli
narażenia. Mogą one pomóc pracodawcy przy zapewnieniu zgodności z prawnym obowiązkiem
zabezpieczenia odpowiednich warunków bezpiecznego stosowania nanomateriałów w miejscu pracy,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie techniki i nauki. Korzystanie z NRV wymaga pomiaru
stężenia liczbowego cząstek i ich średnicy oraz wymaga pewnych informacji na temat tożsamości
przetwarzanych (i mierzonych) nanomateriałów. Do identyfikacji nanomateriałów, wymagane są
informacje dotyczące ich kształtu (np. postać włókna lub kuliste), trwałości w środowisku oraz

3

Pauluhn J (2009). Multi-walled Carbon Nanotubes (Baytubes®): Approach for Derivation of Occupational Exposure Limit,
Regulatory Toxicology and Pharmacology, DOI: 10.1016/j.yrtph.2009.12.012
4

Nanocyl (2009), Responsible Care and Nanomaterials Case Study Nanocyl. Presentation at European Responsible Care
Conference, Prague 21-23rd October 2009. http//www.cefic.be/files/downloads/04_nanocyl.pdf
5 NIOSH 2010, NIOSH Current Intelligence Bulletin, Occupational Exposure to Carbon Nanotubes and Nanofibers, draft
publication, November 2010.
http://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket161A/pdfs/carbonNanotubeCIB_PublicReviewOfDraft.pdf
6

Stone V et al 2009. ENRHES 2009, Engineered Nanoparticles : Review of Health and Environmental Safety, Edinburgh
Napier University
http://www.temas.ch/Impart/ImpartProj.nsf/7903C02E1083D0C3C12576CC003DD7DE/$FILE/ENRHES+Review.pdf?OpenEl
ement&enetarea=03
7

NIOSH 2011, Occupational Exposure to Titanium Dioxide, Current Intellingence Bulletin 63, April 2011.
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2011-160/pdfs/2011-160.pdf
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informacje na temat gęstości MNM (Etap 1). Szczegóły dotyczące wartości NRV dla różnych klas
nanomateriałów podano w Tabeli 9.
Tabela 9: Wartości referencyjne dla nano (NRV) dla czterech klas nanomateriałów
Klasa

Opis

Gęstość

NRV (TWA- 8h)

-

0,01 włókien/cm3

1

Sztywne, trwałe w środowisku
nanowłókna, dla których nie można
wykluczyć wystąpienia efektów
podobnych do azbestu.

2a

Trwały w środowisku, ziarnisty w
zakresie 1-100 nm.

>6 000 kg/m3

20,000
cząstek/cm3

2b

Ziarniste trwałe w środowisku
nanomateriały i nanowłókna w zakresie
1-100 nm.

<6 000 kg/m3

40,000
cząstek/cm3

3

Nietrwały w środowisku, ziarnisty
nanomateriały w zakresie 1-100 nm.

-

Wartości OEL
mają
zastosowanie

Przykłady
SWCNT lub MWCNT lub
włókna tlenków metali, dla
których efekty podobne do
tych występujących
przypadku azbestu nie są
wykluczone
Ag, Au, CeO2, CoO, Fe,
FexOy, La, Pb, Sb2O5,SnO2
Al2O3, SiO2, TiO2, ZnO,
CaCO3, nano glina, sadza,
C60, dendrymery,
polistyren lub nanowłókna
bez efektów, takich jak
azbest
np. NaCl, cząstki lipidów,
mąki, sacharozy

Pomiar stężenia nanomateriałów w miejscu pracy może być utrudniony przez obecność tła, czyli
stężenia nanomateriałów pochodzących z naturalnych lub antropogenicznych źródeł (np. spalin
samochodowych) oraz nanocząstek generowanych w procesach (PGNPs) (np. generowanych przez
maszyny elektryczne, ogrzewanie, spawanie i procesy spalania), które mogą wpływać znacząco na
stężenie nanocząstek w powietrzu w miejscu pracy, a zatem na całkowity poziom narażenia na
nanocząstki. Istnieją również konwencjonalne materiały, które mogą zawierać frakcję nanocząstek
mogącą przyczynić się do zwiększenia całkowitego stężenia nanocząstek w powietrzu (jak pokazano
na Rysunku 2). Istnieje prawdopodobieństwo, że rozproszone w powietrzu cząstki nanomateriałów
będą skupiać się w aglomeraty z cząstkami generowanymi w procesach, co utrudni rozróżnienie
źródeł.
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Rysunek 2: Różne źródła nanocząstek w miejscu pracy

Produkowane
nanocząstki
Frakcja nano z
konwencjonalnego
materiału
PGNP

Stężenie
pochodzące z tła

Prawidłowa strategia pomiarowa w celu porównania stężenia liczbowego nanocząstek z wartościami
NRV składa się z:
Pomiaru stężenia liczbowego cząstek z tła (naturalne i antropogeniczne nanocząstki w
powietrzu z otoczenia i środowiska);
Pomiaru stężenia liczbowego cząstek generowanych przez urządzenia do przetwarzania
bez użycia nanomateriałów lub nanoproduktów;
Pomiaru całkowitego stężenia liczbowego cząstek podczas przetwarzania w tym z
użyciem nanomateriałów;
Odjęcia tła i PGNPs od całkowitego stężenia;
Obliczenia TWA – 8h, a potem
Porównania z wartościami NRV.
Jeśli postępowanie zgodnie z tym schematem nie jest możliwe, na przykład z powodu
skomplikowanego procesu, może zajść konieczność pobrania dodatkowych próbek powietrza i
przeprowadzenia analizy fizycznej/chemicznej cząstek, aby wykryć frakcję pochodzącą z
nanomateriałów.
Schemat zastosowania tej strategii pomiarowej przedstawiono na Rysunku 3. Stężenie liczbowe
nanocząstek pochodzących z tła (nanocząstki z otoczenia) można ustalić na podstawie pomiaru
stężenia liczbowego nanocząstek rozproszonych w powietrzu na początku dnia pracy, gdy wszystkie
maszyny i urządzenia są wyłączone. Rozróżnienia między MNMs i PGNPs można dokonać poprzez
pomiar emisji z pracujących maszyn, podczas gdy nanomateriały nie są (jeszcze) wykorzystywane w
procesie, a następnie powtarzając pomiar podczas, gdy nanomateriały są używane. Różnica pomiędzy
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tymi dwoma poziomami stężenia może wskazywać emisję wytworzonych nanocząstek (ponownie,
szczegółowa analiza sytuacji lokalnej jest konieczna).
Rysunek 3: Porównanie nanomateriałów z wartościami NRV

Pomiary w miejscu pracy

<NRV
Korekta dla tła i obliczenie TWA-8h

ZGODNOŚĆ Z NRV
Dalsza charakterystyka nie jest wymagana

>NRV
Rozróżnienie pomiędzy
wytworzonymi nanocząstkami a
PGNP zgodnie ze strategią
pomiarową

Rozróżnienie zgodnie ze
strategią pomiarową jest
możliwe

TAK
Stężenie wytworzonych nanocząstek
< NRV?

Rozróżnienie zgodnie ze
strategią pomiarową jest
niemożliwe

NIE

NIEPEWNA ZGODNOŚĆ Z NRV
BRAK ZGODNOŚCI Z NRV

Doradzana dalsza charakterystyka
chemiczna/fizyczna nanocząstek

Wymagane środki kontroli ryzyka

Praktyczny opis jak postępować w sytuacji, w której stężenie nanomateriałów w strefie oddychania
pracowników przekracza lub znajduje się poniżej wartości NRV podano w Tabeli 10.
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Tabela 10: Czynności po porównaniu stężenia z wartościami NRV
Czynność
1. Pomiary wykazują, że podczas 8 h średniego czasu narażenia (TWA), stężenie
nanomatriałów w strefie oddychania (nanocząstki/cm3), skorygowane o stężenie tła,
Dalsza charakterystyka
jest mniejsze niż NRV dla MNM.
chemiczna/fizyczna nie
2. W strefie oddychania mogą występować nanocząstki generowane przez
jest wymagana
nanomateriały z procesu, urządzenia do przetwarzania lub przez stosowanie
ogrzewania lub spalania. Ponadto, konwencjonalne produkty mogą czasami zawierać
frakcję nanocząstek, które są rozproszone w strefie oddychania podczas stosowania.
Stężenie <NRV

3. Dodatkowa charakterystyka (analiza chemiczna/fizyczna) nanocząstek w strefie
oddychania nie jest potrzebna.
4.Zaleceniem jest, aby podjąć racjonalne środki (aby w miarę możliwości ograniczyć
czas trwania i intensywność narażenia na nanocząstki).
5. Powtarzanie pomiarów narażenia jest zalecane przy każdorazowym dokonywaniu
zmiany w procesie.
Stężenie >NRV
Wymagane
kontroli ryzyka

1. Pomiary wykazują, że podczas 8 h średniego czasu narażenia (TWA), stężenie
nanomatriałów w strefie oddychania (nanocząstki/cm3), skorygowane o stężenie tła,
środki
jest większe niż NRV dla MNM.
2. W strefie oddychania mogą występować nanocząstki generowane przez urządzenia
do przetwarzania lub przez stosowanie ogrzewania lub spalania. Ponadto,
konwencjonalne produkty mogą czasami zawierać frakcję nanocząstek, które są
rozproszone w strefie oddychania podczas stosowania.
3. Wszystkie technicznie możliwe środki muszą być podjęte w celu zmniejszenia
narażenia poniżej NRV … lub … .
4. Nanocząstki w strefie oddychania muszą być podzielone na nanomateriały i
nanocząstki generowane w procesach (PGNPs). Rozróżnienia można dokonać przy
użyciu specjalnej strategii pomiarowej. Jeśli nie jest to możliwe, te dwie kategorie
należy rozróżnić poprzez skomplikowaną analizę fizyczną/chemiczną.
5. Jeśli analiza wykazuje, że stężenie nanomateriałów w strefie oddychania jest niższe
niż NRV, zalecane jest aby, podjąć racjonalne środki (aby w miarę możliwości
ograniczyć czas trwania i intensywność narażenia na nanocząstki).
6. Jeśli szczegółowa analiza pokazuje, że stężenie nanomateriałów w strefie
oddychania jest większe niż NRV, zaleceniem jest, aby wszystkie technicznie możliwe
środki zostały podjęte, w celu zmniejszenia narażenia poniżej NRV.

PGNP>NRV

Możliwe jest, że skomplikowane analizy fizyczne/chemiczne pokazują, że proces
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Zalecana jest dalsza
charakterystyka
chemiczna/fizyczna
nanocząstek

produkcyjny generuje PGNPs w stężeniu większym niż NRV. Oznacza to, że wiele
innych nanocząstek jest generowanych w miejscu pracy, nawet jeśli wytwarzane
(techniczne) nanomateriały nie są używane. W wielu przypadkach, wartości OEL nie
zostały (jeszcze) ustalone dla takich cząstek, a więc Tabela 1 zawierająca NRV nie ma
do nich zastosowania. Zaleceniem jest jednak, aby podjąć racjonalne środki w celu
zmniejszenia stężenia cząstek w miejscu pracy (dla zdrowia lepsze jest zmniejszenie
długości i intensywności narażenia na małe cząstki, jak jest to tylko możliwe).
Wyjątek dotyczy cząstek, dla których wartości graniczne narażenia podczas pracy
zostały ustalone (na przykład dla dymów spawalniczych). Należy egzekwować
odpowiednie wartości OEL (NDS) dla tych cząstek.

Etap 8: Wybór i wdrożenie odpowiednich środków kontroli
Zaleca się, aby opracować plan działania, który będzie obejmować wszystkie środki kontroli, które
powinny być wprowadzone w celu zapewnienia bezpiecznej pracy z nanomateriałami. Proces ten
powinien obejmować udział pracowników używających nanomateriały (lub ich przedstawicieli),
eksperta od bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządu firmy. Wszystkie te strony powinny
zdecydować, które środki kontroli będą najlepsze dla każdej sytuacji. W tym celu można zastosować
hierarchizację środków kontroli i strategii stosowanych w higienie pracy, jak pokazano odpowiednio
w Tabeli 11 I Tabeli 12.
Tabela 11: Wskazówki dotyczące środków kontroli dla różnych poziomów kontroli
Poziom kontroli

A

B

C

Zalecana kontrola
Strategia na rzecz higieny pracy będzie rygorystycznie stosowana, a wszelkie
środki ochronne, które są technicznie i organizacyjnie wykonalne będą wdrażane.
Powinno stosować się podejście ostrożnościowe. Nie stosuje się zasady
racjonalności.
Według strategii na rzecz higieny pracy, techniczne i organizacyjne środki kontroli
są oceniane na podstawie ich wykonalności z ekonomicznego punktu widzenia.
Wybór odpowiednich środków kontroli będzie oparty na tej ocenie.
Zastosuj odpowiednią wentylację (w pomieszczeniu), w razie potrzeby miejscową
wentylację wyciągową i/lub obudowę źródła emisji oraz stosuj odpowiedni sprzęt
ochrony osobistej.
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Tabela 12: Etapowa strategia na rzecz higieny pracy
1. Osłabienie Źródła:
Pracodawca powinien cały czas zapobiegać powstawaniu zagrożeń poprzez usunięcie źródła
powstającego problemu. Na przykład, przez zastąpienie niebezpiecznej substancji mniej
niebezpieczną substancją alternatywną lub osłabienie źródła w wyniku obudowania etapu
procesowego.
2.Środki techniczne:
Kiedy osłabienie źródła nie jest możliwe, pracodawca powinien podjąć działania w celu zmniejszenia
oczywistych zagrożeń. Na przykład, przez fizyczne ekranowania źródła lub instalację systemu
wentylacyjnego.
3. Środki organizacyjne:
Kiedy środki techniczne nie mogą być zastosowane lub dalsze ulepszenia nie są możliwe,
pracodawca powinien wprowadzić odpowiednie środki kontroli na poziomie indywidualnego
pracownika. Na przykład, poprzez wprowadzenie rotacji stanowisk pracy, systemu zmianowego
pracy służącemu rozłożeniu narażenia na więcej pracowników (tak aby zmniejszyć całkowite
narażenie indywidualne). Pracodawca może także zmniejszyć liczbę pracowników, którzy są
narażeni.
4.Środki ochrony indywidualnej:
Jeśli żadne alternatywne środki nie są możliwe, pracodawca powinien nakazać stosowanie sprzętu
ochrony indywidualnej w celu ograniczenia ryzyka. Środki takie, w zasadzie uważane są jako
tymczasowe tylko do momentu, gdy sytuacja na stanowisku pracy zostanie polepszona na tyle, że
środki ochrony indywidualnej nie będą już konieczne.

Tabela 13 może być stosowana do określenia Planu Działania firmy dla Nano, a proponowane środki
zarządzania ryzykiem określone zostały w Tabeli 14.
Raz wprowadzony, Plan Działania dla Nano powinien stać się częścią spisu zagrożeń i oceny ryzyka.
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Tabela 13: Plan działania dla bezpiecznej pracy z wytworzonymi nanomateriałami

Nr

Nanomateriał Czynność

Proponowane Pracownik
Poziom kontroli
Planowany termin
środki
odpowiedzialny
(A, B lub C)
wdrożenia środka
kontroli
za wdrożenie

1.

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…-…-…

2.

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…-…-…

3.

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…-…-…

4.

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…-…-…

5.

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…-…-…

Itd.

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…-…-…

Tabela 14. Sugestie dotyczące środków zarządzania ryzykiem w celu poprawy bezpieczeństwa
pracy z wytworzonymi nanomateriałami
Środki służące osłabieniu źródła
- Sprawdź, czy nanomateriał można zastąpić nienanomateriałem lub nanomateriałem, który jest
sklasyfikowany w niższej kategorii zagrożenia;
- Z sypkimi lub rozproszonymi w powietrzu nanomateriałami należy obchodzić się w zamkniętym
systemie jak tylko jest to możliwe;
- Nanomateriały powinny być przewożone w zamkniętych opakowaniach;
- Nie stosować więcej materiałów niż jest to konieczne;
- Starać się wykorzystać gotowe do użycia materiały/produkty w celu uniknięcia dalszego
przygotowania przed użyciem w miejscu pracy;
- Zaleca się stosowanie nanomateriałów w matrycy (np. dyspersja, zawiesina, pasta, palety lub
kapsułki);
- Wybierz te metody pracy, które generują tak niewiele aerozoli jak jest to możliwe: np. cięcie
zamiast piłowania i malowanie pędzlem/walcowanie zamiast natryskiwania.
Środki techniczne:
- Jeżeli nanomateriały mają tendencję do rozpraszania w powietrzu spróbuj pracować w systemie
zamkniętym jeśli to możliwe;
- Jeśli to możliwe, należy używać wyciągów lub komory rękawicowej, aby zapobiegać rozpraszaniu
aerozoli w miejscu pracy;
- Stosować lokalną wentylację wyciągową. Wydajność urządzenia jest optymalna, gdy odległość od
źródła jest mniejsza od średnicy otworu wentylacyjnego;
- Zapobiegć recyrkulacji powietrza, które może być zanieczyszczone nanomateriałami; na przykład
upewnij się, że powietrze wydmuchiwane nie dostaje się do innego pomieszczenia;
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- Wyposażyć system wentylacji w filtry HEPA, aby zatrzymać nanomateriały;
- Nanomateriały mogą wydostawać się przez nieszczelności w systemie wentylacji. Natychmiast
napraw nieszczelności i niedostosowane złącza;
- Od strony konstrukcyjnej, wykorzystaj optymalnie naturalną wentylację poprzez otwieranie drzwi i
okien, zminimalizowanie liczby ekranów w miejscu pracy, itp.;
- Podczas pracy na powietrzu, wykonuj czynności, podczas których powstają nanomateriały, z
wiatrem. Dzięki temu zmniejszane będzie stężenie nanomateriałów w powietrzu;
- Zapobiegaj przypadkowemu rozpraszaniu nanomateriałów po użyciu, unieruchamiając je w żywicy,
cieczy itp. Nanomateriały należy usuwać jak odpady chemiczne;
- Regularnie czyścić miejsca pracy gdzie nanomateriały są używane. Zawsze należy stosować metody
czyszczenia na mokro lub odkurzaczem przemysłowym wyposażonym w filtr HEPA.
Środki organizacyjne:
- Wyznacz pracownika w firmie, który będzie się specjalizował w ryzyku stwarzanym przez
nanomateriały, przeszkol tę osobę odpowiednio. Z tą osoba będą się mogli kontaktować inni
pracownicy w firmie.
- Skonsultuj się z dostawcą w sprawie możliwości wykonania opakowań na zamówienie, aby
zminimalizować narażenie (np. rozpuszczalne w wodzie opakowania sprawiają, że rozpakowywanie
nie jest już potrzebne);
- Poproś swojego dostawcę aby dodał znak ostrzegawczy na zewnętrznej stronie opakowania, np.
"może być otwierane tylko przez odbiorcę/użytkownika w kontrolowanym środowisku";
- Zminimalizuj liczbę różnych czynności na materiał/produkt (ważenie, przelewanie, mieszanie, itp.);
- Osłaniaj fizycznie miejsca, gdzie pracuje się z nanomateriałami;
- Ogranicz dostęp do miejsc, w których są używane nanomateriały;
- Używaj jednorazowych przyrządów i usuwaj je jak odpady chemiczne. Również odpady
produkcyjne i pozostałości należy usuwać jak odpady chemiczne. Najlepszą praktyką byłoby
unieruchomić odpady i pozostałości, na przykład w żywicy lub cieczy przed usunięciem;
- Zapewnij pracownikom odpowiednie instrukcje i informacje na temat bezpiecznej pracy z
nanomateriałami. Powinny one skupiać się na:
możliwych zagrożeniach związanych z wykonywanymi czynnościami podczas pracy z
nanomateriałami;
jak rozpoznawać te materiały/produkty;
bezpiecznym używaniu, składowaniu i utylizacji odpadów;
 (w budynku) wartości graniczne narażenia zawodowego na nanomateriały (jeśli dostępne), a jeśli
nie są dostępne zapewnić wartości referencyjne dla nano;
prawidłowym użytkowaniu, obsłudze i konserwacji sprzętu ochrony osobistej;
prawidłowym użytkowaniu, obsłudze i konserwacji technicznych środków bezpieczeństwa;
jak postępować w przypadku wycieku lub innych zagrożeń;
- Zapewnij, że wdrożone są odpowiednie procedury służące odpowiedniej obsłudze i konserwacji
okresowej systemów wentylacji wyciągowej.
Środki ochrony indywidualnej:
- Zapewnij pracownikom przejrzyste i konkretne instrukcje dla użytkowników w celu bezpiecznego i
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prawidłowego korzystania z zaleconego sprzętu ochrony indywidualnej.

Etap 9: Dokumentacja rejestracyjna narażenia: Rejestr pracowników
potencjalnie narażonych
Ze względu na obecny poziom niepewności w odniesieniu do zagrożeń zawodowych dla zdrowia
stwarzanych przez nanomateriały, zaleca się, aby pracodawca prowadził rejestr wszystkich
pracowników, którzy mogą być narażeni na nanomateriały podczas swojej pracy. Rejestr ten
powinien pomóc wykryć wczesne ostrzeżenia o możliwych skutkach dla zdrowia, występujących w
określonych grupach pracowników oraz zapewnić natychmiastowe działanie, jeśli nowe informacje
na temat zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez dane substancje staną się dostępne. Sugeruje się,
że konieczny jest rejestr tych pracowników, którzy mogą być narażeni na nanomateriały,
sklasyfikowane na poziomie kontroli A lub B na Etapie 6 niniejszego poradnika. Tabela 15 określa
możliwy format takiego wykazu.
Tabela 15: Możliwy format rejestru pracowników potencjalnie narażonych na nanomateriały
sklasyfikowane na poziomie kontroli A lub B
Nazwisko
pracownika
Pracownik A
Pracownik B
Pracownik C

Data lub okres
Nazwa
aktywności
nanomateriały /-ów
zawodowej
Data/czas pracy z
Patrz Etap 1
MNM
Data/czas pracy z
MNM
Data/czas pracy z
MNM

Opis czynności

Czas
trwania
czynności

Patrz Etap 3

Patrz Etap 3

Etap 10: Zbadanie czy jest możliwy prewencyjny nadzór medyczny
(Preventive Medical Surveillance)
Do tej pory, , nie zostały zidentyfikowane żadne biomarkery specyficzne dla narażenia na
nanocząstki, które mogłyby być stosowane do przewidywania możliwych chorób zawodowych. Nie
zostały też ustalone żadne testy medyczne do badania efektów specyficznych dla nanomateriałów.
Przedsiębiorstwom zamierzającym wykonywać prewencyjny nadzór medyczny (PMS) do
monitorowania ewentualnego wpływu nanomateriałów na zdrowie, zaleca się używanie monitoringu
biologicznego dla tej samej substancji chemicznej w jej postaci mikro/makro (jeśli dostępny). Jednak
firmy, które zdecydowały się, aby dodać kontrolę efektów dla zdrowia (health-effect screening) do
PMS muszą mieć świadomość złożoności jednoznacznie powiązanych, możliwych efektów u
poszczególnych pracowników (np. choroby układu oddechowego lub krążenia) związanych z
narażeniem na nanomateriały. W związku z tym, w przypadku pierwszych oznak, może pozostać
niejasne w jaki inny sposób, niż zalecane środki kontroli określone w Etapie 8, postępować, w celu
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poprawy bezpieczeństwa pracowników używających nanomateriały. Wykorzystywanie wyników
grupowych PMS do wczesnego ostrzegania może być stosowne, gdy możliwe jest porównanie z grupą
odniesienia pracowników nienarażonych (zarówno w analizie poprzecznej i wzdłużnej).

Skróty
C60 fulereny
CAS Chemical Abstract Service
CMR Rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne, zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP)
DNEL Pochodny poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka
MNM Wytworzony nanomateriał. Inaczej nanomateriał techniczny. Wytworzone nanomateriały o
średnicy pomiędzy 1-100 nm zgodnie z definicją Komisji Europejskiej (2011/696/EU)
MWCNT wielościenne nanorurki węglowe
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy)
NP nanocząstka
NPs nanocząstki
NRV wartość referencyjna dla nano
OEL wartości graniczne narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy
PGNP nanocząstkie generowane w procesach
PMS prewencyjny nadzór medyczny (Preventive Medical Surveillance)
REL Zalecany limit narażenia
SDS karta charakterystyki
SWCNT jednościenne nanorurki węglowe
TWA średni czas narażenia

Analiza przypadku 1
Analizy przypadku zostaną określone podczas konsultacji oraz na podstawie obserwacji
przedsiębiorców. Studium przypadków dostarczy przykładów w jaki sposób dokument ten może być
stosowany w sytuacjach budzących obawy. Mogą one obejmować cały poradnik i/lub skupiać się na
konkretnych etapach, tak aby poradnik był prostszy w użyciu.
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