
Kluczowe kwestie
• Wytworzone nanomateriały to materiały, w których co 

najmniej 50 % cząstek ma jeden z wymiarów zawierający 
się pomiędzy 1 nm a 100 nm. Najmniejsze nanocząstki 
mają rozmiary porównywalne z atomami lub cząsteczkami 
związków chemicznych. 

• Wpływ nanomateriałów na zdrowie zależy od ich 
właściwości, przykładowo od tego, z jakiego materiału się 
składają, a także od wielkości, kształtu i rozpuszczalności 
cząstek oraz ich właściwości powierzchniowych. 
Zasadniczo nanomateriały są przyczyną tego samego 
rodzaju skutków zdrowotnych co większe cząstki, ale 
mogą powodować także inne skutki. W przypadku 
narażenia na oddziaływanie nanomateriałów główne 
drogi wchłaniania to inhalacyjna i dermalna. 

• Narażenie na działanie nanomateriałów musi być 
ograniczane i należy je utrzymywać na poziomie 
znacznie poniżej progowych wartości granicznych dla 
materiału występującego luzem (składającego się z 
większych cząstek, ale który może również zawierać 
nanocząstki), przy zastosowaniu zasady ostrożności.

• W procesach przemysłowych korzystnie jest, jeśli 
nanomateriały mogą być przetwarzane – na przykład 
w postaci zawiesiny lub pasty – bądź przechowywane 
w zamkniętych przestrzeniach, tak by zmniejszyć ich 
emisję i narażenie pracowników na ich oddziaływanie. 
W bardziej złożonych sytuacjach zaleca się korzystanie 
ze wsparcia ekspertów.

• Nanotechnologia rozwija się bardzo szybko, to samo 
dotyczy rozwoju wiedzy na temat związanego z nią 
ryzyka. Dlatego pracownicy, pracodawcy oraz specjaliści 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), mający 
w miejscu pracy kontakt z nanocząstkami, muszą 
upewnić się, że mają aktualną wiedzę na ich temat.

Wytworzone 
nanomateriały 
w miejscu pracy

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: 
substancje niebezpieczne pod 
kontrolą
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA) w latach 2018–2019 prowadzi 
ogólnoeuropejską kampanię promującą zapobieganie 
zagrożeniom związanym z wykorzystaniem substancji 
niebezpiecznych w miejscu pracy. Kampania ma na celu 
ograniczenie występowania substancji niebezpiecznych 
w miejscach pracy i narażenia na działanie takich 
substancji poprzez informowanie o zagrożeniach 
i o skutecznych sposobach zapobiegania im.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Jest dobre dla firmy.

Zdrowe i bezpieczne 
miejsce pracy 
SUBSTANCJE 
NIEBEZPIECZNE 
POD KONTROLĄ
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Problem
Z uwagi na swoje właściwości nanomateriały mogą mieć wiele 
potencjalnie toksycznych oddziaływań. Wykazano, że niektóre, 
choć nie wszystkie, wytworzone nanomateriały stwarzają większe 
ryzyko dla zdrowia niż te same materiały występujące w postaci 
większych cząstek. Przykładowo wykazano, że ultradrobny 
ditlenek tytanu (który może zawierać nanocząstki) wywołuje 
silniejsze skutki niż większe drobne cząstki ditlenku tytanu. 
Wielościenne nanorurki węglowe typu MWCNT-7 sklasyfikowano 
jako potencjalnie rakotwórcze dla człowieka, podczas gdy inne 
cząstki węgla nie zostały tak sklasyfikowane. Klasyfikacja różni się 
w zależności od rodzaju nanorurek węglowych.

Wytworzone nanomateriały – czym są?

nanocząstki/
ultradrobne cząstki

~1 nm ~100 nm

respirabilne
cząstki

~2500 nm

wdychalne
cząstki

~4500 nm

Wytworzone nanomateriały to materiały, w których co najmniej 
50 % cząstek ma jeden z wymiarów zawierający się pomiędzy 1 nm 
a 100 nm. Najmniejsze nanocząstki mają rozmiary porównywalne 
z atomami lub cząsteczkami związków chemicznych.

Cząstki tego rozmiaru mogą mieć właściwości inne niż 
większe cząstki tej samej substancji. Właściwości te wynikają 
z ich niewielkich rozmiarów, ale także ze stosunkowo dużej 
powierzchni, kształtu, rozpuszczalności, składu chemicznego, 
funkcjonalizacji powierzchni i obróbki powierzchni. Z uwagi na te 
właściwości nanomateriały stają się coraz bardziej interesujące dla 
nauki i są stosowane do rozwoju nowych produktów i technologii.

Przykładowe nanomateriały to:

• nanoditlenek tytanu – używany jako pochłaniacz 
promieniowania UV, na przykład w kosmetykach, farbach i 
powłokach na szybach okiennych,

• grafen – cienka i niezwykle wytrzymała monoatomowa warstwa 
węgla o bardzo dobrej przewodności i z wielkim potencjałem 
w kilku obszarach przemysłu, zwłaszcza w elektronice,

• nanorurki węglowe – mają właściwości interesujące dla branży 
elektronicznej, są również stosowane do wzmacniania różnych 
rodzajów materiałów, na przykład w branży budowlanej;  
stosuje się je także w ekranach komputerowych opartych 
na organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED),

• nanosrebro – stosowane na przykład w medycynie, produktach 
kosmetycznych i w branży żywnościowej jako materiał 
antyseptyczny w różnych produktach, takich jak farby i powłoki, 
odzież, obuwie i artykuły gospodarstwa domowego,

• kropki kwantowe – półprzewodniki – szczególnie interesujące 
w odniesieniu do różnych zastosowań, na przykład obrazowania 
medycznego, diagnostyki i produktów elektronicznych.

W dziedzinie medycyny zainteresowano się nanomateriałami 
przykładowo z powodu ich potencjału jako nośnika, za pomocą 
którego można dostarczać lek do narządów docelowych oraz 
w celach związanych z obrazowaniem (np. magnetyczne 
nanocząstki tlenku żelaza(III)). Nanomateriały o nowych 
właściwościach wytwarza się poprzez nakładanie różnego rodzaju 
powłok na powierzchnię nanocząstek.

Dyrektywy i rozporządzenia 
Unii Europejskiej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące nanomateriałów
Nanomateriałów dotyczą na przykład następujące 
dyrektywy i rozporządzenia dotyczące chemikaliów:

Dyrektywa 89/391/EWG (dyrektywa ramowa) 
z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy

Dyrektywa 98/24/WE (dyrektywa w sprawie 
środków chemicznych) z dnia 7 kwietnia 1998 r. 
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze 
środkami chemicznymi w miejscu pracy

Dyrektywa 2004/37/WE (dyrektywa w sprawie 
substancji rakotwórczych i mutagenów) 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym 
narażenia na działanie czynników rakotwórczych 
lub mutagenów podczas pracy

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (tzw. 
rozporządzenie REACH) z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (tzw. 
rozporządzenie CLP) z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin

Prawodawstwo krajowe może zawierać przepisy 
surowsze niż dyrektywy i rozporządzenia unijne, należy 
się do niego stosować.
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Działania wymagane ze względu 
na przepisy prawne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymogi dotyczące zarządzania nanomateriałami w miejscu 
pracy są takie same jak wymogi dotyczące zarządzania innymi 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, co obejmuje 
zapewnienie informacji i szkoleń dla pracowników, 
przeprowadzanie ocen ryzyka i podejmowanie działań w celu 
zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy. Jednak w przypadku 
nanocząstek warunki wstępne, które należy spełnić, są inne 
niż dla większości pozostałych substancji chemicznych. Wiedza 
na temat ryzyka związanego z nanomateriałami jest nadal 
ograniczona i nadal (jeszcze) brak jest dopuszczalnych wartości 
narażenia zawodowego dla jakichkolwiek nanomateriałów, 
chociaż zasugerowano wartości referencyjne. W związku z tym 
należy zastosować zasadę ostrożności, aby utrzymać narażenie 
na poziomie, co do którego można oczekiwać, iż ryzyko będzie 
pod kontrolą, nawet jeśli nanomateriał okaże się bardziej 
niebezpieczny niż to obecnie wiadomo.

Niniejszy arkusz informacyjny zawiera ogólne praktyczne 
porady, jak zastosować zasadę ostrożności w zarządzaniu 
nanomateriałami. Więcej informacji na ten temat znajduje się 
w artykule OSHwiki „Nanomateriały”, dostępnym na stronie 
internetowej:

https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials

Zagrożenia zdrowotne związane 
z nanomateriałami
Zagrożenia zdrowotne są różne, w zależności od tego, z czego 
składa się dany nanomateriał. Zasadniczo nanomateriały są 
przyczyną tego samego rodzaju skutków zdrowotnych co większe 
cząstki tego samego materiału, ale mogą wywoływać również inne 
skutki. Nanomateriały, które dostają się do organizmu, mogą być 
wchłaniane, rozprowadzane i metabolizowane (podobnie jak inne 
substancje). Nanomateriały znaleziono na przykład w płucach, 

wątrobie, nerkach, sercu, narządach rozrodczych, mózgu, śledzionie, 
szkielecie i tkankach miękkich, jak również w tkankach płodów.
Nie wyjaśniono jeszcze w pełni mechanizmów będących 
przyczyną zagrożeń zdrowotnych, ale część z nich została 
zidentyfikowana.

• Niektóre nanomateriały mogą prowadzić do różnego rodzaju 
uszkodzeń płuc, takich jak ostra lub przewlekła reakcja zapalna, 
której ryzyko wydaje się wzrastać wraz ze zmniejszaniem się 
wielkości cząstek. Mogą także powodować uszkodzenia tkanek, 
stres oksydacyjny, toksyczność przewlekłą, cytotoksyczność, 
włóknienie i powstawanie nowotworów. Niektóre nanomateriały 
mogą również wpływać na układ krążenia.

• Z uwagi na swój mały rozmiar nanomateriały mogą wnikać 
do organizmu w sposób niemożliwy dla większych cząstek. 
Przykładowo wykazano wnikanie metali i tlenków metali 
do opuszki węchowej przez nerw węchowy oraz przenikanie 
nanorurek węglowych przez łożysko do płodu.

• Włókniste, długie, cienkie i nierozpuszczalne nanowłókna, 
takie jak nanorurki węglowe, mogą powodować takie 
uszkodzenia płuc, jak: zapalenie, tworzenie ziarniniaków 
i zwłóknień. Zmian takich nie zaobserwowano u myszy 
narażonych na działanie cząsteczek sadzy (ten sam materiał, 
ale w formie nanocząstek, a nie nanowłókien). Prowadzi to 
do wniosku, że przynajmniej niektóre rodzaje nanorurek 
węglowych mogą mieć wpływ na zdrowie podobny do tego 
wywoływanego przez azbest. Międzynarodowa Agencja Badań 
nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała nanorurki węglowe typu 
MWCNT-7 jako potencjalnie rakotwórcze dla ludzi (grupa 
2B). Wykazano jednak zarazem, że nie wszystkie nanorurki 
węglowe powodują te same skutki zdrowotne. Z uwagi na swoje 
właściwości powierzchniowe pewne nanorurki węglowe nie 
powodują ziarniniaków ani zwłóknień, a ponadto wykazano, 
że w pewnych warunkach nanorurki węglowe mogą być 
metabolizowane i wydalane.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą również wynikać z 
właściwości wybuchowych, palnych i potencjału katalitycznego 
niektórych nanomateriałów w postaci proszkowej; w 
szczególności nanoproszków metali, jako że pyły o wielkości 
mierzonej w mikroskali mają tendencję do gwałtowniejszego 

Wytworzone 
nanomateriały stwarzają 

większe zagrożenia 
zdrowia niż ten sam 
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wybuchu, a ich podatność na zapłon zwykle jest tym większa, 
im drobniejsze są cząstki materiału. Temperatura samozapłonu 
również się obniża, gdy cząstki stają się drobniejsze.

Nanomateriały mają tendencję do aglomeracji (tworzenia 
luźno połączonych skupień), co zwiększa ich wielkość, ale nie 
wpływa znacząco na łączny obszar ich powierzchni. Przypuszcza 
się, że wielkość powierzchni ma wpływ na skutki zdrowotne 
przynajmniej w przypadku niektórych typów nanocząstek. Nie 
jest jasne, czy aglomeracja ma wpływ na zagrożenia zdrowotne 
wywoływane przez nanomateriały ani w jaki sposób na to wpływa.

Chociaż zbadano pewne mechanizmy, nadal istnieje przemożna 
potrzeba lepszego zrozumienia, kiedy nanomateriały mają wpływ 
na zdrowie i dlaczego tak się dzieje. Aktualnie musimy wziąć pod 
uwagę dowody na to, że przynajmniej niektóre nanomateriały 
są bardziej toksyczne niż większe cząstki tych samych substancji 
i podjąć środki ostrożności.

Przeprowadzono pewną liczbę badań dotyczących wpływu 
nanomateriałów na zdrowie, jednak badania te zwykle 
prowadzono na kulturach komórkowych i zwierzętach 
doświadczalnych. Istnieje niewiele dowodów występowania 
skutków zdrowotnych dla organizmu ludzkiego po jego 
narażeniu na działanie wytworzonych nanomateriałów. Niemniej 
istnieją liczne dowody na to, że narażenie na oddziaływanie 
zanieczyszczeń powietrza zawierających naturalnie tworzące się 
nanocząstki – przykładowo dymy powstające podczas spawania, 
spaliny z silników diesla oraz inne rodzaje dymu – może być 
na różne sposoby niebezpieczne. Brak jednak wystarczającej 
wiedzy na temat tego, czy skutki zdrowotne są powodowane 
przez nanocząstki, czy też przez współistniejące z nimi inne 
zanieczyszczenia powietrza.

Narażenie i drogi narażenia
Zagrożenia dla zdrowia mogą skutkować dolegliwościami 
lub chorobami, które pojawiają się dopiero po narażeniu 
na nanomateriały. W przypadku narażenia na oddziaływanie 
nanomateriałów główne drogi narażenia to inhalacyjna oraz 
dermalna, ale może również wystąpić narażenie drogą dermalną.

Narażenie na oddziaływanie wytworzonych nanomateriałów może 
wystąpić na każdym etapie cyklu ich istnienia, w tym podczas: 
produkcji nanomateriałów lub produktów je zawierających, okresu 
użytkowania produktów z nanomateriałami lub końcowego 
recyklingu, przetwarzania i usuwania produktów zawierających 
nanomateriały.

W przypadku suchego nanomateriału przeładowywanego ręcznie 
na otwartej przestrzeni – przykładowo gdy jest wysypywany 
z worka, ładowany lub rozładowywany z pojemnika bądź 
przypadkowo rozsypany – istnieje wysokie ryzyko narażenia 
na jego działanie. Nawet gdy nanomateriały znajdują się w 
systemach zamkniętych, ryzyko narażenia na działanie tych 
substancji może wystąpić w wyniku wycieków lub wypadków. 
Narażenie na ich działanie może również wystąpić w przypadku 
postępowania z odpadami zawierającymi nanomateriały.

Wiele nanomateriałów poddaje się obróbce w formie zawiesiny, 
pasty lub granulek bądź w formie integralnej części materiału 
stałego. Narażenie na działanie nanomateriału drogą inhalacyjną 
jest ograniczone, jednak może nastąpić. Przykładem jest sytuacja, 
gdy zawiesina jest poddawana działaniom, podczas których może 
wytworzyć się aerozol, jak podczas używania w formie natryskowej 
bądź rozpylonej lub gdy granulki są rozdrabniane w taki sposób, że 
są mielone na mniejsze cząstki i emitują nanocząstki. Narażenie na 
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Ocena ryzyka
Zasadniczo wszystkie czynności obejmujące obróbkę suchych 
nanomateriałów poza zamkniętą instalacją można uważać za 
stwarzające ryzyko narażenia dla pracowników. Jednak nawet 
wtedy, gdy wykorzystuje się zamkniętą instalację, występuje 
możliwość narażenia na działanie nanomateriału, na przykład 
w przypadku nieszczelności lub podczas czynności czyszczenia 
i konserwacji. Zagrożenia te należy uwzględnić w ocenach ryzyka 
i wdrożonych środkach zapobiegawczych. Z uwagi na to, że 
nanomateriały składają się z niezwykle małych cząstek, złożonego 
z nich pyłu nie można dostrzec w taki sam sposób jak innych 
rodzajów pyłu. To również należy uwzględnić w ocenach ryzyka.

Ryzyko różni się w zależności od rodzaju nanomateriału. Największe 
ryzyko przypisuje się narażeniu na oddziaływanie nierozpuszczalnych 
lub słabo rozpuszczalnych nanowłókien o długości przekraczającej 
5 μm i o stosunku długości do szerokości (współczynniku proporcji) 
większym niż 3:1. Ryzyko jest również wysokie w przypadku 
innych słabo rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych nanowłókien 
i nanopłytek (np. arkuszy o nanometrycznej grubości, takich jak 
grafen). Narażenie na działanie nanomateriałów rozpuszczalnych 
w wodzie uważa się za mniej ryzykowne.

Ocen ryzyka często dokonuje się na podstawie pomiarów stężeń 
nanocząstek. Pomiary takie są możliwe, chociaż nie są one łatwe 
i wymagają skomplikowanych urządzeń do bezpośredniego 
odczytu. Pomiarów nanocząstek znajdujących się w powietrzu 
dokonuje się głównie podczas badań. Strategię pomiarową 
opracowano, łącząc pomiary dokonywane za pomocą różnych 
typów urządzeń do bezpośredniego odczytu, mierzących różne 
frakcje cząstek, z pomiarami wykonywanymi przy zastosowaniu 
technik filtrowania i analiz wykonywanych przy użyciu 
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Jednak przy 
analizie filtrów istnieje ryzyko, że wiele cząstek może zostać 
uwięzionych w porach filtra i przez to być niewidocznych dla 
skaningowego mikroskopu elektronowego. Ponadto urządzenia 
do bezpośredniego odczytu mają ograniczenia – na przykład 
analizują one cząstki różnych rozmiarów, ale nie to, z jakich 
materiałów te cząstki się składają. Co więcej, nie ma zgody 
co do tego, która zmienna ma największe znaczenie dla efektów 
zdrowotnych nanomateriałów. Nie istnieje standard określający, 
który parametr – na przykład stężenie masowe, stężenie liczbowe 
czy powierzchnia nanomateriału znajdującego się w powietrzu – 
mierzyć do oceny efektów zdrowotnych. Najistotniejszy parametr 
może zależeć od rodzaju nanomateriału i wpływu na zdrowie.

Za pomocą urządzeń do bezpośredniego odczytu mierzy się 
obecność cząstek bez względu na materiał w nich zawarty. 
Urządzenia te są wrażliwe na zakłócenia pochodzące 
od nanocząstek innych niż wytworzone nanocząstki. Przykładowo 
na pomiar nanocząstek może wpływać obecność nanocząstek 
w spalinach pochodzących z różnych rodzajów spalania, takich 
jak dym papierosowy lub dymy powstające podczas spawania, 
lutowania lub zgrzewania termicznego. Nanocząstki mogą 
być emitowane podczas spalania świecy, obierania owoców 
cytrusowych i kondensacji pary wodnej.

Podsumowując, przy dokonywaniu oceny ryzyka związanego z na-
nomateriałami w miejscu pracy występują trudności związane z:

1.  niewystarczającymi informacjami na temat niebezpiecznych 
właściwości nanomateriałów;

2.  ograniczeniami metod i urządzeń, które mogą być 
wykorzystywane do pomiarów poziomu narażenia oraz 
identyfikacji nanomateriałów i źródeł emisji.

działanie nanomateriału może również mieć miejsce, gdy zawiesina 
lub pasta wyschnie, przybierając postać suchego nanomateriału, a 
to może skutkować powstaniem pyłu emitowanego do powietrza 
w otoczeniu. Nawet jeśli nanomateriał jest obrabiany w formie 
zawiesiny, może nastąpić narażenie na jego oddziaływanie, 
przykładowo podczas czynności czyszczenia i konserwacji.

Skóra może być narażona na działanie nanomateriałów, 
a w przypadku niektórych z nich jest to powszechna droga 
narażenia, ponieważ są one składnikami kosmetyków 
przeznaczonych do stosowania na skórę. Obecnie uważa 
się, że absorpcja nanomateriałów przez skórę jest mniej 
prawdopodobna niż drogą inhalacyjną. Jednak w przypadku 
uszkodzenia skóry, na przykład w wyniku rany lub egzemy, może 
dojść do przenikania bardzo niewielkich ilości nanomateriału. 
Chociaż obecnie uważa się, że stanowi to znikome lub bardzo 
niskie ryzyko, zapobiegawczo należy unikać narażenia skóry. 
Zapobiegnie to również przypadkowemu spożyciu i narażeniu 
na działanie substancji, które mogą być absorbowane przez skórę, 
nawet jeśli jeszcze nie stwierdzono takiego działania.

Spożycie w miejscu pracy jest mniej prawdopodobne, chociaż braki 
higieny mogą prowadzić do narażenia, na przykład gdy pracownicy 
nie myją rąk i nie zmieniają odzieży po pracy z nanomateriałami, 
a następnie trzymają żywność lub napoje w zabrudzonych rękach 
bądź rozsiewają pył zawierający nanocząstki w otoczeniu, gdzie 
spożywa się posiłki i napoje. Narażenie może również wystąpić przez 
przypadek, przykładowo poprzez dotknięcie ręką ust.

Poza miejscem pracy nanomateriały mogą zostać połknięte 
z jedzeniem, ponieważ opakowanie może celowo je zawierać. 
W przypadku nanomateriałów wpływ na zdrowie zależy od tego, 
z czego się one składają. W ostatnio przeprowadzonym badaniu 
wykazano, że spożycie nanocząstek srebra nie wywołało żadnych 
klinicznie wykrywalnych efektów u 60 osób, które były uczestnikami 
eksperymentu. 

Skóra

Spożycie
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Dostępne są różne narzędzia i wsparcie 
w zakresie oceny ryzyka związanego 
z nanomateriałami. 

Ogólny przegląd przedstawiono w  wy
tycznych Komisji Europejskiej na temat 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników przed potencjalnym ryzykiem 
związanym z nanomateriałami w miejscu 
pracy.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronach internetowych Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (ECHA), Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) .

W przypadku narażenia 
na oddziaływanie 

nanomateriałów główne 
drogi narażenia to 

inhalacyjna i dermalna

Podejmowanie działań i zarządzanie 
ryzykiem
Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom 
bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, co obejmuje ich ochronę 
przed ryzykiem stwarzanym przez nanomateriały.

Europejskie przepisy dotyczące BHP określają „hierarchię” 
środków mających na celu zapobieganie narażeniu pracowników 
na substancje niebezpieczne lub jego ograniczanie (art. 6. dyrektywy 
w sprawie środków chemicznych). Ten „stopień ważności”, jak określa 
się go w dyrektywie, jest również znany jako „zasada STOP”:

S =  substytucja (obejmująca również całkowitą eliminację 
substancji niebezpiecznych)

T = środki techniczne

O = środki organizacyjne

P = personalizacja (środki ochrony indywidualnej)

S = substytucja
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Nanomateriały są często wykorzystywane ze względu na swoje 
wyjątkowe właściwości techniczne, więc ich zastąpienie może 
być trudne. Jednak nawet wtedy, gdy nie da się wyeliminować 
użycia nanomateriału, może istnieć możliwość zastosowania 
go w obróbce w takiej formie, w której minimalizuje się ryzyko 
narażenia. Przykładowo mogą być to formy płynu, zawiesiny lub 
pasty bądź gdy nanomateriał jest związany w materiale stałym. 
Zmniejsza to znacząco narażenie na oddziaływanie nanomateriału, 
zwłaszcza drogą inhalacyjną. Należy jednak unikać natryskiwania 
nanomateriałów w mediach płynnych, ponieważ mogą one być 
wdychane w postaci aerozolu.

Może także brakować informacji na temat obecności 
nanomateriałów, w szczególności w mieszaninach lub wyrobach, 
a także na dalszych etapach łańcucha użytkowania, na których 
wykorzystuje się lub przetwarza nanomateriały lub produkty 
je zawierające.

Ocena ryzyka wytworzonych nanomateriałów powinna zawierać:

1.  inwentaryzację nanomateriałów przechowywanych 
i wykorzystywanych w miejscu pracy;

2.  informację na temat ryzyka zdrowotnego związanego 
z nanomateriałami, zazwyczaj zamieszczaną w kartach 
charakterystyki produktu;

3.  ocenę narażenia drogą inhalacyjną, dermalną oraz przez spożycie;

4.  decyzje dotyczące działań niezbędnych do ograniczenia 
narażenia oraz plan działania określający, co, kto i kiedy 
powinien zrobić;

5.  rozważenie zagrożeń dla pracowników szczególnie narażonych, 
takich jak młodzi pracownicy i kobiety w ciąży lub karmiące 
piersią, a także ustalenie, czy konieczne są specjalne działania 
w celu ich ochrony;

6. regularną weryfikację oceny ryzyka;

7.  ocenę podjętych działań i, jeśli trzeba, udoskonalenie planu 
działania.

Ocena ryzyka powinna opierać się na zasadzie ostrożności, 
z uwzględnieniem następujących kwestii:

• Czy nanomateriał jest z rodzaju tych, które uznaje się 
za stanowiące wysokie ryzyko?

• Czy wysoki poziom narażenia na działanie nanomateriałów 
jest prawdopodobny w miejscu pracy lub może wystąpić 
przypadkowo?

Nanomateriały dużego ryzyka i wysokie poziomy narażenia stanowią 
bardzo duże ryzyko i wymagane są natychmiastowe działania, aby 
je obniżyć. W stosunku do nanomateriałów niskiego ryzyka i niskich 
poziomów narażenia nie jest wymagane natychmiastowe działanie 
lub nawet nie jest ono wymagane w ogóle.
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T = środki techniczne
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Zasadniczo cząstki nanomateriałów w powietrzu można porównać 
do aerozoli i można je ograniczać, stosując środki podobne do tych, 
których używa się do kontrolowania aerozoli. Jednak z uwagi na 
niewielką masę nanocząstek ich energia kinetyczna jest bardzo niska, 
można więc uważać, że zachowują się one bardziej jak gaz niż jak pył. 
Wybór technologii zależy od zakresu narażenia, co z kolei zależy od 
zapylenia i poziomu emisji nanomateriału. W celu odpowiedniego 
ograniczania narażenia i ryzyka konieczne może być zastosowanie 
kombinacji różnych metod. Efektywnym sposobem zmniejszenia 
narażenia jest hermetyzacja procesu i wentylacja. Należy jednak 
ograniczać ryzyko wycieków, a także uwzględnić i kontrolować ryzyko 
związane z konserwacją, naprawą i czyszczeniem instalacji.

W przypadku procesów, w których dokonuje się obróbki 
nanomateriałów, systemy zamknięte wybiera się często ze względu 
na konieczność ochrony procesu przed zanieczyszczeniem. System 
zamknięty jest korzystnym rozwiązaniem i stanowi dobry środek 
techniczny, ponieważ zapobiega również emisji nanomateriałów 
do otaczającego środowiska i do pracowników. Zamknięcie procesu 
jest szczególnie zalecane w przypadku takich czynności, jak: pomiar 
wytworzonych nanomateriałów, wsypywanie lub wlewanie ich (w tym 
mieszanie) do sprzętu produkcyjnego lub przetwórczego bądź ich 
odbieranie z takich urządzeń, czyszczenie pojemników i przetwarzanie 
odpadów, chyba że nie istnieje możliwość narażenia na ich działanie.

W przypadku gdy nie można zastosować zamiennika lub 
hermetyzacji procesu, należy w celu zmniejszenia narażenia 

rozważyć zastosowanie środków kontroli technicznej (np. 
obudowy bezpieczeństwa, miejscowej wentylacji wyciągowej, 
wentylacji ogólnej). Środki kontroli technicznej będą zależne od 
wymagań danego miejsca pracy i przy ich wyborze powinno się 
brać pod uwagę źródło emisji, ryzyko i konieczność zmniejszenia 
emisji i narażenia, a także ilość i fizyczną formę nanomateriału 
oraz czas trwania i częstotliwość wykonywania danego zadania.

Wentylacja miejscowa i ogólna stanowią pomoc w zapobieganiu, 
aby nanomateriały znajdujące się w powietrzu nie rozprzestrzeniały 
się w obszarze roboczym i do sąsiadujących miejsc. Aby usunąć 
nanocząstki z odprowadzanego powietrza, konieczne jest 
zastosowanie odpowiedniego systemu filtracji. Może być to system 
wieloetapowy z wysokosprawnymi filtrami powietrza typu HEPA lub 
filtrami powietrza o bardzo niskiej penetracji (ULPA).

Optymalizacja projektu procesu i praktyk operacyjnych w taki 
sposób, by zminimalizować wytwarzanie niebezpiecznych produktów 
ubocznych i odpadów, zmniejszy narażenie w miejscu pracy.

Ograniczenie ryzyka wybuchu stwarzanego przez nanocząstki można 
uzyskać, stosując cztery rodzaje barier bezpieczeństwa – są to:

• bariera zapobiegawcza – zmniejszenie prawdopodobieństwa 
wypadku poprzez wzmocnienie procedur konserwacji 
zapobiegających: emisjom ulotnym, przypadkowemu powstaniu 
atmosfery wybuchowej, gromadzeniu się elektryczności statycznej 
i przypadkowym źródłom zapłonu,

• bariera łagodząca – zmniejszenie związanych z procesem czynników 
ryzyka poprzez obniżenie temperatury i ciśnienia procesu,

• bariera łagodząca – zmniejszenie parametrów ciężkości wybuchu 
poprzez substytucję lub rozcieńczenie,

• bariera ochronna – zwiększenie stopnia ochrony pracowników 
narażonych na ryzyko.
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Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Kopiowanie lub korzystanie z fotografii wymaga uzyskania pozwolenia bezpośrednio od właściciela praw autorskich.

Zdjęcia wykorzystane w niniejszej publikacji przedstawiają różne działania podejmowane podczas pracy. Nie wszystkie są przykładami dobrych 

praktyk czy przestrzegania wymogów prawnych.

Dodatkowe informacje

Wszystkie materiały referencyjne i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w artykule 
o nanomateriałach zamieszczonym w serwisie OSHwiki:  
https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials

#EUhealthyworkplaces

O = środki organizacyjne
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Środki organizacyjne obejmują, przykładowo, informacje dla 
pracowników na temat ryzyka, środków zapobiegawczych, które 
należy stosować, oraz zasad, których należy przestrzegać. Informacje 
dla pracowników powinny obejmować również informacje na temat 
zagrożeń związanych z nanomateriałami oraz znaczenia zasady 
ostrożności z uwagi na ciągle ograniczoną wiedzę w zakresie 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa stwarzanych przez 
nanomateriały. Sporządzenie dokumentacji dotyczącej bezpiecznych 
procedur oraz instrukcji roboczych dla procesów obejmujących 
nanomateriały będzie stanowić podstawę odpowiednich praktyk 
roboczych i punkt odniesienia dla ciągłego doskonalenia.

Środki organizacyjne mogą również obejmować zmniejszenie 
do minimum liczby pracowników narażonych w miejscu pracy 
na działanie nanomateriałów oraz ograniczenie godzin pracy 
w warunkach potencjalnego narażenia na nanomateriały. Dostęp 
do obszarów, na których może wystąpić narażenie, powinien 
być ograniczony, należy także odpowiednio używać znaków 
bezpieczeństwa i ostrzeżeń o zagrożeniu.

P = środki ochrony indywidualnej
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W ostateczności, jeżeli opisane środki nie mogą być zastosowane 
lub są niewystarczające, należy zastosować środki ochrony 
indywidualnej. W wielu branżach w razie potrzeby stosuje się 
odzież wraz z rękawicami i okularami ochronnymi.

Informacje na temat zalecanych środków ochrony indywidualnej 
powinny być podane w kartach charakterystyki produktów 
chemicznych zawierających nanomateriały. Dzięki doborowi 
właściwego rodzaju środków ochrony indywidualnej wyposażenie 
takie może zapewnić dobrą ochronę przed nanomateriałami.

http://www.healthy-workplaces.eu/pl
https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials

	Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą 
	Problem 
	Wytworzone nanomateriały - czym są? 
	Działania wymagane ze względu na przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
	Zagrożenia zdrowotne związane z nanomateriałami 
	Narażenie i drogi narażenia 
	Ocena ryzyka 
	Podejmowanie działań i zarządzanie ryzykiem 

	btn 1: 
	testo1: 
	btn 5-6: 
	btn 4: 
	btn 3: 
	btn 2: 
	testo 4: 
	testo 5-6: 
	testo3: 
	testo2: 
	btn 17-18: 
	btn 15-16: 
	btn 14: 
	btn 13: 
	btn 12: 
	btn 11: 
	btn 10: 
	btn 9: 
	btn 8: 
	btn 7: 
	btn 13-1: 
	btn 15-16a: 
	testo 15-16: 
	testo 17-18: 
	testo14: 
	testo13: 
	testo12: 
	testo11: 
	testo10: 
	testo9: 
	testo8: 
	testo7: 
	btn 21: 
	btn 19-20: 
	testo21: 
	testo 19-20: 
	btn 26: 
	btn 25: 
	btn 24: 
	btn 23: 
	btn 22: 
	testo 26: 
	testo 25: 
	testo 24: 
	testo 22: 
	testo 23: 
	btn 30: 
	btn 30-2: 
	btn 29: 
	btn 28: 
	btn 27: 
	btn 27-1: 
	btn 28-1: 
	btn 29-1: 
	testo 30: 
	testo 29: 
	testo 28: 
	testo 27: 
	btn 32: 
	btn 33: 
	btn 34: 
	btn 35: 
	btn 31: 
	testo 32: 
	testo 33: 
	testo 34: 
	testo 35: 
	testo 31: 


