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ÚVOD
Nanočástice jsou běžnou součástí životního prostředí a jejich vznik je nezávislý na
lidské činnosti (eroze, zplodiny lesních požárů, rozklad látek, mořská voda, sopečné plyny
apod.) [1]. Lidská činnost se však může významně podílet na množství vznikajících
nanočástic. Nanočástice jsou nejen cíleně vyráběny jako produkty nových technologií, ale
zároveň vznikají jako vedlejší produkt v průmyslu (ocelárny, železárny, těžba surovin,
keramický průmysl apod.) a dopravě [2].
Cíleně vyráběné nanočástice tzv. „inženýrské nanočástice“ jsou hlavně materiály na
bázi uhlíku (fullereny, grafit oxid, grafen, SWCNT, MWCNT), materiály na bázi nano kovů
a jejich oxidů (TiO2, ZnO, Al2O3), dendrimery, kompozitní nanomateriály, kvantové tečky
apod. U těchto cíleně vyráběných nanočástic je snaha snížit jejich negativní dopad na
uživatele i zaměstnance. Tato snaha je většinou založena na obecných principech
posuzování rizika (Control Banding v různých modifikacích). Nově je také aplikováno
a rozvíjeno preventivní opatření formou Safe by Design. Celý princip je založen na třech
základních pilířích:
- Safe by Products (hledání a volba nanoformy s co nejnižší mírou rizika);
- Safe Use Products (hodnocení rizika expozice za účelem definovat taková opatření,
která sníží riziko a zajistí bezpečné užívání produktů);
- Safe Industrial Production (analýza, vyhodnocení, návrh a implementace
bezpečnostních opatření, kde dochází ke vzniku nanomateriálů a nanočástic) [3].
Řada nevládních ekologických organizací prosazuje vytvoření účinného systému vládní
a veřejné kontroly nanotechnologií [4].
Pokud si položíme otázku, jaké potenciální zdroje rizika nanomateriály představují, zjistíme,
že je lze rozdělit na:
- nebezpečí pro zdraví (toxicita);
- nebezpečí pro životní prostředí (ekotoxicita);
- fyzikálně-chemické nebezpečí, tj. způsobení požárů, exploze, neřízené a nežádoucí
reakce;
- bezpečnostní rizika – v budoucnosti nelze vyloučit i neetické využití nanotechnologií
a nanomateriálů třetí osobou (kriminální či teroristický čin, válečný konflikt).

První dva potencionální zdroje nebezpečí spolu velmi úzce souvisí, protože právě
výskyt nanočástic ve složkách životního prostředí umožní jejich kontakt s živými organismy.
Obecně platí, že na toxicitu částic má vliv řada parametrů, včetně typu částic, jejich
velikosti, tvaru, koncentrace a distribuce v prostředí, rozpustnosti ve vodě, chemické
reaktivity, frekvence a doby expozice, interakce s dalšími chemikáliemi v prostředí,
pulmonální ventilace a individuálního imunologického stavu jedince [5].
Přítomnost nanočástic v živém organismu navozuje řadu interakcí mezi jejich
povrchem a biologickými systémy. Tyto interakce mohou vést ke vzniku proteinových
koron, obalování částic, z absorpci do buňky a biokatalytickým procesům, které mohou mít
kladné či záporné výsledky z pohledu toxicity. Dochází k prolínání organického světa se
syntetickým světem vyrobených nanomateriálů. Vznikají nano-bio rozhraní spojená
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s dynamickými fyzikálně-chemickými interakcemi, kinetickými a termodynamickými
výměnami mezi povrchy nanomateriálů a povrchy biologických komponent (bílkoviny,
membrány, lipidy, DNA, biologické tekutiny apod.). Z rešeršní práce zaměřené na interakci
na rozhraní nano-bio vyplývá [6], že máme doposud jen málo informací o tom, co se
s nanočásticemi děje uvnitř buňky. Nanočástice mohou způsobit široké spektrum
vnitrobuněčných reakcí v závislosti na svých fyzikálně-chemických vlastnostech,
vnitrobuněčných koncentracích, době trvání kontaktu apod. (viz Tabulka 1).
Tabulka 1: Charakteristiky nanomateriálů a jejich možné biologické účinky [7]
Charakteristiky nanomateriálů
Možné biologické účinky
Malá velikost (menší než 100 nm) Prostup tkáněmi a buněčnými membránami
Poškození buňky
Narušení fagocytózy, zhroucení obranných
mechanismů
Migrace do jiných orgánů
Transport dalších látek znečišťujících životní
prostředí
Velká hodnota poměru
Zvýšená reaktivita
povrch/hmotnost
Zvýšená toxicita
Povrchové vlastnosti
Generování ROS (volné kyslíkové radikály)
Oxidační stres
Záněty
Produkce cytokinů
Úbytek glutathionu
Mitochondriální vyčerpání
Poškození buněk
Poškození bílkovin a DNA
Bioakumulace uvnitř živých systémů jako jsou
Nerozpustnost nebo nízká
rozpustnost ve vodě
lidské buňky, tkáně a plíce
Potenciální dlouhodobé účinky
Agregace
Narušení buněčných procesů
Poškození buněk

V provozech, kde nanočástice vznikají (zejména prašné provozy), jsou zaměstnanci
ohroženi především jejich inhalací. Vdechovaný vzduch obsahující částice (makro, mikro
i nano) je filtrován v jednotlivých po sobě následujících částech dýchacího ústrojí, kterými
jsou oblast nasofaryngeální, tracheobronchiální a pulmonální. Pulmonální oblast
představuje hlavní vstupní bránu, jejímž prostřednictvím vstupují inhalované nanočástice
do extrapulmonálních orgánů a tkání, kde následně dochází k jejich toxickému působení.
Absorpce nanočástic je závislá na jejich fyzikálně-chemických vlastnostech (chemické
složení, velikost, tvar apod.). [8]
Reakce na vdechnuté materiály sahají od reakcí bezprostředních, okamžitých, až
po dlouhodobé, chronické negativní účinky, od úrovně působení na jednu tkáň až po
systémová onemocnění [9]. Epidemiologické studie prováděné ve velkém měřítku ukázaly,
že expozice částicím znečišťujícím vzduch a ultrajemným částicím významně přispívá ke
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zvýšení výskytu onemocnění dýchacího a kardiovaskulárního systému a ovlivňuje
úmrtnost.
Analýza chování a osud nanočástic v životním prostředí je dále komplikován řadou
faktorů a vlivů, které nejsou dosud zcela objasněny. Každý druh nanočástice vedle svého
rozměru (ten ji vlastně zařazuje do kategorie „nano“) lze popsat a charakterizovat:
- chemickým složením;
- funkčními skupinami na povrchu (hydrofilita, lipofilita);
- tvarem;
- distribučním rozložením částic;
- hustotou;
- krystalickou strukturou;
- zeta potenciálem;
- schopností agregace, aglomerace, sedimentace [10].
Toto jsou jejich vlastnosti, se kterými vstupují do vnějšího prostředí. V ovzduší hraje roli
tzv. abiotický faktor vlivu, pod který lze zahrnout teplotu, vlhkost, intenzitu slunečního
záření, smog tvořený polutanty anorganického a organického původu apod. U vodného
prostředí musíme vzít v úvahu fyzikálně-chemickou charakteristiku vodné fáze: spodní
voda, povrchová voda, říční a mořská voda, teplota, pH, iontová síla, koncentrace
divalentních iontů, koncentrace přírodní organické hmoty a složení sedimentu [10].
Co ovlivňuje osud nanočástic ve vodném prostředí:
- hydrofilita povrchu;
- hydrolýza (oxidace-redukce);
- adsorpce;
- agregace;
- heteroagregace;
- přítomnost vodních organismů (bakterie, řasy, prvoci, plankton, larvy, ryby apod.);
- rychlost sedimentace;
- složení sedimentu a jeho reaktivity (adsorpce, redukce fytoextrakty a biologickýcm
materiálem, přítomnost části půdní organické hmoty, přítomnost polutantůpolycyklických aromatických uhlovodíků, heteroagregace apod.).
I u půdního prostředí musíme vzít v úvahu jeho fyzikálně chemickou charakteristiku.
Aby půda byla půdou, musí obsahovat tuhou, kapalnou a plynnou fázi. Tuhá fáze (složka)
obsahuje minerální podíl (primární a sekundární minerály) různého zrna (dělení podle
obsahu frakce 0,01 mm) a organický podíl – půdní organická hmota. Základem této hmoty
jsou huminové látky, což jsou směsi polydisperzních sloučenin s vysokou molekulovou
hmotností s aromatickou a alifatickou částí s funkčními skupinami -COOH, -OH, fenolické
-OH, -NH2, N-heterocykly apod. Základní dělení huminových látek je podle rozpustnosti
v závislosti na pH. Fulvinové kyseliny jsou rozpustné ve vodě, huminové kyseliny
v zásaditém prostředí a huminy jsou zcela nerozpustné ve vodě. Půdní voda, též nazývaná
půdním roztokem, může obsahovat fulvinové kyseliny, fytoextrakty s látkami polyfenolové
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struktury, glycidy, ionty apod. Díky půdnímu roztoku bude ovlivnění nanočástic obdobné
jako v případě vodného prostředí.
Co tedy ovlivní osud nanočástic v půdním prostředí:
- hydrofilita a lipofilita povrchu;
- hydrolýza;
- redukce (green redukce látkami z fytoextraktů);
- heteroagregace (jílové půdy);
- přítomnost půdních mikroorganismů a živočichů (bakterie, larvy, žížaly apod.);
- adsorpce (pí-vazebné interakce, vodíkové vazby, elektrostatická interakce,
acidobazická interakce) [10].
Jak již bylo uvedeno výše, existuje celá řada výzkumných studií, které dávají do
souvislosti zvýšené koncentrace ultrajemných částic v ovzduší s vyšším výskytem
respiračních a kardiovaskulárních onemocnění. Proto je důležité nepodceňovat přítomnost
nanočástic na pracovišti a trvale věnovat pozornost všem nanočásticím, ať jsou vyráběny
cíleně, nebo vznikají jako vedlejší produkt antropogenní činností. Na jednotlivých
pracovištích je proto nutno nejen identifikovat jejich zdroje, ale zároveň najít a následně
také realizovat vhodná opatření vedoucí ke snížení expozice zaměstnanců a často i dalších
osob. Tato opatření mohou být jak technologického nebo organizačního charakteru, tak se
může jednat o využití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků. K naplnění
těchto cílů je potřeba získat dostatečné množství dat z různých typů pracovního prostředí
– z rozličných provozů (např. strojních, potravinářských či zemědělských), ale také
z dalších lidských činností (např. kouření, střelba, údržba trávníků apod.).
Proto byl přijat výzkumný úkol Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.,
č. VUS4_02_VÚBP Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti
prevence (institucionální podpora MPSV, doba řešení 2018–2020), jehož cílem je vytipovat
a měřením potvrdit hlavní zdroje produkce nanomateriálů při antropogenní průmyslové
výrobě či při činnostech spojených s lidskou aktivitou. Následně identifikovat způsob jejich
distribuce v technologickém prostoru a najít faktory v tomto prostoru, které mají vliv na
změnu koncentrace či vlastností nanočástic a jejich distribuční rozdělení. Po zpracování
výsledků a po konzultaci s provozovatelem jsou navrhována technologická, provozní
opatření ke snížení kontaktu s nanočásticemi, a tím ke snížení důsledku jejich toxicity.
K tomu je možné využít ustanovení z „Certifikované metodiky pro poskytování osobních
ochranných prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic“ VÚBP v. v. i., 2016. Kde
na základě měření koncentrace nanočástic a jejich typu se stanoví stupeň nebezpečnosti
a na základě stanovení doby expozice a zatřídění do skupiny nebezpečnosti se vyhodnotí
rizika, která jsou spojena s působením nanočástic a výsledek ovlivní přidělení osobních
ochranných pracovních prostředků [11].

Výzkum BOZP při práci s nanomateriály byl rozdělen na dvě oblasti. První oblast, kde
vyšší koncentrace nanočástic vzniká jako doprovod k antropogenní činnosti člověka
(odpad v provozu). Z naměřených výsledků koncentrací nanočástic se hledal hlavní zdroj
(ISO/TR 27 628 Workplace atmospheres — Ultrafine, nanoparticle and nano-structured
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aerosols — Inhalation exposure characterization and assessment) a ve spolupráci se
zaměstnavatelem se navrhovaly opatření na snížení expozice zaměstnanců vůči vyšší
koncentraci nanočástic (např. využití metodiky MPSV a opatření dle ISO/TR 27 628).
Příklady vybraných provozů, ve kterých byla provedena měření a vyhodnocení získaných
výsledků:
- STROJÍRENSKÝ PROVOZ (ZÁVOD JOSA S.R.O.);
- PROVOZ PRO ZPRACOVÁNÍ HOŘICKÉHO PÍSKOVCE ;
- SIEMENS, S.R.O., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ELEKTROMOTORY FRENŠTÁT;
- ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA;
- SKLIZEŇ SENA;
- MĚŘENÍ V DVOUŘADÉM KRAVÍNĚ;
- JEZDECKÝ KLUB;
- SKLIZEŇ JEČMENE;
- LIDSKÉ AKTIVITY – DOPRAVA
- OPRAVY VOZIDEL;
- VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT;
- POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA - PEKÁRNA KOMPEK KLADNO;
- ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ SLÁMY: STAVEBNÍ PANELY – EKOPANEL;
- PROVOZ NA ZPRACOVÁNÍ LIPNICKÉ ŽULY (GRANIT LIPNICE S.R.O.);
- VALEO – technologická společnost pro automobilový průmysl;
- VÝROBA PRÁŠKOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT;
- PRÁŠKOVÁ LAKOVNA Ostrava – Smart Painting s.r.o.;
- PRÁŠKOVÁ LAKOVNA InColour – Praha;
- SKLÁŘSKÁ VÝROBA;
- MĚŘENÍ V KOŽELUŽNÍM ZÁVODĚ BRTNICE – SNAHA BRTNICE;
- VÝROBA OBUVI URBI STEVEN s.r.o. Třebíč;
- TISKÁRNA A TYPOGRAFICKÉ STUDIO;
- VONNÉ SVÍCE JAKO ZDROJ NANOČÁSTIC V PRAC. PROSTŘEDÍ;
- TAVBA A SLÉVÁNÍ HLINÍKU;
- STŘÍHÁNÍ KOVOVÉHO ODPADU;
- 3D TISKÁRNY A 3D TISK;
- VÝROBA OCELOVÝCH KOMOROVÝCH VRAT – vodní dílo Gabčíkovo;
- VÝROBA NÁBYTKU VE SPOLEČNOSTI IKTUS, Zátor Jeseníky;
- KERAMICKÝ PROVOZ;
- VÝROBA NEREZOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO FARMACII, CHEMII
A POTRAVINÁŘSTVÍ;
- LASEROVÉ CENTRUM HILASE, DOLNÍ BŘEŽANY.
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Druhá oblast výzkumu se zabývala cílenou výrobou nanoproduktů, která v roce 2020
probíhala s obrovským „hysterickým“ rozmachem. Jedná se o nanovlákna z různých
polymerů, které se produkují metodou elektrostatického zvlákňování (elektrospinning). Tyto
nanovlákna jsou nanášena na netkanou tkaninu, čímž vznikne výchozí „surovina“ pro
výrobu nanoroušek a hlavně respirátorů.
Měření proběhlo u výrobců milionových sérií respirátorů z nanovláken nylonu a PVDF
(polyvinyliden difluorid – SPUR, a.s., Zlín, nanovlákna nylonu – PARDAM NANO4FIBERS
s.r.o., Roudnice nad Labem).
Měření prokázalo nízký obsah nanočástic v prostoru, a to jak v hale u průmyslového
elektrospinningu, tak i u linek na zpracování nanotextilie do formy respirátorů. V prostoru u
průmyslových elektrospinningů se pohybovala koncentrace nanočástic v rozmezí
30 000–40 000 #·cm-3 (SPUR, a.s.). V hale, kde se připravená nanotextilie zpracovávala
na respirátory a roušky byly získané hodnoty nízké a pohybovaly se v intervalu
6 000–8 000 #·cm-3, střední průměr nanočástic byl stabilní, cca 35 nm. U automatu na
respirátory se koncentrace nanočástic pohybovaly v rozsahu 15 000–25 000 #·cm-3,
střední průměr nanočástic byl v rozsahu 25–30 nm. Pří měření, kdy se řezáním upravovala
šíře pásu do linky na vytlačování respirátorů, jsme při měření zaznamenali nárůst
koncentrace nanočástic do okolí o více než 10 000 #·cm-3 oproti pozadí.
Velkokapacitní linky pro elektrostatické zkapalňování se dvěma zvlákňovacími segmenty
se strunovými elektrodami vlastní společnosti NAFIGATE Corporation a NanO Mediacal
s.r.o., jedná se v podstatě o linky společnosti ELMARCO s.r.o. Měření koncentrace
nanonočástic u linky Nano Mediacla s.r.o., kde se zvlákňovalo polyvinyldifluoridu (PVDF)
z roztoku dimethylacetamidu včetně laminace do sestavy třívrstvého materiálu, který tvoří
2 vrstvy netkané textilie (spunbond), mezi kterými je uzavřena vytvořená nanotextilie PVDF.
Naměřený koncentrační průběh byl pulzačního charakteru v intervalu 4 000–7 000 #·cm-3
s výraznějšími píky s hodnotou 9 000 #·cm-3 a 16 000 #·cm-3.
Měřením získané hodnoty koncentrací nanočástic u těchto moderních výrob lze brát jako
akceptovatelné riziko. Do budoucna lze předpokládat, že nanotextilie se mohou stát
zdrojem mikroplastů a nanoplastů do životního prostředí, viz odkaz na literaturu pod čarou.
Vedle průmyslové velkovýroby nanotextilií je řada vědeckých pracovišť, které studují
zvýšení věcné a obchodní hodnoty nanovlákna, a to například společným zvlákňováním na
laboratorních elektrospiningcích s látkami, které po záření produkují singl kyslík pro
likvidaci virů a bakterií – Přírodovědecká fakulta UK či například v Ústavu pro
hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., laboratorně zvlákňují PVB s přídavkem esterů glycerolu,
které rovněž brání růstu bakterií na fólií z membráně nanovláken pro filtraci vody. Zde
elektrostatické zvlákňování probíhá diskontinuálně v uzavřeném boxu. Zde hodnoty
koncentrace nanočástic v prostoru laboratoře s boxem byla stabilní a oscilovala kolem
6 000 #·cm-3. Na pracovní desce zavřeném boxu byly hodnoty cca 20 000 #·cm-3.

1.1

Příprava a realizace terénních šetření

Podrobné informace a výsledky k výše uvedeným měřením jsou uvedeny
v samostatné Příloze 1 - VA5_3 – Studie na základě terénních šetřeních k dané
problematice, neboť samotný soubor je velice obsáhlý.
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1.2

Elektrostatické zvlákňování – ELECTROSPINNING

Princip
Je to proces, při kterém dochází vlivem silného elektrického pole na roztok nebo taveninu
polymeru k tvorbě velmi jemných vláken v desítkách či stovkách nanometrů. K tvorbě
vláken dochází mezi dvěma opačně nabitými elektrodami, z nichž jedna je v kontaktu
s kapalinou, které tak předává část svého náboje. Ta je následně vystavena přitažlivým
elektrostatickým silám opačné elektrody viz Obr. 1. tvar elektrod představuje základní
parametr ovlivňující tvorbu nanovláken. Další parametry mající vliv na proces
electrospinningu lze rozdělit do tří skupin [1,2,3,4,5]
a) vlastnosti roztoku – viskozita, koncentrace, vodivost, povrchové napětí, molární
hmotnost polymeru;
b) proměnné při procesu – síla elektrostatického pole, vzdálenost elektrod;
c) parametry okolí – teplota, vlhkost, proudění vzduchu.
Mikro komentář k faktorům procesu
Viskozita ovlivňuje především rozměr nanovláken, tvar kapky a tvar trajektorií letu
tvořeného vlákna směrem ke kolektoru (druhé elektrodě), viskozita roztoku se zdá být
významnější ukazatel než koncentrace roztoku.
Vodivost je dána především typem polymeru a použitého rozpouštědla.
Síla elektrostatického pole – vyšší napětí má vliv na vznik jemnějších nanovláken.
Vzdálenost elektrod musí být dostatečně daleko, aby bylo zajištěno odpaření veškerého
rozpouštědla. Teplota logicky ovlivňuje viskozitu. Vlhkost vzduchu okolí je důležitý parametr
ovlivňující rozměry nanovláken, např. tím, že absorpce vody polymerem zabraňuje plnému
odpaření rozpouštědla, se zvyšující vlhkostí průměr nanovláken klesá.
Historie
A. Formals r. 1934–1944 několikrát patentoval vylepšené metody zvlákňování. Historicky
významná byla pro oblast electrospiningu 60. léta 20. století, kdy G. Taylor popsal chování
kapek roztoku polymeru na špici jehlové trysky v elektrostatickém poli. Polymerní kapka
získá tvar kužele, z jehož vrcholu se vymršťuje polymerní vlákno. Velký význam pro Českou
republiku a pro průmyslové využití electrospiningu měl patent profesora O. Jirsaka z TUL,
který popsal metodu bezjehlového zvlákňování nazvanou nanospider. Poslední dobou se
výzkum zabývá koaxiálním zvlákňováním jádro-plášť. Tryska má vstup pro vnitřní polymer
a vnější polymer. Z technologického pohledu vzniká plášť z elektrostaticky zvláknitého
roztoku, zatímco tekutina používána v jádru může či nemusí být eketrostaticky zvláknitelná.
Koaxiální nanovlákna nabízejí neobvyklé možnosti např. inkorporaci aktivních látek do
jádra koaxiálního biodegrabilního nanovlákna.
Další nová technologie je střídavé elektrostatické zvlákňování. Při zvlákňování je použito
střídavé napětí s kmitočtem o desítkách hertzů, díky tomu vznikají vlákna s kladným
i záporným nábojem. Vzájemná interakce – vznik neutrálního svazku/příze.
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Obr. 1: Schéma elektrostatického zvlákňování z trysky [6]
Použité zdroje:
[1] Jirsák, O., Sanetrník, F., Lukáš, D., Kotek. V., Martinová, L., Chaloupek, J. Method of
nanofibres production from a polymer solution using electrostatic spinning and a device for
carrying out the method, U. S. Pat. 7565437 B2, 2003.
[2] He J.-H., Wu Y., Zuo W.-W.: Polymer 46, 12637 (2005)
[3] Yarin A. L.: Electrospining of Nanofiberes Polymer Solution and Melts. Institute of
Fundamental Technological Research Poland, Warsaw 2003.
[4] He J. H., Xu L., Wu Y., Liu Y.: POlym. Int. 56, 1323 (2007)
[5] Y. Filatov, A., Budyka, and V. Kirichenko, Electrospinning of micro-and nanofibres:
fundamentals in separattion and filtration processes, Begell House Inc., Redding, 2007
[6] Lukáš. D., Fyzikální principy tvorby nanovláken, prezentace Technická univerzita
Liberec, 2019
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1.3

NanospiderTM

Nejrozšířenější způsob výroby nanovláken je elektrostatické zvlákňování /electropining).
Vývoj tohoto principu prošel od 30. let 20. století mnoha technickým úpravám a hledáním
parametrů majících vliv na proces electrospiningu.
Technologie NanospiderTM
Je založena na revolučním objevu profesora O. Jirsáka a jeho týmu z Technické univerzity
v Liberci (TUL) [1], že je možné vytvořit Taylorův kužel [2] a následný proud hmoty nejen
z vrcholu kapiláry, ale také z tenké vrstvy roztoku polymeru. Na rozdíl od předcházejících
řešení nepoužívá tato technologie žádných trysek ani kapilár pro tvorbu vláken. Byl navržen
válec, částečně ponořený do roztoku polymeru, který se otáčí a přitom se na jeho povrchu
vyrábí tenký film roztoku polymeru. V důsledku intenzity elektrostatického pole se začnou
vytvářet mnohačetná ohniska Taylorových kuželů, která následně vyústí v tvorbu
nanovláken.
Díky společnosti ELMARCO s.r.o., která má exkluzivní smlouvu s TUL o průmyslovém
využití NanospiderTM došlo ke značnému konstrukčnímu vývoji, a to hlavně ve změně tvaru
zvlákňovací elektrody – na trnovou a v současné době na rotující elektrodu strunovou.
V roce 2010 společnost ELMARCO s.r.o. představila linku, která používá jako zvlákňující
elektrodu ocelový drát, na který je posuvným jezdcem aplikováno přesné množství
polymerního roztoku, které se při procesu zvláknění právě spotřebuje, viz Obr. 1. [3] Na
obrázku 1 je v provozu velkokapacitní linka od společnosti ELMARCO s.r.o. na výrobu
nanovlákených textilií umístěná v provozovně společnosti Nano Medical s.r.o.

A
Obr. 1 Velkokapacitní výrobní linka pro kontinuální výrobu nanovlákenných textilií
společnosti Nano Medical s.r.o. Písmenem A je označeno umístění zvlákňovacích jednotek
se zásobníky polymerního materiálu
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2 Prvotní přehled k dané problematice a analýza dostupných dat

2.1

Definice nanočástic, další související pojmy, popis, klasifikace, dělení
nanočástic,

vznik

a

rozdělení

aerosolů,

vztah

mezi

nanočásticemi

a ultrajemnými částicemi, případy profesionální expozice
Faktografická rešerše na téma Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích
a možnosti prevence obsahující šestatřicet záznamů zpracovává následující oblasti, a to
definici nanočástic, dalších souvisejících pojmů, popis, klasifikaci, dělení nanočástic, vznik
a rozdělením aerosolů, vztah mezi nanočásticemi a ultrajemnými částicemi. Konenčně také
uvádí případy profesionální expozice nanočásticím vznikajícím ve zpracovatelském
průmyslu jako vedlejší důsledek pracovních procesů. Záznamy byly vyhledávány
v databázích Scopus, ScienceDirect a PubMed, přičemž databáze Scopus shromažďuje
abstracty z mnoha dalších databází. V úvahu byly brány záznamy v anglickém a českém
jazyce počínaje rokem 2014 v rámci dodržení jisté aktuálnosti uváděných informací.
Z tohoto pravidla vybočuje několik záznamů, odůvodnění je uvedeno vždy v konkrétních
případech. Přesné vyhledávací postupy lze dohledat v části "Postup vyhledávání".
Úvodní čtyři záznamy (záznam č. 1, č. 22, č. 23, č. 24) se zabývají doporučením Evropské
komise týkající se definice nanomateriálů a následně ji analyzují. Záznamy č. 2, č. 25
a č. 26 zahrnují podstatné normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) týkající se
hlavně terminologie a vlastností nanomateriálů. Záznamy č. 4 a č. 3 podávají výčet definic
z nejvýznamnějších zdrojů, vzájemně je porovnávají. Záznamy č. 5, č. 6, č. 28, č. 27 se
zabývají převážně vlastnostmi a klasifikací nanočástic, dotýkají se problematiky
i toxikologie (mimo záznam č. 5). Záznamy č. 35 a č. 36 definují aerosoly, uvádějí jejich
rozdělení a vznik. Záznamy č. 7, č. 8 a č. 9 se zabývají problematikou ultrajemných částic
a jejich vazbou na nanočástice. Formou definic se pokoušejí poskytnout odlišné pohledy
na vzájemný vztah těchto pojmů. Od záznamu č. 10 je hlavním objektem zájmu expozice
nanočásticím ve zpracovatelském průmyslu, přičemž nanočástice vznikají podružně,
neúmyslně během pracovního procesu. Nejkomplexnější přehled poskytuje záznam č. 10,
který se ovšem zabývá pracovní expozici bez bližší specifikace. Více příkladů expozice lze
nalézt i v záznamech č. 9, č. 32. Zpočátku jsou uváděna různá průmyslová odvětví, dále
se pozornost obrací na dřevozpracující a kovozpracující průmysl (záznamy č. 17, č. 18,
č. 21, č. 31), svařování (záznamy č. 19, č. 20, č. 33).
Řazení bylo provedeno tak, aby byly záznamy s tematicky podobným zaměřením uváděny
společně. Zařeny tedy nejsou dle data, kdy byly publikovány či vyhledány. Totéž platí pro
část "Postup vyhledávání", kde jsou záznamy seřazeny číselně. Zpracování záznamů
probíhalo formou doslovných citací textu, vlastního shrnutí abstractu i textu článku,
doslovného přepisu abstractu (tato možnost zvolena převážně v případě, pokud byl plný
přístup omezen). V některých záznamech zabývajících se expozicí lze převážně
v úvodních částech nalézt informace o škodlivém působení nanočástic na lidský
organismus (např. záznamy č. 11, č. 16, č. 17).
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Záznamy
Záznam č. 1
DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 18. října 2011 o definici nanomateriálu
(Text s významem pro EHP) (2011/696/EU)
"Mezinárodní organizace pro normalizaci definuje pojem „nanomateriál“ jako „materiál
s jakýmikoliv vnějším rozměrem velikosti v řádu nanometrů nebo s vnitřní strukturou nebo
povrchovou strukturou v řádu nanometrů. Pojem „velikost v řádu nanometrů“ je definován
jako velikostní rozpětí od přibližně 1 nm do 100 nm. Tato definice, založená pouze na
velikosti materiálu, se vztahuje na přírodní materiály, materiály vzniklé jako vedlejší produkt
a materiály vyrobené. ....Neexistuje nesporný vědecký základ navrhující konkrétní hodnotu
pro velikostní rozdělení, pod níž se neočekává, že materiály obsahující částice v rozpětí
velikosti 1 nm – 100 nm budou vykazovat vlastnosti specifické pro nanomateriály.
.....Nanomateriál, jak ho definuje toto doporučení, by se měl skládat z 50 % nebo více částic
o velikosti mezi 1 nm – 100 nm. Nicméně mohou se vyskytnout zvláštní legislativní případy,
kdy si obavy týkající se životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo
konkurenceschopnosti vyžádají použití prahu pod 50 %....Kromě toho mohou nastat
případy, kdy jsou během životního cyklu nanomateriálu částice uvolněné z aglomerátů či
agregátů. Definice v tomto doporučení by proto měla zahrnout částice v aglomerátech nebo
agregátech, jsou-li částice, ze kterých je materiál tvořen, v rozpětí velikosti 1 nm –
100 nm....Odchylně od bodu 2 by měly být fullereny, grafenové vločky a jednostěnné
uhlíkové nanotrubice s jedním nebo více rozměry pod 1 nm považovány za
nanomateriály....Je-li to technicky proveditelné a požadované v konkrétních právních
předpisech, může být soulad s definicí v bodě 2 stanoven na základě specifického povrchu
na jednotku objemu. Nicméně materiál, který je na základě velikostního rozdělení
nanomateriálem, by měl být považován za odpovídající definici v bodě 2, i když má tento
materiál specifický povrch menší než 60 m2/cm3."
Záznam č. 22
European Commission
Joint Research Centre Institute for Health and Consumer Protection
Towards a review of the EC Recommendationfor a definition of the term
"nanomaterial" Part 1: Compilation of information concerning the experience with
the definition
Hubert Rauscher, Gert Roebben,Valeria Amenta, Ana Boix Sanfeliu, Luigi Calzolai, Hendrik
Emons Claire Gaillard, Neil Gibson, Thomas Linsinger, Agnieszka Mech, Laia Quiros
Pesudo, Kirsten Rasmussen, Juan Riego Sintes, Birgit Sokull-Klüttgen, Hermann Stamm
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014
EUR 26567 EN
DOI:10.2788/36237
ISBN 978-92-79-36600-0, ISSN 1831-9424
Evropská komise se zavázala k revizi Doporučení k definici nanomateriálu (2011/696/EU),
(záznam č. 1). Jak podklady krevizy byla vyhotovena zpráva o třech částech „Towards
a review of the EC Recommendation for a definition of the term "nanomaterial". Část první
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shrnuje zkušenosti s používáním definice. Pro účely projektu je relevantních hned několik
kapitol. Kapitola druhá podává výčet definic nanomateriálu v mezinárodních a národních
kruzích, přičemž je stručně charakterizuje. V kapitole nalezneme definice Mezinárodní
organizace pro normalizaci, Evropské komise a dalších nadnárodních i národních
organizací působících v oblasti chemie, kosmetiky, průmyslu, potravinářství, zemědělství,
medicíny. Vyzvednuty jsou i národní definice, které se od ostatních mírně odlišují. Kapitola
patnáctá se zabývá popisem a dělením materiálů s nano-strukturou, pokud jsou externí
rozměry v rozmezí nano doporučuje používat označení nano-objekty. Kapitola šestnáctá
se zabývá informacemi o přírodních či náhodně vzniknuvších (incidental) nanočásticích.
„Incidental nanoparticles“ jsou diskutovány hlavně z hlediska jejich zdroje.
„Vzdušné částice vytvořené vysokoenergetickými mechanickými metodami jako je
mletí/frézování, broušení, vrtání nebo svařováním přirozeně se vyskytujících se materiálů
pro přípravu prášků nebo roztoků nanočástic může být náhodně uvolněno jako částečky
prachu nebo aerosolu ve vzduchu a expozice těmto nanočásticím může být relevantní pro
pracoviště.“
Zbývající část kapitoly je věnována problematice rozlišování nanomateriálu dle původu
právě na náhodné (incidental), přírodní (natural) a vyrobené (engineered).
Ve zprávě lze nalézt také přehled měřících metod, metodologii měření, přehled dokumentů
vytvořených na území EU zabývajících se detekcí a kvantifikací nanočástic. Zpráva
obsahuje i výstupy z dotazníků osobám, které jsou definicí nanomateriálu dotčeny.
Záznam č. 23
European Commission
Joint Research Centre Institute for Health and Consumer Protection
Towards a review of the EC Recommendation for a definition of the term
"nanomaterial" Part 2: Assessment of collected information concerning the
experience with the definition
Gert Roebben, Hubert Rauscher, Valeria Amenta, Karin Aschberger, Ana Boix Sanfeliu,
Luigi Calzolai, Hendrik Emons, Claire Gaillard, Neil Gibson, Uwe Holzwarth, Robert
Koeber, Thomas Linsinger, Kirsten Rasmussen, Birgit Sokull-Klüttgen, Hermann Stamm
Luxembourg: Publications Office oftheEuropean Union, 2014
EUR 26744 EN
DOI: 10.2787/97286
ISBN 978-92-79-39427-0, ISSN 1831-9424
Druhá část zprávy Towards a review of the EC Recommendation for a definition of the term
"nanomaterial" navazuje na část první (záznam č. 22). Porovnává definice uvedené v první
zprávě z obecného hlediska, účelu definice, technických aspektů – rozsahu velikostí. Dle
shrnutí jsou pro definici nanomateriálu dle Evropské komise podstatné tři body: rozsah
velikostí, hraniční hodnota 50% podílu částic o nanorozměrech v celkovém množství částic
a přidaného kritéria poměru obsahu a objemu. Třetí kapitola hovoří o významu distribuce
počtu částic dle jejich rozměrů (PSD – Particle Size Distribution) a relevanci tohoto údaje
pro toxikologii. Čtvrtá kapitola detailně rozebírá definice pojmů použitých v definici
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nanomateriálu (částice, agregáty, aglomeráty). Další kapitoly se věnují problémům
vznikajícím při měření, detekcí nanomateriálů přímo vyjmenovaných v definici a dále
rozvádějí problematiku nano-objektů.
Záznam č. 24
European Commission
Joint Research Centre Institute for Health and Consumer Protection
Towards a review of the EC Recommendation for a definition of the term
"nanomaterial" Part 3: Scientific-technical evaluation of options to clarify the
definition and to facilitate its implementation
Hubert Rauscher, Gert Roebben, Ana Boix Sanfeliu, Hendrik Emons, Neil Gibson, Robert
Koeber, Thomas Linsinger, Kirsten Rasmussen, Juan Riego Sintes, Birgit Sokull-Klüttgen,
Hermann Stamma
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015
EUR 27240 EN
DOI:10.2788/678452
ISBN 978-92-79-48244-1, ISSN 1831-9424
DOI:10.2788/678452
Třetí část zprávy Towards a review of the EC Recommendation for a definition of the term
"nanomaterial" se zabývá výhradně důkladným objasněním jednotlivých částí definice,
předkládá argumenty pro přijetí změn či zachování původního znění (záznam č. 1). Pro
řešení rozporů zjištěných na základě předchozích částí zprávy (záznam č. 22 a č. 23)
navrhuje několik variant řešení. Řešené problémy jsou následující: jaký rozsah by měla
pokrývat definice nanomateriálu (obecnost definice), vztah mezi částicovým materiálem
(particulate matter) a materiálem s nanostrukturou (nanostructured material), hranice 50%
podílu frakce o nano rozměrech, různé interpretace pojmu částice, termínem jeden nebo
více externích rozměrů. Třetí kapitola se mimo jiné zabývá poměrem obsahu a objemu
(Volume Specific Surface Area - VSSA) jako dalším parametrem pro určení nanomateriálu.
Dalším diskutovaným problémem je užívání velikosti částic jako hlavní společný parametr
pro definici nanomateriálu: "Rozsah 1 nm až 100 nm jak je používán v současné definici,
je dobře definován přesnými hranicemi. Takto přesné hranice byly stanoveny hlavně
s účelem regulace nežli pro vědecké účely.... Ačkoli rozsah od 1 nm do 100 nm nemusí
zachytit všechny relevantní vlastnosti typické pro rozměr nano, většina těchto vlastností je
pozarována právě v tomto rozmezí." Jako možné řešení problematiky rozměrů je navrženo
přiklonění se k jiným vlastnostem jako identifikátoru nanomateriálu, nebo změna definičních
rozměrů.
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Záznam č. 2
ISO/TS 80004-1:2015
Nanotechnologies — Vocabulary Part 1: Core terms
Definice klíčových pojmů používaných v oblasti nanotechnologií. V rámci bezplatného
přístupy je norma volně přístupná jen do části 2. Termíny a definice. Část normy je stále v
přípravě.
"Nanorozměr – rozpětí délky mezi přibližně 1 nm až 100 nm"
"Nanomateriál – materiál s kterýmkoliv vnějším rozměrem menším než nanorozměrem
nebo s vnitřní či povrchovou strukturou v nanorozměrech. Tato definice zahrnuje nanoobjekty a materiály s nanostrukturou."
"Nano-objekt – diskrétní kus materiálu s jedním, dvěma nebo třemi vnějšími rozměry
v nanorozměru"
"Náhodný nanomateriál (incidental nanomaterial) - nanomateriál vytvořený jako neúmyslný
vedlejší produkt procesu. Procesy zahrnují výrobní, biotechnologické nebo ostatní
procesy."
Norma obsahuje i objasnění vztahů mezi nanomateriálem, nano-objektem a nanočásticí –
nanočástice patří do skupiny nano-objektů, nano-objekty se řadí pod nanomateriály.
Záznam č. 25
ISO/TS 80004-2:2015
Nanotechnologies — Vocabulary — Part 2: Nano-objects
Cílem této normy je poskytnout standardizovaný slovník pojmů. Norma udává definice
související s částicemi v oblasti nanotechnologií. Definuje základní pojmy, uhlíkaté nanoobjekty, materiály s nanostrukturou, popisuje a charakterizuje nano-objekty. Uvádí tři
základní referenční tvary sloužící pro klasifikaci nano-objektů (nanočástice, nanovlákno,
nanodestička (nanoplate)). Objekty mohou být klasifikovány jako nano-objekty i pokud
jeden z rozměrů výrazně rozměry nano přesahuje (např. nanovlákno). Kromě definic norma
zdůrazňuje také skutečnost, že vlastnosti nano-objektů nelze odvozovat na základě
vlastností jejich větších forem. Mezi definovaná pojmy patří nanorozměr, nano-objekt,
částice, agregáty, aglomeráty, reviduje některé definice z ISO/TS 80004-1:2010 (záznam
č. 2) jako například nano-objekty, které dělí i dle jejich původu:
„Engineered nano-object: nano-objekt navržen pro specifický účel či funkci“
„Manufactured nano-object: nano-objekt úmyslně vyroben, aby měl vybrané vlastnosti či
složení“
„Incidental nano-object: nano-objekt vzniklý neúmyslně jako vedlejší produkt (by-product)
procesu“
Uvedena je i zmínka o označování částicového materiálu (particulate matter) dle jejich
průměrů jako PM. Norma uvádí, že PM 0,1 znamená částice o průměru 100 nm a méně,
tyto částice označuje jako “ultrafine particles“ (ultrajemné částice).
Informace pocházejí pouze z části normy, která je zdarma přístupná jako náhled.
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Záznam č. 26
ISO/TS 17200:2013
Nanotechnology — Nanoparticles in powder form — Characteristics and
measurements
Norma uvádí základní charakteristiky, které jsou určovány pro nanočástice v práškové
formě. Mezi tyto základní charakteristiky patří chemické složení, krystalická struktura,
velikost částic, obsah plochy. V části termíny a definice uvádí slovník pojmů používaných
při popisu částic. Dále předepisuje přesné měřící metody pro jejich určení
Další obsah je již součástí placené verze.
V oblasti nanomateriálů existuje mnoho dalších norem. Ucelený přehled poskytuje záznam
č. 22 (strany 63–65), ty však kromě zde uvedených nebyly vyhodnoceny jako dostatečně
relevantní.
Záznam č. 4 (6 citování)
NanoEthics
Volume 10, Issue 1, 1 April 2016, Pages 25-40
A Definition Framework for the Terms Nanomaterial and Nanoparticle, article
Boholm, M., Arvidsson, R.
a) Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg, Övre Fogelbergsgatan 6, PO
Box 603, Göteborg, Sweden
b) Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, Göteborg,
Sweden
DOI: 10.1007/s11569-015-0249-7
SSN: 18714757
Vědecké práce a politické dokumenty definují nanomateriály a nanočástice různými
způsoby. Článek upozorňuje, že všemi uznávaná společná definice zatím neexistuje a při
svém vzniku by mohla přinést svá úskalí (nebude obsahovat některé důležité aspekty).
Nicméně i současná existence více různých definic zároveň je problematický stav. Článek
analyzuje jednotlivé definice vyhledané v záznamech databáze Scopus, přičemž vychází
z původních zdrojů těchto definic. Identifikoval celkem 36 odlišných definic, které analyzuje.
Zamýšlí se i nad tím, zdali je možné nanomateriály a nanočástice vůbec definovat, jak
přesná má definice být.
Přístup k článku je zpoplatněn.
Záznam č. 3 (34 citování)
Regulatory Toxicology and Pharmacology
Volume 73, Issue 1, October 2015, Pages 137–150
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Comparative assessment of nanomaterial definitions and safety evaluation
considerations, article
Darrell R. Boverhofa, Christina M. Bramanteb, John H. Butalac, Shaun F. Clancyd, Mark
Lafranconie, Jay Westf, Steve C. Gordong
a) The Dow Chemical Company, 200 Larkin, E-157, Midland, MI 48674, USA
b) Cabot Corporation, 157 Concord Road, Billerica, MA 01821, USA
c) Toxicology Consultants, Inc., 7 Glasgow Road, Gibsonia, 15044 PA, USA
d) Evonik Corporation, 299 Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054, USA
e) ToxHorizons, LLC, 7569 Kings Mills Rd, Maineville, OH 45039, USA
f) American Chemistry Council, 700 2nd Street NE, Washington, DC 20002, USA
g) 3M Company, 3M Center, Building 220-6E-03, St. Paul, MN 55144, USA
DOI: 10.1016/j.yrtph.2015.06.001
ISSN: 02732300
Článek porovnává jednotlivé definice nanomateriálů vytvořených vládami různých zemí,
mezinárodními společenstvími i vládními organizacemi. Upozorňuje hlavně na
nejednotnost rozměrů, kterými jsou nanomateriály definovány. Konvenčně uznávaný horní
rozměr 100 nm považuje za "nahodile/uměle" vytvořený, neboť vlastnosti podmíněné
rozměry nano za touto hranicí náhle nepřestávají existovat a z pohledu rizika nelze
považovat velikost částic za jediný faktor. Porovnávané definice byly v nesouladu, což
znamená, že stejný materiál může být dle jedné definice klasifikován jako nanomateriál
a dle jiné zase ne. Autoři dále navrhují, aby se klasifikace nanomateriálů více odvíjela od
potenciálních rizik, která představují.
Pokud lze diskutovat o rozměrech nanomateriálů, lze také diskutovat o rozměrech
nanočástic, které jsou jejich podskupinou. Rozsáhlý výčet definic poskytuje tabulka na
straně 30.
Záznam č. 5 (6 citování)
Nanoparticles' Promises and Risks: Characterization, Manipulation, and Potential Hazards
to Humanity and the Environment
1 January 2015, Pages 3–8
Nanoparticles: Definition, classification and general physical properties, book
chapter
Strambeanu, N., Demetrovici, L., Dragos, D., Lungu, M.
a) Pro Air Clean Ecologic, 37, Vadul Crisului Street, Timisoara, Romania
b) Pro Air Clean Ecologic, Timisoara, Romania
c) Department of Pharmacy, “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy,
Timisoara, Romania
DOI: 10.1007/978-3-319-11728-7_1
ISBN: 978-331911728-7;978-331911727-0
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Abstract:
Tato úvodní kapitola podává relevantní historické informace o nanočásticích a o pokusech
definovat jejich velikost (1–1000 nm) stejně jako jejich nejdůležitější obecné vlastnosti,
které se odlišují v závislosti na velikosti: obsah plochy, optické vlastnosti, jednotnost,
výroba („fictionalisation“), projevy kvantových vlastností – diskrétní hodnoty energie
(„quantum confinement“) a další vlastnosti typické pro fraktály („fractal type
characteristics“).
Plná verze knihy je zpoplatněna. Kapitola může být užitečná při diskuzi o rozměrech (1–
1000 nm), déle při popisu obecných vlastností a klasifikaci jak udává název knihy. Další
kapitoly knihy se mimo jiné zabývají vznikem nanočástic přírodní i antropogenní cestou.
Záznam č. 6 (90 citování)
Nanoparticles: A global vision. Characterization, separation, and quantification
methods.
Potential environmental and health impact, article
López-Serrano, A., Olivas, R. M., Landaluze, J. S., Cámara, C.
a) Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University Complutense de
Madrid, 28040 Madrid, Spain
DOI: 10.1039/c3ay40517f
ISSN: 17599660
Abstract:
Nanotechnologie je multidisciplinární vědní obor, který zahrnuje vědecké a technologické
činnosti na molekulární a atomární úrovni (1–100 nm)….Častější používání materiálů
o nanorozměrech vede k uvolňování podstatného množství nanočástic do životního
prostředí. Do dnešního dne trpíme nedostatkem standardizovaných metod, kterými
bychom zhodnotili jejich bezpečnost a dopad na životní prostředí. Specifické toxikologické
studie stejně jako charakterizace a kvantifikace nanočástic je nutná, abychom zavedli
regulace pro užitné aplikace materiálů o nanorozměrech. Klasifikace nanočástic a techniky
použité pro jejich charakterizaci, separaci a kvantifikaci jsou shrnuty a popsány v tomto
přehledu. Globální perspektiva na expozici a efektu ovlivňujícího životní prostředí je taktéž
uvedena.
Článek v úplném znění je dostupný po registraci na stránkách Royal Society of Chemistry,
která je zdarma.
Záznam č. 28
Beilstein Journal of Nanotechnology 2018; 9: 1015-1074
Published online 2018 Apr 3.
Review on nanoparticles and nanostructured materials: history, sources, toxicity
and regulations
Jaison Jeevanandam, Ahmed Barhoum, Yen S Chan, Alain Dufresne and Michael K
Danquah, Jörg J Schneider, Associate Editor
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a) Department of Chemical Engineering, Curtin University, CDT250 Miri, Sarawak 98009,
Malaysia
b) Department of Materials and Chemistry, VrijeUniversiteit Brussel (VUB), Pleinlaan 2,
1050, Brussels, Belgium
c) Chemistry Department, Faculty of Science, Helwan University, 11795 Helwan, Cairo,
Egypt,
d) University of Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LGP2, F-38000 Grenoble, France
DOI: 10.3762/bjnano.9.98
Článek se zabývá kategorizací a klasifikací nanomateriálů/nanočastic v závislosti na
velikosti, složení, tvaru a původu, což přispívá k lepší možnosti odhadnout jejich vlastnosti.
Cílem článku je porovnat nanočástice syntetické (engineered), přirozeně se vyskytující,
materiály s nanostrukturou. Dále identifikuje jejich nano-vlastnosti a mezery ve znalostech
v oblasti hodnocení rizik. V úvodu diskutuje autor jednotlivé definice nanočástic
a poukazuje na jejich rozdíly, skutečnost, že jednotně přijímaná definice neexistuje.
Uveden je i slovníček pojmů. V případě klasifikace uvádí autor 4 kategorie dle materiálu,
ze kterého jsou tvořeny, dále klasifikuje dle rozměrů (dimenzí). Nakonec
nanomateriály/nanočástice dělí dle původu na přírodní (natural) a syntetické (engineered).
V části věnující se zdrojům udává tři kategorie, přičemž značný prostor je věnován právě
náhodně vznikajícím (incidental) nanočásticím. Do této skupiny řadí jak nanočástice
vznikající během průmyslových procesů tak nanočástice vznikající přírodní cestou (lesní
požáry). Další kategorie tvoří nanočástice uměle vyrobené za konkrétním účelem
a nanočástice vznikající v živých organismech.
Pro úplnost je v článku uvedena i část zabývající se historií nanomateriálů, výskytem
nanočástic v živých organismech, toxicitou nanočástic, hodnocením rizik a problematikou
regulace nanočástic.
Záznam č. 27
Skřehot Petr A., Rupová Marcela
Nanobezpečnost
Kniha
Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i, 2011
ISBN 978-80-86973-89-0
Jedná se o publikaci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, která vznikla v rámci projektu
„Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních
ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na
pracovištích“. Kniha shrnuje poznatky o vlastnostech a biologických účincích
nanomateriálů, ochraně zaměstnanců exponovaných nanomateriálům na pracovišti.
Ve druhé kapitole jsou uváděny obecné poznatky o nanomateriálech, důraz je kladen
především na nanočástice přítomné v ovzduší (nanoaerosoly), kterým se přednostně
věnuje. Vyjmenovány jsou parametry používané pro popis nanočástic, charakteristiky
a výskyt kvantových jevů v závislosti na rozměrech. Dále jsou zmíněny vodné systémy
s nerozpustnými částicemi v rozmezí 1 nm až 1 µm. Popsány jsou agregáty, jejich vznik,
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počet částic aerosolu v závislosti na čase a význam povrchu částic pro nanotoxikologii.
Pozornost je věnována i antropogenním nanočásticím v životním prostředí jako součást
atmosférického aerosolu: „Dalším zdrojem mohou být zemědělské práce, nezpevněné
cesty, těžební činnost a jakékoliv procesy, při kterých se manipuluje s prašným materiálem
(např. výroba a použití cementu a vápna).“ Expozici nanočásticím v pracovním prostředí
rozděluje do dvou skupin: 1) nanomateriály vznikají během procesů, jejichž hlavním cílem
není produkce nanomateriálu, 2) expozice související s používáním nanomateriálů. Dále
nalezneme v kapitole přehled uměle vyráběných nanomateriálů a část věnovanou
spalovacím motorům.
Pro jednotlivé fáze projektu mohou být užitečné i některé jiné kapitoly knihy.
Z toxikologického hlediska jsou významné kapitoly 3. Interakce nanomateriálu
s organismem popisující expoziční cesty a reakci organismu, 4. Účinky nanočástic na
lidské zdraví uvádějící nemoci. Následující kapitoly 7 a 8 se pak zabývají hodnocením
a managementem rizik. Devátou kapitolou začíná část věnovaná měření aerosolů
v pracovním ovzduší, popisem měřících metod, metodologií měření. Určení expozice se
věnuje kapitola desátá.
Záznam č. 36 (1 citování)
AIP Conference Proceedings
Volume 1608, 2014, Pages 211-218
International Conference on Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid
Mechanics and Energetics 2014, XIX.AEaNMiFMaE 2014; Liptovsky Jan; Slovakia; 9 April
2014 through 11 April 2014; Code 107300
Aerosols and the methods of determining the characteristics of nanoparticles,
conference paper
Skřínská, M., Horák, J., Danihelka, P., Krpec, K., Hopan, F., Kaličákova, Z., Kubesa, P.,
Martiník, L., Drastichová, V., Skřínský, J., Koloničný, J., Ochodek, T., Jandačka, J.
a) VŠB, Technical University Ostrava, Energy Research Center, 17. listopadu 15/2172, 708
33 Ostrava - Poruba, Czech Republic
b) VŠB, Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava - Poruba, Czech Republic
c) University of Žilina, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power
Engineering, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
DOI: 10.1063/1.4892737
ISSN: 0094243X
Abstract
Účelem této práce je zaměřit se na problematiku aerosolů, jejich definování a rozdělením
na základě je velikosti, rozložení v prostoru a složení. Práce se také stručně věnuje
problematice vzniku a původu aerosolů. Dále popisuje trendy v měření nanočástic na
základě jejich pohybu v elektrickém poli, kondenzace, optických vlastností a zrychlení
částic aerosolu ve vzdušném proudu.
Přístup k článku je omezen.
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Záznam č. 35 (4 citování)
Handbook of Nanosafety: Measurement, Exposure and Toxicology
January 07, 2014, Pages 135-171
From Source to Dose: Emission, Transport, Aerosol Dynamics and Dose
Assessment for
Workplace Aerosol Exposure, book chapter
Seipenbusch, M., Yu, M., Asbach, C., Rating, U., Kuhlbusch, T.A.J., Lidén, G.
a) Karlsruhe Institute of Technology KIT, Karlsruhe, Germany
b) Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi'an, China
c) China Jiliang University, Hangzhou, China
DOI: 10.1016/B978-0-12-416604-2.00004-4
ISBN: 978-012416662-2;978-012416604-2
Kapitola knihy se zabývá aerosoly a vztahem mezi expozicí a dávkou, který je nutné znát
pro správné vyhodnocení rizik. Popisuje také hlavní mechanismy emisí nanočástic ve
formě aerosolů. Další části se pak zabývají dynamikou aerosolů, chováním a modelováním
na pracovišti, stanovením dávky.
Primárními zdroji emise aerosolů obsahujících nanočástice jsou všechny ty, kde
nanočástice vznikají těsně před jejich emisí. Do primárních zdrojů patří hlavně úniky ze
systému pracujících pod tlakem. Z kategorie náhodně vzniknuvších (incidental) nanočástic
zde patří zdroje jako svařování, pájení, plasmové sprejování (roztavený materiál je
nástřikem aplikován na povrch jiného). Sekundární zdroje jsou charakteristické
uvolňováním nanočástic z práškových materiálů. Konkrétně je zmíněno nakládání a balení,
například technických sazí (carbon black). Autor ale druhým dechem dodává, že při
takovýchto operacích nastává zvýšení koncentrace hlavně v rozměrech řádu mikrometrů
a předmětem operací byly vyrobené nanoprášky (TiO2, SiO2). Pro uvolnění nanočástic ve
větším množství by bylo zapotřebí procesů o vyšší energii, kterou jednoduchá ruční
manipulace neposkytuje. Terciárními zdroji jsou myšleny nanočástice uvolněné z používání
produktů obsahující nanočástice v jejich struktuře. Příkladem je sprejování částicovými
suspenzemi, přidávání nanočástic do polymerů, produkce keramických částí
s nanostrukturou, obrábění, broušení. Ve všech těchto případech jsou nanočástice
obsaženy v pevné či kapalné matrici materiálu. Je ovšem potřeba očekávat částice hlavně
o rozměrech větších než 100 nm.
Záznam č. 7 (22 citování)
Journal of Allergy and Clinical Immunology
Volume 138, Issue 2, 1 August 2016, Pages 386-396
A workgroup report on ultrafine particles (American Academy of Allergy, Asthma &
Immunology): Why ambient ultrafine and engineered nanoparticles should receive
special attention for possible adverse health outcomes in human subjects, article
Li, N., Georas, S., Alexis, N., Fritz, P., Xia, T., Williams, M. A., Horner, E., Nel, A.
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a) Department of Pathology & Diagnostic Investigation, CVM, Michigan State University,
East Lansing, Mich, United States
b) Department of Medicine, University of Rochester School of Medicine, Rochester, NY,
United States
c) Center for Environmental Medicine and Lung Biology, University of North Carolina,
Chapel Hill, NC, United States
DOI: 10.1016/j.jaci.2016.02.023
ISSN: 00916749
„Ultrajemné částice (UFP) jsou vzdušné částice s aerodynamickým průměrem menším než
100 nm. Příklady UFP jsou dieselové částicové zplodiny, produkty vaření, topení, spalování
dřeva ve vnitřních prostorech a v poslední době produkty vytvořené používáním
nanotechnologií…. V současnosti jsou klasifikovány (částice s průměrem < 100 nm) do
dvou hlavních kategorií v závislosti na zdroji. Název ultrajemné částice (UFPs) znamená,
že částice byly náhodně vytvořeny v prostředí, často jako vedlejší produkty… naproti tomu
nanočástice jsou vyrobeny v kontrolovaném výrobním procesu.“
Článek obsahuje tabulku shrnující odlišnosti těchto dvou skupin (původ, homogenita,
morfologie atd.). Dále podrobněji rozebírá zdroje, tvorbu a expozici.
Záznam č. 8 (45 citování)
Atmospheric Environment
Volume 94, September 2014, Pages 353-365
A review of chemical and physical characterisation of atmospheric metallic
nanoparticles, review
Sanderson, P., Delgado-Saborit, J. M., Harrison, R. M.
a) Division of Environmental Health and of Risk Management, School of Geography, Earth
and Environmental Sciences, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT,
United Kingdom
DOI: 10.1016/j.atmosenv.2014.05.023
ISSN: 13522310
„Pojem nanočástice (NP) je používán při zmínce a širokém spektru částic a definice se
mohou značně odlišovat mezi jednotlivými studiemi v závislosti na kontextu a technice
měření. Nejčastěji je používán jako konkrétní popis velikosti (většinou < 100 nm, nicméně
někdy také < 50 nm) a tento článek použije termín nanočástice pro částice o rozměrech <
100 nm, který volně zaměňuje s termínem ultrafine particle. (UFP, také jinak PM0,1).“
Záznam č. 9 (6 citování)
Nanoengineering: Global Approaches to Health and Safety Issues
June 04, 2015, Pages 1-706
Nanoengineering: Global Approaches to Health and Safety Issues, book
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Patricia I. Dolez,
a) CTT Group, St-Hyacinthe, QC, Canada
DOI: 10.1016/C2011-0-09095-6
ISBN: 978-044462745-2;978-044462747-6
Kniha se ve druhé kapitole zabývá definicí a klasifikací nanomateriálů. Nejprve je dělí dle
vzniku (včetně podružného vzniku nanočástic). Dále uvádí dělení dle rozměrů, kde definuje
nanočástice jako "nanometeriály se všemi externími rozměry na nano-úrovni". Následuje
dělení dle chemického složení, potenciální toxicity. Třetí kapitola hovoří o expozicí
nanomateriálům. Rozděluje nanomateriály dle délky doby mezi vznikem nanomateriálu
a jeho emisí. Zmiňuje také, že v pracovním prostředí je běžné dělit nanomateriály na cíleně
vyrobené (engineered) a náhodně/podružně vzniknuvší (incidental). Náhodné vzniknuvší
materiály jsou dle kapitoly shodné s pojmem ultrajemné částice (ultrafineparticles, UFP).
Dále se třetí kapitola věnuje metodiku měření, měřicími přístroji. V neposlední řádě také
uvádí příklady expozice podružným nanočástím (UFP). Mezi uvedené činnosti patří
svařování, tavení, tepelná úprava, tváření, obrábění kovů.
Záznam č. 10 (5 citování)
Annals of Work Exposures and Health
Volume 61, Issue 7, 1 August 2017, Pages 749-758
Workplace measurements of ultrafine particles-A literature, review
Viitanen, A.-K., Uuksulainen, S., Koivisto, A. J., Hämeri, K., Kauppinen, T.
a) Finnish Institute of Occupational Health, PO Box 40, Helsinki, Finland
b) National Research Centre for the Working Environment, Lerso Parkallé 105,
Copenhagen, Denmark
c) University of Helsinki, Department of Physics, PO Box 48, Helsinki, Finland
DOI: 10.1093/annweh/wxx049
ISSN: 23987308
„Ultrajemné částice (UFP) jsou většinou definovány jako frakce jemných částic s průměrem
menším než 100 nm…. Pracovníci mohou být vystaveni 3 různým typům ultrajemných
částic: vyrobené nanočástice, částice vznikající podružně během procesů, provozu vozidel,
spalování a částice přirozeně se vyskytující v prostředí z přírodních a antropogenních
zdrojů…. Některé z těchto revizí se dotkly ultrajemných částic vznikajících jinde než při
výrobě nanočástic, tedy částice vznikající podružně z procesů., ale komplexní současná
revize chybí. Toto vše napříč skutečnosti, že počet osob pracující ve výrobě nanočástic je
relativně malý v porovnání s pracovníky vystavenými nanočásticím vznikajícím podružně
během procesů.
Nanočástice tedy dle autora patří do jedné ze skupin UFP - jsou cíleně vyrobeny, později
autor používá označení nanočástice pro částice vznikající podružně, pro kterou původně
výraz “nanočástice“ nepoužil.
Revize shrnuje dostupnou literaturu zabývající se měřením profesní expozice ultrajemným
částicím (<100 nm) mimo nanočástice cíleně vyrobené. Z celkem 72 nalezených publikací
v databázi Web of Science zpracovává výsledky 314 měření. Postup vyhledávání, použité
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pojmy i kritéria jsou důkladně popsány. Výsledky z měření porovnává s koncentrací
ultrajemných částic typickou pro městsku atmosféru 10 800 částic na cm3). Tato
koncentrace je překročena v 240 měřeních. Stonásobné překročení bylo zjištěno
u svařování a v metalurgickém průmyslu. Revize činí závěr, že expozice ultrajemným
částicím v pracovním prostředí je možná značně vyšší než expozice v městském prostředí.
„Nanočástice jsou vytvářeny v procesech zahrnující vysoké teploty, spalování,
v mechanických procesech s masivními energiemi. Typickými příklady jsou svařování,
motory a broušení v tomto pořadí dle početní koncentrace.“
V materiálech přiložených k revizi je možno dohledat konkrétní činnosti v tabulkách dle
odvětví. Zjištěny byly tyto činnosti s nejvyšší průměrnou koncentrací částic: práce
s asfaltem (operátor frézky), práce v dílně (autoopravna, sestavován motorů), metalurgický
průmysl (lití hliníku pod tlakem, drcení kovů), další průmysl (továrny na výrobky z PTFE,
výroba gumy), malování a lakování (sklad chemikálií, výroba alkydové barvy), svařování
(výrazně nejvíce svařování plynovým obloukem, dále bodové svařování, TIG ale i všechny
ostatní zkoumané typy). Článek také zmiňuje expozici i na dalších pracovištích mimo
zpracovatelský průmysl: práce v elektrárně, ve službách, restauracích.
Záznam č. 32
Handbook of Environmental Chemistry
Volume 48, 2016, Pages 93-126
Nanoparticle Release in Indoor Workplaces: Emission Sources, Release
Determinants and Release Categories Based on Workplace Measurements, book
chapter
Carlos Fito-López, Maida Domat-Rodriguez, M. Van Tongeren, Sally Spankie
a) Packaging, Transport and Logistics Research Center – ITENE, Parque Tecnológico.,
C/Albert Einstein 1, Paterna, Valencia, 46980, Spain
b) Institute of Occupational Medicine – IOM, Research Avenue North, Riccarton, Currie,
Edinburgh, EH14 4AP, United Kingdom
DOI: 10.1007/698_2015_408
ISSN: 1867979X
Abstract
"Materiály s jednou nebo více dimenzemi v nanorozměrech mají rozdílné vlastnosti od
svých větších forem, proto mohou odlišně interagovat s environmentálními a biologickými
systémy.“
„Tradiční metody hodnocení rizik (uvolňování/zhodnocení expozice, identifikace
nebezpečnosti, charakterizace rizika) ještě nejsou dostatečně popsány (pro nanočástice)
nebo nejsou stanoveny jasné postupy pro testování nanočástic. I když začíná být expozice
nanočasticím více charakterizována, mechanismy určující pravděpodobnost uvolňování
a přenosu nanočástic v pracovním prostředí jsou jen zřídka zkoumány. Byly identifikovány
čtyři hlavní zdroje či oblasti uvolňování: bodové emise (punctual emissions) a emise
neúmyslně uvolňované ze zařízení pod tlakem (fugitive emissions), nakládání se sypkým
velkoobjemovým materiálem (bulk material) za nízkých energií, rozptýlení vysoce
koncentrovaných nanočástic nebo aplikace postupů o vysoké energii jako broušení
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a tříštění na konečné produkty....Také byla analyzována data získaná během terénních
měření. Analýza ukázala, že naměřená koncentrace částic o rozměrech kolem 250 nm se
oproti koncentraci pozadí zvýšila. Opětovně se zvyšoval počet částic pod 100 nm. Nebylo
však zřejmé, jestli takováto zvýšení koncentrací souviselo s nakládáním a mísícími
operacemi nebo externími zdroji procesu."
Přístup ke knižní kapitole je omezen. Pro náročnost překladu části abstractu uvádím
odpovídající originální znění.
"However, the traditional risk assessment methodology (release/exposure assessment,
hazard identification, hazard and risk characterisation) is not yet fully understood or has
clear guidelines about the appropriate testing procedure for nanoparticles. Although
exposure to NPs is being more widely characterised, mechanisms to determine the
likelihood of release and transport of NPs in the workplace are still very scarce. Four main
sources or domains for release have been identified: punctual or fugitive emissions,
handling of bulk material at low energy, dispersion of highly concentrated NPs or application
of end products with low concentration on NPs and abrasion or fracturing activities (high
energy).... Also, data retrieved from field measurements were analysed, showing that
particle concentrations at 250 nm increased compared to background particles, occurring
episodes of elevated particle number concentrations below 100 nm, although it was not
clear whether this was associated with handling of and/or mixing operations or external
sources to the process."

Záznam č. 11 (11 citování)
Environmental Sciences: Processes and Impact
Volume 16, Issue 6, June 2014, Pages 1489-1494
Nanoparticle emissions from traditional pottery manufacturing
Aristeidis Voliotis, Spyros Bezantakos, Maria Giamarelou, Marco Valenti, Prashant Kumar,
George Biskos
a) Department of Environment, University of the Aegean, Mytilene 81100, Greece.
b) Faculty of AppliedSciences, Delft University of Technology, Delft 2628-BL, The
Netherlands
c) Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering and Physical
Sciences (FEPS), University of Surrey, Guildford GU2 7XH, UK
d) Environmental Flow (EnFlo) Research Centre, FEPS, University of Surrey, Guildford
GU2 7XH, UK
DOI: 10.1039/c3em00709j
ISSN: 20507887
Autoři článku uvádějí, že proces výroby keramiky zahrnuje vypalování v keramických
pecích, které vede k vysokým koncentracím vzdušných částic škodlivých lidskému zdraví.
Ke zhodnocení počtu a velikosti vznikajících částic použili přístroje Scanning Mobility
Particle Sizer (SMPS), Optical Particle Counter (OPC). První fáze měření byla zaměřena
na vypalování nenabarvené neglazurovaná keramiky. Výsledky udaly jako maximální
koncentraci částic hodnotu 6,5.105 částic na cm3, průměrnou velikost částic 30 až 70 nm,
přičemž částice o rozměrech nano převažovaly při teplotě pece nad 600 °C. V druhé fázi
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měření byla vypalovaná keramika glazurovaná a nabarvená. Průměrná velikost částic
dosahovala ještě nižších hodnot než u prvního měření a nejvyšší počet částic na cm3
vzrostl. Analýza částic prokázala, že obsahují značné množství olova.
Záznam č. 29
Medycyna Pracy 2015;66(3):317–326
Worker exposure to ultrafine particles during carbon black treatment
Urszula Mikołajczyk, Stella Bujak-Pietrek, Irena Szadkowska-Stańczyk
a) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine,
Łódź, Poland Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia / Department of Environmental
Health Hazards
DOI: 10.13075/mp.5893.00185
"Cílem projektu bylo zhodnotit expozici pracovníků ultrajemným částicím uvolněných
během nakládání a balení s uhlíkatými zbytky (technické saze, carbon black)....Zhodnocení
zahrnovalo výsledky z měření před, během a po pracovní směně....Průměrná hmotnostní
koncentrace částic během procesu byla 6krát vyšší než před začátkem pracovní činnosti.
Bylo zaznamenáno také trojnásobné zvýšení v průměrné početní koncentraci částic
v rozmezí velikostí 10 - 1000 nm a 10 - 100 nm. Během procesu nakládání a balení carbon
black byly naměřeny značně vyšší hodnoty každého ze zkoumaných parametrů
charakterizujících expozici ultrajemným částicím."
Manipulací je v článku myšlen přesyp technických sazí. Dalším zkoumaným parametrem
byla koncentrace obsahu plochy částic potenciálně uložených v alveolární tracheobronchiální oblasti plic. V rozmezí velikostí 10 - 1000 nm byla během procesu naměřena
průměrná početní koncentrace částic 14 400/cm3, v rozmezí 10 - 100 nm početní
koncentrace 10 300 částic/cm3. Nejvyšší naměřená hodnota byla zaznamenána během
pracovní činnosti, a to 36 500 částic/cm3 pro rozměry 10 - 1000 nm. Pro rozměry 10 - 100
nm během stejné činnosti 30 100 částic/cm3.
Článek je v polštině, nicméně již abstract v anglickém jazyce poskytuje dostatečné
informace. Navíc jsou tabulky se zpracovanými výsledky dvojjazyčné - polsko/anglické.
Záznam č. 12 (4 citování)
Annals of Occupational Hygiene
Volume 59, Issue 9, 9 December 2014, Pages 1122-1134
Evaluation of Quantitative Exposure Assessment Method for Nanomaterials in Mixed
Dust Environments: Application in Tire Manufacturing Facilities, article
Kreider, M. L., Cyrs, W. D., Tosiano, M. A., Panko, J. M.
a) Cardno ChemRisk, Pittsburgh, PA, United States
b) Cardno ChemRisk, San Francisco, CA, United States
DOI: 10.1093/annhyg/mev052
ISSN: 00034878
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Článek se zabývá metodologií pro vyhodnocení expozice materiálům s nanostrukturou.
Mnohem podstatnější je ale měření, které probíhalo v rámci ověření metodologie. Měření
probíhala v továrnách na výrobu pneumatik. Sledované látky byly amorfní křemík - oxid
křemičitý a carbon black – materiál vznikající nedokonalým spalováním těžkých ropných
produktů (saze). Primární velikost častic carbon black je 5–100 nm, v případě amorfního
křemíku se velikosti pohybují mezi 2-40 nm. Pilotní měření ukázalo, že 95 % nanočástic v
ovzduší u mixéru, kde dochází ke smíchávání gumy, amorfního křemíku a carbon black
(CB), pochází právě z amorfního křemíku a CB. V měřené oblasti bylo přítomno místní
odvětrávání (LEV). Vzdušná koncentrace nanočástic carbon black se pohybovala od 8700
do 77 600 částic na cm3. Koncentrace nanočástic amorfního křemíku od 400 do 22 200
částic na cm3. Tyto koncentrace pak tvoří zhruba polovinu celkového naměřeného
množství částic těchto dvou látek.
Záznam č. 13 (12 citování)
Annals of Occupational Hygiene
Volume 59, Issue 6, 2015, Pages 749-763
Worker exposure and high time-resolution analyses of process-related
submicrometre particle concentrations at mixing stations in two paint factories,
article
Koponen, I.K., Koivisto, A.J., Jensen, K.A.
a) Danish Nanosafety Centre, National Research Centre for Working Environment, Lersø
Park Alle 105, Copenhagen, Denmark
DOI: 10.1093/annhyg/mev014
ISSN: 00034878
„Průmysl vyrábějící barvy a nátěry je znám vysokou koncentrací částic uvolňovaných do
atmosféry.…Tato studie se zabývá emisí částic během nakládání s práškem a míchání
barev ve dvou továrnách na barvy a dvěma pracovními stanovišti v každé továrně.…Měření
probíhala zároveň u míchací stanice, ve vzdálenosti 5-15 m od ní a v dýchacím prostoru
pracovníků.“
Koncentrace částic byly měřeny v rozsahu velikostí mezi 5 nm až 30 μm. Největší
koncentrace částic byly naměřeny přímo u míchací stanice, a to mezi 1000 – 40 000
částicemi na cm3. Nejvíce částic mělo velikost mezi 100 a 500 nm. Přístup ke článku je
omezen, nelze tedy přesně říci, kolik částic bylo zaznamenáno v rozměrech pod 100 nm,
ale i nejvíce zastoupené rozměry 100-500 nm jsou přijatelné.
Záznam č. 14 (12 citování)
Industrial Health, Open Access
Volume 52, Issue 2, 2014, Pages 152-162
Assessment of nanoparticle exposure in nanosilica handling process: Including
characteristics of nanoparticles leaking from a vacuum cleaner, article
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Kim, B., Kim, H., Yu, I.J.
a) Occupational Lung Disease Institute, Korea Workers' Compensation and Welfare
Service, South Korea
b) Department of Preventive Medicine, Catholic University of Korea, South Korea
c) Toxicological Research Center, Hoseo University, South Korea
DOI: 10.2486/indhealth.2013-0087
ISSN: 00198366
Článek se zabývá expozicí nanočásticím tepelně upraveného oxidu křemičitého při
přípravě umělých prášků. K největší expozici docházelo během přelévání oxidu křemičitého
do transportních kontejnerů a při jejich přepravě. Autor dále zmiňuje, že nejčastěji
zastoupeny byly částice s velikosti přes sto nanometrů, dále pak až několik mikrometrů.
Část studie se věnuje také skutečnosti, že během měření měl jeden z použitých vysavačů
s HEPA filtrem netěsnost. Nanočástice unikající z tohoto vysavače měly kvůli koagulaci o
něco větší rozměry, něž nanočástice uvolňované během manipulace s oxidem křemičitým.
Záznam č. 15 (2 citování)
International Journal of Environmental Research and Public Health, Open Access
Volume 12, Issue 4, 2 April 2015, Pages 3756-3773
Exposure to airborne particles and volatile organic compounds from polyurethane
molding, spray painting, lacquering, and gluing in a workshop, article
DOI: 10.3390/ijerph120403756
ISSN: 16617827
Mølgaard, B., Viitanen, A.-K., Kangas, A., Huhtiniemi, M., Larsen, S.T. Vanhala, E.
Hussein, T., Boor, B.E., Hämeri, K. Koivisto, A.J.
a) Department of Physics, University of Helsinki, P.O. Box 48, Helsinki, Finland
b) Nanosafety Research Centre, Finnish Institute of OccupationalHealth, Topeliuksenkatu
41 a A, Helsinki, Finland
c) National Research Centre for the Working Environment, Lersø Parkallé 105,
Copenhagen, Denmark
Měření koncentrace částic a těkavých organických sloučenin probíhalo v malé ruční dílně
na výrobu rybích návnad. Důležité jsou ovšem procesy, které byly zkoumány. Sprejování
barvy s tzv. airbrushy, tvarování polyuretanové pěny pomocí forem, lepení a lakování byly
podrobeny měření. Pracoviště byla vybavena místním odvětráváním (LEV). Počet částic
na cm3 dosáhl nejvyšších hodnot během tvarování polyuretanové pěny, a to 36 000 částic
na cm3. Podstatně menší hodnoty byly naměřeny během lakování 4 500 částic na cm3
a lepení 3 300 částic na cm3. Podíl na vysoké koncentraci částic uvolněných do vzduchu
měl přípravek usnadňující odstranění polyuretanového odlitku z formy. Autoři článku přímo
nezmiňují rozložení počtu částic dle velikosti, nicméně z uvedených grafů lze vyčíst, že
většina částic měla rozměry v rozmezí nano. Měřící rozsah byl od 10 nm do 10 μm.
V místnostech kde probíhalo odlévání polyuretanu a lepení naměřeny nejvyšší
koncentrace částic s rozměry mezi 10-100 nm, v místnosti pro lakování mezi 10-500 nm.
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Záznam č. 30 (1 citování)
Annals of Work Exposures and Health
Volume 61, Issue 9, 1 November 2017, Pages 1132-1144
Nano-object release during machining of polymer-based nanocomposites depends
on process factors and the type of nanofiller, article
Yaobo Ding, Wendel Wohlleben, Mael Boland, Klaus Vilsmeier, Michael Riediker
a) Institute for Work and Health (IST), University of Lausanne and Geneva, Route de la
Corniche 2, Epalinges, 1066, Switzerland
b) Institute of Lung Biology and Disease (iLBD), Helmholtz Zentrum München, Ingolstädter
Landstraße 1, Neuherberg, 85764, Germany
c) Comprehensive Pneumology Center, German Center for Lung Research (DZL), MaxLebsche-Platz 31, Munich, 81377, Germany
DOI: 10.1093/annweh/wxx081
ISSN: 23987308
Článek se zabývá uvolňováním nanočástic z polyuretanových (PU) polymerních disků.
Materiál disků byl kompozitní. Do PU byly přidávány také mnohostěnné karbonové
nanotrubičky, technické saze (carbon black, CB), oxid křemičitý (Sio2).
"Zkoumání byly podrobeny dva procesy. Prvním bylo automatické vrtání, druhým manuální
řezání. "Vrtáním vzniklo mnohem více částic s rozměry pod mikrometr...Vyšší vrtací
rychlost a větší vrtáky byly spojeny s vyššími počty částic....Rozdíly mezi kompozitním
materiálem byly zaznamenány během řezání. Kompozit PU/CB uvolňoval vyšší početní
koncentrace částic o velikostech v řádu mikro v porovnání s referenčními vzorky. Naopak
řezání
kompozitu
PU/
SiO2
doprovázelo
více
uvolněných
aglomerátů
nanočástic....Výsledky naznačují, že procesy spojené s vyššími vstupy energie
pravděpodobněji vyústí ve vyšší uvolňování částic z pohledu početní koncentrace částic..."
Přístup k článku je omezen.
Záznam č. 34 (5 citování)
Aerosol and Air Quality Research
Volume 15, Issue 5, 1 October 2015, Pages 1906-1916
Exposure assessment of particulate matter from abrasive treatment of carbon and
glass fibre-reinforced epoxy-composites – Two case studies, article
Jensen, A.C.Ø, Levin, M., Koivisto, A.J., Kling, K.I., Saber, A.T., Koponen, I.K.
a) National Research Centre for the Working Environment, Lersø Parkallé 105,
Copenhagen, DK-2100, Denmark
b) Department of Micro- and Nanotechnology, Technical University of Denmark, Lyngby,
DK-2800, Denmark
DOI: 10.4209/aaqr.2015.02.0086
ISSN: 16808584
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Článek se věnuje expozici částicím vznikající během abrazivní úpravy. V tomto případě je
obrušován kompozitní materiál. Upravovány jsou epoxydové kompozity zpevněné
uhlíkovým a skleněným vláknem.
Měření početních koncentrací částic a velikostní distribuce probíhalo ve dvou zařízeních
a ve dvou vzdálenostech od zdroje částic. Velikost uvolňovaných částic byla hlavně pod
100 nm. Podmínky procesu byly mezi jednotlivými měřeními upravovány uzavřením
pracovního prostoru, změnou pracovního stylu a použitím místního odvětrávání (LEV).
Používanými nástroji byly převážně úhlové brusky vybaveny odsáváním a brusným
papírem. Naměřené výsledky byly porovnány s hodnotami pozadí, které byly změřeny pět
minut před započetím pracovních činností. Bez uzavření pracoviště byly koncentrace
39 000 částic/cm3 přímo u zdroje částic a 13 000 částic/cm3 ve větší vzdálenosti 10 m od
zdroje. Po uzavření pracoviště se hodnoty koncentrace zvýšily na 1 700 000 částic/cm3 u
zdroje. Diskutován je i vliv dalších změn na naměřené koncentrace (styl práce, LEV).
Záznam č. 16 (nebylo citováno)
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Volume 532, 5 November 2017, Pages 102-107
Nanoparticles from papermills: A seasonal, numerical and morphological analysis,
article
Alderighi, M., Carrai, P., Nobili, C., Lopez, F., Cuomo, F., Ambrosone, L.
a) Department of Physics, University of Siena, via Roma, Siena, Italy
b) Master in Igiene Industriale, Department of Chemistry and Industrial Chemistry,
University of Pisa, Via Moruzzi 13, Pisa, Italy
c) Dipartimento della Prevenzione, Azienda ASL Toscana Nord Ovest, Prov. Lucca, Via IV
Novembre 10, Lucca, Italy
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2017.06.006
ISSN: 09277757
Měření nanočástic probíhala v továrně na výrobu papíru. Konkrétně se autoři článku
zabývali posledními fázemi výroby papíru, zjemnění a zhutnění papíru při průchodu
kovovými válci, stáčení velkých listů papíru do kotoučů určených k dalšími zpracování.
Během těchto procesů vznikají nanočástice. Měřilo se v létě a zimě. Vyšší početní
koncentrace částic ve frakci do 300 nm byla naměřena v létě, a to 73 453 částic na cm3,
nicméně tato hodnota zahrnuje i částice sledované frakce vzniknuvší mimo proces navíjení
papíru na kotouče (pozadí). Hodnota pozadí v továrně mimo sledovaný proces činí 48 704
částic na cm3. V zimním období byla naměřena vyšší početní koncentrace pozadí, než
sledovaného procesu, a to 46 558 částic na cm3.
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Záznam č. 17 (3 citování)
Process Safety and Environmental Protection
Volume 102, 1 July 2016, Pages 230-237
Occupational exposure parameters for characterization of nanoparticulate matter
toxicity: Metal versus woodprocessing, article
Pavlovska, I., Martinsone, Z., Vanadzins, I., Martinsone, I., Seile, A., Sudmalis, P.
a) Riga Technical University, Faculty of Material Science and Applied Chemistry, Institute
of Silicate Materials, Paul Valden Street 3, Riga, Latvia
b) Riga Stradins University, Institute for Occupational Safety and Environmental Health, 16
Dzirciema Street, Latvia
DOI: 10.1016/j.psep.2016.03.018
ISSN: 09575820
„Již bylo několikrát zmíněno, že plocha nanočástic je pro zhodnocení jejich toxicity
důležitější než jejich hmotnostní koncentrace a že chemické složení hraje také významnou
roli.…Byla zvolena tři různá prostředí za účelem provedení pilotních měření. Kancelářské
prostředí, pracoviště kovozpracujícího průmyslu pro zhodnocení procesu svařování
(elektrickým obloukem) a broušení, které produkují značné množství částic
v nanorozměrech (<100 nm) a dřevozpracující průmysl pro zhodnocení částic hlavně
biologického původu.…Všechna prostředí byla vybavena ventilačními systémy, v případě
zpracování kovu a dřeva také místním odvětráváním (LEV). Měření celkové početní
koncentrace částic ukázalo velmi vysokou celkovou koncentraci částic na pracovištích
zpracování kovu (svařování a broušení) 272 370 částic na cm3 s mediánem průměru 54 nm
a téměř čtyřikrát nižší celkovou koncentraci 50 510 částic na cm3, medián průměru 12 nm,
pro pracoviště na zpracování dřeva.…Dalším zajímavým parametrem, který byl použit pro
analýzu, byl podíl nanočástic na celkovém množství částic (tedy rozměry <100 nm).
Nejnižší podíl nanočástic, který se vyskytl na kovozpracujících pracovištích, byl 79,4 %,
zatímco dřevozpracující pracoviště ukázala vyšší hodnoty.….Výsledky jsou odlišné u
podílu hmotnosti nanočástic na celkové hmotnosti částic, které obecně vykazují velmi nízké
hodnoty (1,3 % pro kovozpracující a 0,1 % pro dřevozpracující pracoviště).…Závěrem je,
že charakterizace částic pouze pomocí hmotnosti nemůže být použita jako směrodatný
parametr pro pracovní expozici a zhodnocení rizik. Zároveň je nezbytné zmínit, že podíl
nanočástic na celkovém počtu částic není jako jediná charakteristika dostačující a musí být
doplněn dalšími parametry, koncentrací, chemickým složením, tvarem.“
V případě zpracování dřeva byly měřenými činnostmi broušení a leštění. Činnosti ani
pracoviště ale nejsou více specifikovány. Z tabulky v článku lze vyčíst početní koncentraci
částic dle rozměrů, podíl nanočástic na tomto počtu a měřené prostředí.
Záznam č. 18 (nebylo citováno)
Journal of Nanoparticle Research
Volume 19, Issue 9, 1 September 2017, Articlenumber 320
The effect of different workplace nanoparticles on the immune systems of
employees, article
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Kurjane, N., Zvagule, T., Reste, J., Martinsone, Z., Pavlovska, I., Martinsone, I., Vanadzins,
I.
a) Institute for Occupational Safety and Environmental Health, Riga Stradins University,
Dzirciema Street 16, Riga, Latvia
b) Faculty of Material Science and Applied Chemistry, Institute of Silicate Materials, Riga
Technical University, Paula Valdena Street 3/7, Riga, Latvia
DOI: 10.1007/s11051-017-4004-6
ISSN: 13880764
V rámci výzkumu bylo testováno 36 subjektů z třech různých prostředí. Vždy 12 subjektů z
kovozpracující společnosti, dřevozpracující společnosti a z kancelářského prostředí.
V každém z prostředí byly zjištěny nanočástice. V případě zpracovatelských odvětví
dosahovaly hodnoty početní koncentrace a celkové plochy částic vyšších hodnot než
v případě kancelářského prostředí. V kancelářském prostředí byly ale naměřeny vyšší
hmotnostní koncentrace. Převážně medicínsky zaměřená studie dále analyzuje chemické
složení částic, odebrané krevní vzorky subjektů. Naměřeny byly následující početní
koncentrace. Pro dřevozpracující průmysl (svařování a broušení) naměřeno 10 835
nanočástic (6-100 nm) na cm3 z celkového počtu 11 707 částic na cm3 o do 10 μm, medián
průměru částic 39 nm. Pro dřevozpracující průmysl (broušení a leštění) naměřeno 216 153
nanočástic na cm3 z celkového počtu 272 370 částic na cm3, medián průměru částic 54 nm.
Dále jsou v článku uvedeny hodnoty plochy částic na cm3 a hodnoty pro kancelářské
prostředí.
Záznam č. 19 (4 citování)
BioMed Research International
Volume 2015, 2015, Article number 505986
Micro-and nanosized particles in nasal mucosa: A Pilot Study, article
Čábalová, L., Čabanová, K. Bielniková, H., Kukutschová, J. Dvořáčková, J, Dědková, K.,
Zeleník, K. Komínek, P.
a) Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Hospital
Ostrava, 17. Listopadu 1790, Ostrava, Czech Republic
b) Centre of Endoscopic Skull Base Surgery, University Hospital Ostrava, 17. Listopadu
1790, Ostrava, Czech Republic
c) Faculty of Medicine, University of Ostrava, Syllabova 19, Ostrava, Czech Republic
DOI: 10.1155/2015/505986
ISSN: 23146133
Cílem studie je zhodnotit výskyt a množství částic o rozměrech mikro a nano v nosní
sliznici. Studie také zkoumá jejich vlastnosti a distribuci v rámci nosní dutiny, výskyt částic
jednotlivých sloučenin. Autoři porovnávají naměřené hodnoty se zaměstnáním testovaných
subjektů.
„Největší rozmanitost kovů byla vypozorována ve tkáních pacientů profesionálně
exponovaným svářecím plynům (vzorky A – svářeč v důchodu a C – svářeč/zámečník),
většinou železo, které bylo nalezeno ve všech sekcích vzorku. Tato skutečnost není
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překvapující, neboť svářecí plyny obsahují hlavně železo a mangan. Nicméně svářeči
mohou být vystaveni stejnému vzdušnému znečištění jako obecná populace....Byl nalezen
i další rozdíl mezi vzorky. V případě svářeče byla nalezena v porovnání s ostatními vzorky
nejvyšší koncentrace částic v hlubších vrstvách tkáně."
Studie bohužel výslovně nezmiňuje množství částic v jednotlivých vzorcích, jen jejich
přítomnost. Její zjištění ale mohou indikovat zvýšenou expozici nanočásticím svářečů
a zámečníků.
Záznam č. 20 (9 citování)
Annals of Occupational Hygiene
Volume 60, Issue 2, 2 August 2015, Pages 205-219
Characterization of Tungsten Inert Gas (TIG) Welding Fume Generated by Apprentice
Welders, article
Graczyk, H., Lewinski, N., Zhao, J., Concha-Lozano, N., Riediker, M.
a) Institute for Work and Health, University of Lausanne and Geneva, Epalinges-Lausanne,
Switzerland
b) Department of Chemical and Life Science Engineering, Virginia Commonwealth
University, Richmond, VA, United States
c) SAFENANO, IOM Singapore, Singapore, Singapore
DOI: 10.1093/annhyg/mev074
ISSN: 00034878
Svařování wolframovou elektrodou v uhlíkové atmosféře (TIG - Tungsten, Inert, Gas) je
jednou z nejpoužívanějších metod svařování. Autoři článku charakterizují vznikající
svařovací plyn včetně početní koncentrace částic, velikosti, tvaru, chemického složení,
tvorbu radikálů a složení plynu jako takového. 92 % zjištěných částic v dýchací zóně
(60 cm) mělo velikost pod 100 nm, Medián průměru částic byl pak 45 nm. Článek také
zmiňuje, že početní koncentrace částic byly značně zvýšené i přes dobře větrané pracovní
prostředí.
Záznam č. 33
Aerosol and Air Quality Research
Volume 15, Issue 5, 1 October 2015, Pages 1967-1978
Comparison of nanoparticle exposure levels based on facility type-small-scale
laboratories, large-scale manufacturing workplaces, and unintended nanoparticleemitting workplaces, article
Seunghon Ham, Sunju Kim, Naroo Lee, Pilje Kim, Igchun Eom, Perng-Jy Tsai, Kiyoung
Lee, Chungsik Yoon
a) Department of Environmental Health, Institute of Health and Environment, Graduate
School of Public Health, Seoul National University, South Korea
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b) Occupational Safety and Health Research Institute, Korea Occupational Safety and
Health Agency, Daejeon, South Korea
c) Risk Assessment Division, National Institute of Environmental Research, Incheon, South
Korea
DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0141
ISSN: 16808584
Studie se zabývá porovnáním třech typů pracovišť z hlediska koncentrací a charakteristik
nanočástic. Prvním typem pracoviště byly tři univerzitní laboratoře s různými zaměřeními,
druhým typem byla zařízení na velkovýrobu nanočástic. Podstatný je ale třetí typ
pracoviště, kde vznikaly nanočástice neúmyslnou emisí během pracovních procesů.
Měření na pracovištích třetího typu (UNP G-I) byla zaměřena na několik činností. Na
pracovišti UNP G byly vyráběny tepelné výměníky a ocelové struktury (například traverzy
tvaru H). Hlavním procesem tedy bylo svařování (elektrickým obloukem). Na pracovišti
UNP-H se vyráběly nosné konstrukce pro bagry a vysokozdvižné vozíky. Hlavními procesy
tedy bylo svařování a broušení. Poslední měřené pracoviště UNHP-I vyrábělo součásti
automobilových motorů. Hlavními procesy byly slévání a opět svařování. Ventilace byla
zavedena v rámci celého pracoviště, nebyla však přítomno žádné místní odvětrávání
(LEV). Na všech pracovištích UNP jezdily vysokozdvižné vozíky. V tabulkách uvádí autoři
další podrobnosti o pracovištích včetně plochy a počtu osob. Naměřené hodnoty jsou
uvedeny v tabulce dle měřicího přístroje (SMSP/CPC), celkové početní koncentrace,
početní koncentrace částic o velikosti do 100 nm a do nejvyššího měřicího rozsahu
použitého SMPS, tedy 420 nm. Orientačně se naměřeného hodnoty pohybovaly od 20 000
do 85 000 částic/cm3.
Záznam č. 21 (nebylo citováno)
International Journal of Environmental Research and Public Health
Volume 15, Issue 6, 7 June 2018, Articlenumber 1192
Composition of metallic elements and size distribution of fine and ultrafine particles
in a steelmaking factory, article
Marcias, G., Fostinelli, J., Catalani, S., Uras, M., Sanna, A.M., Avataneo, G. De Palma, G.,
Fabbri, D., Paganelli, M., Lecca, L.I., Buonanno, G., Campagna, M.
a) Department of Medical Sciences and Public Health, University of Cagliari, Monserrato,
Italy
b) Department of Medical and Surgical Specialties, Radiological Sciences, and Public
Health, Section of Public Health and Human Sciences, University of Brescia, Brescia, Italy
c) Department of Civil and Mechanical Engineering, University of Cassino and Southern
Lazio, Cassino, Italy
DOI: 10.3390/ijerph15061192
ISSN: 16617827
“V posledních letech některé studie naznačily, že škodlivé plicní a kardiovaskulární
zdravotní účinky jsou spojeny s ultrajemnými částicemi (UFP), které jsou definovány jako
částice neúmyslně vyrobené o velikosti < 100 nm.”
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Cílem studie bylo charakterizovat ovzduší v ocelárně z hlediska velikosti částic a jejich
chemického složení. Ocelárna se specializuje na výrobu oceli pro stavební průmysl ze
železného šrotu. Železo se nejprve roztaví v elektrické peci, požadované vlastnosti oceli
se získají v tzv. naběračkové peci a následuje kontinuální odlévání. Právě poslední dvě
zmíněná pracoviště byla podrobena měření. Výsledky měření velikostí částic byly
prezentovány formou průměrných velikostí částic rozdělených do 14 frakcí rozsahu 10 nm
až 8,126 μm. Největší početní koncentrace naměřeny u frakce 10 nm, a to zhruba 130 000
částic na cm3 u „naběračkové pece“ i kontinuálního lití. Ve zbylých případech převažovala
početní koncentrace částic na pracovišti kontinuálního lití. Se zvětšujícím se průměrem
částic klesaly naměřené početní koncentrace.
Záznam č. 31 (3 citování)
Particle and Fibre Toxicology
Volume 14, Issue 1, 12 July 2017, Article number 24
A combined experimental and numerical study on upper airway dosimetry of inhaled
nanoparticles from an electrical discharge machine shop, article
Lin Tian, Yidan Shang, Rui Chen, Ru Bai, Chunying Chen, Kiao Inthavong, Jiyuan Tu
a) RMIT University, School of Engineering - Mechanical and Automotive, Bundoora, VIC,
Australia
b) Beijing Key Laboratory of Ambient Particles Health Effects and Prevention Techniques,
National Center for Nanoscience and Technology of China, CAS Key Lab Biomedical
Effects Nanomaterials, Nanosafety, CAS Center for Excellence in Nanoscience, Beijing,
China
c) School of Architecture, Tsinghua University, Beijing, China
DOI: 10.1186/s12989-017-0203-7
ISSN: 17438977
Měření probíhalo v dílně s pěti stroji na elektrojiskrové obrábění (wire-cut electrical
discharge machineries). Obráběny byly tvrzené kovové díly. V dílně nebylo používáno
žádné místní odvětrávání (LEV). Měřící zařízení byla umístěna v dýchací zóně pracovníků.
Částice byly měřeny v rozmezí velikostí od 5,52 nm do 98,2 nm. Rozsah naměřené
koncentrace ultrajemných čátic se pohyboval od 30 000 do 139 000 částic/cm3. Během
pracovní směny se hmotnostní koncentrace nanočástic zvýšila 33krát, plocha vzdušných
částic v rozměrech nano 27krát.
"Pouze číselné vyjádření nestačí jako doporučení pro expoziční limit na pracovišti.
Distribuce velikosti částic společně s rovnicemi pro popis distribuce (v dýchací soustavě)
je kritická pro porozumění skutečným expozičním rizikům.... Německý institut pro
bezpečnost práce a zdraví spadající pod Německou sociální úrazovou pojišťovnu stanovil
srovnávací limity pro koncentrace ultrajemných částic na pracovišti. Založil je na
současném stavu znalostí měření a expozičních rizicích. Uvádějí, že pro ultrajemné (1 až
100 nm) částice kovů, oxidů kovů a dalších bioperzistentních granulových nanomateriálů
s hustotou nad 6000 kg/m3 by neměla být překročena početní koncentrace 20 000
částic/cm3. Pro ultrajemné částice s hustotou pod 6000 kg/m3 by měla být zavedena
početní koncentrace 40 000 částic/cm3.
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Závěrečné shrnutí
Pokud chceme definovat nanomateriály a nanočástice zjistíme, že v odborných kruzích
neexistuje shoda na jednotné definici. Všechny vyhledané definice ovšem vykazují
společné prvky stanovené Evropskou komisí (záznam č. 1) a Mezinárodní organizací pro
normalizaci (záznam č. 2). Mezinárodní organizace pro normalizaci definuje pojem
„nanomateriál“ jako „materiál s jakýmikoliv vnějším rozměrem velikosti v řádu nanometrů
nebo s vnitřní strukturou nebo povrchovou strukturou v řádu nanometrů". Nanočástice jsou
pak definovány jako "nanomateriály se všemi externími rozměry na nano-úrovni" (záznam
č. 9). Rozměry jsou pak blíže specifikovány v rozmezí 1-100 nm (záznam č. 1 a č. 2). Za
takto stanovenými rozměry však téměř ve všech případech následuje dodatek o neurčitosti
horní hranice, která se může pohybovat v rámci stovek nanometrů (např. záznamy č. 1,
č. 4). Lze se setkat i s dokumenty připouštějícími horní hranici až 1000 nm (záznam č. 5).
Nejzásadnějším dělením nanočástic (nanomateriálů) je pro potřeby projektu dělení dle
vzniku, a to do dvou až třech skupin (záznam č. 9 a č. 10): cíleně vyrobené nanočástice
(engineered), nanočástice vznikající podružně během výrobních procesů (incidental),
případně nanočástice přirozeně se vyskytující v pracovním prostředí. Další dělení (záznam
č. 5, č. 6) se odvíjí od chemického složení a původu (oxidy kovů, struktury na uhlíkové bázi,
organické, anorganické; přírodní, antropogenní). Nanočástice jsou emitovany do ovzduší
pracovního prostředí ve formě aerosolů (záznam č. 36, č. 35).
Během vyhledávání potenciálních expozic částicím o rozměrech v řádu nanometrů je nutné
definovat tzv. ultrajemné částice (ultrafine particles) a určit jejich vztah k nanočásticím.
V souvislosti s pracovní expozicí je totiž právě termín ultrajemné částice hojně používán.
Bohužel mezi autory panuje větší neshoda než v případě definice nanočástic. Pro účely
projektu jsou vhodné dvě nalezené definice. Pojmy nanočástice a ultrajemné částice
mohou být buď chápány jako synonyma (záznam č. 8), nebo mohou nanočástice tvořit
podskupiny ultrajemných částic. Jedna z podskupin označuje nanočásticemi ultrajemné
částice vznikajících podružně během procesů (záznam č. 9 a č. 10). V nesouladu s názvem
projektu je pak definice, podle které jsou nanočástice vyráběny v kontrolovaném výrobním
procesu a ultrajemné částice náhodně vytvořeny v pracovním prostředí (záznam č. 7).
Zvýšená expozice nanočásticím vznikajícím podružně ve zpracovatelském průmyslu je
častým jevem v kovozpracujícím a dřevozpracujícím průmyslu (záznamy č. 17, č. 19).
Autoři nejsou v popisech pracovních procesu příliš konkrétní, jsou specifikovány pouze jako
broušení, leštění, tváření, obrábění (záznam č. 9) atd. Specifičtější činnosti produkující
nanočástice v této oblasti poskytuje měření prováděné v ocelárně (záznam č. 21). Nemalá
pozornost je v oblasti nanočástic věnována svářečským dýmům (záznam č. 10 a č. 21).
Jako zdroj nanočástic byly označeny všechny zkoumané metody svařování, největší
koncentrace ale byly naměřeny u svařování elektrickým obloukem. Zbývající nalezené
expoziční scénáře již patří do různých oblastí zpracovatelského průmyslu. Zjištěna byla
například expozice v továrně na výrobky z teflonu, při výrobě gumy (záznam č. 10), tradiční
výrobě keramiky (záznam č. 11), výrobě pneumatik (záznam č. 12), barvy (záznam č. 13),
papíru (záznam č. 16), obrábění polymerních kompozitů (záznamy č. 30, č. 34), emise
nanočástic nastává i při používání brousících přístrojů (záznam č. 34). Dále lze
identifikovat látky, které mohou být potenciálním zdrojem nanočástic, je ovšem nutné
přihlédnout ke způsobu zpracování (převážně při obrábění, svařování). Mezi tyto látky patří
dřevo a kov (záznamy č. 17, č. 19), polytetrafluoretylen (záznam č. 10), amorfní křemík
(oxid křemičitý), polymerní a epoxidové kompozitní materiály (záznamy č. 30, č. 34)
technické saze (carbon black) (záznamy č. 12, č. 4, č. 29)
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2.2

Účinnost běžných opatření pro nanočástice

Cílem autorů provedené rešerše bylo zjistit, zdali běžně používaná technická opatření
(uzavření, odsávání) a osobní ochranné pracovní prostředky (ochrana dýchacích cest,
pracovní oděvy, rukavice apod.) dosahují jiných účinností pro nanomateriály než pro
materiály konvenční, respektive vdechovatelnou frakci částic. Závěrem poté stanovit, jestli
jsou běžně používaná opatření dostatečně efektivní, případně navrhnout zdokonalení,
alternativy. Za tímto účelem zpracovali review literatury z let 2005 – 2016 vyhledáváním
v databázích Scopus, Google Scholar, PubMed a CORDIS (Informační služba
Společenství pro výzkum a vývoj). Zahrnuty byly zdroje se základním popisem metodologie
měření, popisem zavedených opatření a kvantitativním výstupem z měření pro stanovení
účinnosti opatření. Uvažovány byly engineered i incidental nanomaterials/nanoparticles.
Zahrnuto bylo více než 200 studií, přičemž kritéria review splňovalo studií 96. Celkem je
zapracováno 770 různých případů expozice. [1]
Účinnosti opatření stanovené autory review v Tabulkách 1. - 5. vycházejí
z případových studií dostupných v databázích uvedených výše. Celkový počet
hodnocených případů expozice (expozičních scénářů) obsažených v těchto studiích
a týkajících se daného opatření je uveden v Tabulkách 1. – 5. jako počet měření/vzorků.
Účinnosti v jednotlivých případech (scénářích) expozice byly vypočteny již autory
původních studií, a to jako poměry početních či hmotnostních koncentrací částic zjištěných
měřeními v provozech. V případě technických opatření byly účinnosti jednotlivých
měřených případů expozice vypočteny jako poměr koncentrace částic při technickém
opatření vchodu a koncentrace částic při technickém opatření mimo provoz. Obdobně byly
vypočteny také účinnosti OOPP dýchacích cest, respektive jako poměr koncentrace částic
v pracovním ovzduší a propustnosti ochranného prostředku. Data týkající se ochrany
dýchacího ústrojí pocházejí převážně z experimentálních studií v testovacích komorách,
nikoliv z měření v provozech. Výsledné hodnoty uvedené v Tabulkách 1. – 5. jsou pak
průměrnými hodnotami stanovenými autory review na základě účinností z jednotlivých
studií – měření expozičních scénářů. [1]
Účinnosti v případových studiích – expozičních scénářích byly stanovovány na
základě hmotnostních i početních koncentrací částic. Autoři review ale považují početní
koncentrace za více vypovídající. U některých účinností byla provedena autory review
konzervativní korekce na základě dalších dostupných zdrojů nebo velkého rozptylu hodnot
účinností. Pro účely review jsou nanočásticemi rozuměny částice menší 200 nm.
Za konvenční látky jsou považovány látky s částicemi větší nebo rovny 200 nm. Pokud se
měřící rozsah pohyboval na pomezí hodnot, data studie byla vyloučena. Z hlediska
chemického složení měřených vzorků nanočástic se jednalo o různé oxidy kovů, oxid
titaničitý, uhlíkové nanotrubičky, grafémové destičky. [1]
2.2.1 Technická opatření
U technických opatření je pro nanočástice dosahováno stejných účinností, či větších
účinností v případě nastavitelného místního odsávání, viz Tabulka č. 1: Technická opatření.
Mírně odlišná situace nastává v případě opatření spočívajících v uzavření procesu včetně
rukavicového boxu. Téměř minimální pokles účinnosti je způsoben snazší difúzí nanočástic
mimo prostor uzavření. Zvýšená pravděpodobnost úniku převažuje hlavně u částic
o velikostech 50 – 150 nm. [1]
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Tabulka č. 1: Technická opatření [1-5]
Počet měření
Typ opatření
(vzorků)
[n]
Uzavření procesu
(bez ventilace, bez
těsnění)
Uzavření procesu
7
(vzduchotěsné)
Uzavření procesu
(vzduchotěsné s
14
ventilací)
Místní odsávání
29
(fixní)
Místní odsávání
17
(nastavitelné)

Účinnost pro
konvenční látky
[%]

Účinnost pro
nanočástice
[%]

-

85,0

99

98,0

99,9

99,9

90

90,0

50

70,0

Odsávací digestoř

6

99

90,0

Rukavicový box

4

99,9

98,0

3

90

90,0

3

80

80,0

Smáčení v místě
uvolňování
Ventilace v místnosti
(hale)

2.2.2 OOPP – ochrana dýchacího ústrojí
Tabulka č. 2: OOPP- ochrana dýchacího ústrojí [1,6-9]
Počet měření
Účinnost pro
Typ ochrany dýchacích
(vzorků)
konvenční látky
cest
[n]
[%]
Rouška proti prachu

24

Účinnost pro
nanočástice
[%]

-

10,0

Filtrační polomaska FFP1
4
(respirátor)

75

65 (93,4)*

Filtrační polomaska FFP2
147
(respirátor)

92

80 (95,0)

Filtrační polomaska FFP3
89
(respirátor)

98

90 (98,1)
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Filtrační polomaska FFP2
(vícenásobné
použití, 22
elastomerická)
Filtrační polomaska FFP3
(vícenásobné
použití, 95
elastomerická)

92

90 (95,0)

97

95 (98,1)

2

93,3

90 (99,5)

14

99,9

95 (99,8)

Celoobličejová
maska
6
s filtračním systémem

99,9

97 (100,0)

Celoobličejová maska se
12
zásobníkem vzduchu

99,9

95 (100,0)

Celoobličejová
maska FFP2

filtrační

Celoobličejová
maska FFP3

filtrační

*Hodnoty v závorkách jsou zjištěné na základě vypočtených účinností bez konzervativní
korekce.
V případě, že budeme brát na vědomí pouze hodnoty vypočtené na základě
účinnosti bez konzervativní korekce, účinnost pro nanočástice bude vždy vyšší. Uvedená
data ovšem pocházejí z experimentálních podmínek, nikoliv provozních - jeden z důvodů
pro konzervativní korekce. Značné rozdíly mezi hodnotami účinnosti působil faktor
přiléhavosti daného OOPP, a to jak mezi rozdílnými filtry pevných částic (FFP1 – FFP3),
tak i v případech rozdílů mezi polomaskami a celoobličejovými maskami. V některých
případech byla účinnost polomasky s filtrem FFP2 větší než u polomasky s filtrem FFP3.
Obdobné rozdíly byly vypozorovány v některých případech porovnání filtrační polomasky
s celoobličejovou maskou – další z důvodů pro konzervativní korekce. Nejvyšší penetrace
nanočástic byla zaznamenána v rozmezí 100 – 500 nm. [1]
Účinnost filtrů pevných částic v závislosti na typu (FFP1 – FFP3):
Studie Ústavu chemických procesů AV ČR a Technické univerzity Kréta poukazuje
na některé nedostatky testování respirátorů dle normy EN 149:2001+A1:2009. Z tohoto
důvodu byla pro účely jejich studie použita odlišná metodologie testování. Pro tvorbu
aerosolu byl použit roztok síranu amonného místo roztoku chloridu sodného stanoveného
normou. Kulovitý tvar krystalů je dle autorů vhodnější pro detekci. Testy probíhaly
na vyříznutém vzorku o průměru 47 mm. Průtok byl zvolen tak, aby odpovídal normou
požadované hodnotě 95 l/min. Studie byla také zaměřena na částice o menším velikostním
rozsahem. Střední hodnota vytvářených částic je pro normu 40 – 1200 nm, v případě studie
20 – 400 nm. Cílem metodiky je upozornit na vyšší penetraci těmito částicemi. Testovány
byly filtry z 13 komerčně dostupných certifikovaných respirátorů typů FFP1 – FFP3 od 5
odlišných výrobců. Materiál filtru byl ve všech případech polypropylen. Účinnosti zjištěné
studií udává Tabulka č. 3: Účinnosti filtrů FFP1 - FFP3. [10]
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Tabulka č. 3: Účinnosti filtrů FFP1 - FFP3 [10]
Účinnost pro
Typ filtru
nanočástice
[%]
FFP1
3
92
FFP2
4
92 (95)*
FFP3
6
99
*Výrazně ovlivněno extrémní penetrací jednoho ze vzorků 17,7 %. Po vyloučení této
hodnoty dosáhne účinnost 95 %
Počet vzorků
[n]

Průměrné hodnoty účinností respirátorů odpovídají požadavkům certifikace dle
normy. Několik testovaných vzorků nicméně účinnosti požadované normou nedosáhlo
z důvodu odlišné metodiky provedeného testování. Ačkoliv jsou tedy filtry FFP1 – FFP3
v případě nanočástic účinné, nelze očekávat, že budou dosahovat přímo normovaných
požadavků (účinností) i v případě nanorozměrů. Nejvyšší penetrace byla zjištěna mezi
rozměry 28 – 59 nm. [10]
Penetraci filtrů v závislosti na velikosti částic udávají následující Grafy 1. – 3.

Graf č. 1: Účinností filtrů FFP1 v závislosti na velikosti částic [10]

STRANA 42 (CELKEM 63)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

Graf č. 2: Účinností filtrů FFP2 v závislosti na velikosti částic [10]

Graf č. 3: Účinností filtrů FFP2 v závislosti na velikosti částic [10]
Hlavním mechanismem záchytu částic na filtru je do 100 nm Brownův pohyb (difúze)
[11]. Náhodný pohyb částic vyvolaný srážkami s molekulami vzduchu zvyšuje
pravděpodobnost kontaktu částice s vláknem filtru. S rostoucí velikostí částice zároveň
klesá vliv Brownova pohybu. Pravděpodobnost záchytu částice se zvyšuje spolu s klesající
velikostí této částice a intenzivnějším Brownovým pohybem. Filtry jsou tudíž účinné i pro
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tak malé částice jako 3 nm. [11] Nejnižší účinnosti bývá dosaženo v rozmezí 50 – 500 nm.
Snižuje se vliv Brownova pohybu, ale zároveň nejsou částice dostatečně velké pro účinný
záchyt impakcí (částice je příliš těžká a má příliš velkou hybnost, než aby změnila směr
a vlákno „obtekla“ po proudnici) nebo intercepcí (částice sice dokáže změnit směr
po proudnici, ale je příliš velká, takže se o vlákno zachytí „bokem“). Velký vliv má opět
faktor těsnosti. Průnik částic o konvenčních velikostech netěsnostmi po stranách
respirátoru je však stejný jako průnik nanočástic. Není tedy výraznější, častější. [10,11]
2.2.3 OOPP – rukavice
Tabulka č. 4: OOPP-rukavice [1,12-14]
Typ rukavic
Butylové
Latexové
Neoprenové
Nitrilové - tlusté
Nitrilové - tenké
Polyvinylchloridové
Vinylové
*Hodnoty v závorkách jsou
korekce.

Účinnost pro
konvenční
látky
[%]

Počet měření
(vzorků)
[n]

Účinnost pro
nanočástice
[%]

5
(93,5)
9
(98,5)
Pro všechny
5
(93,3)
typy rukavic:
5
(97,2)
90 - aerosoly
80 - koloidní
5
(88,4)
roztoky
5
(93,9)
2
(100,0)
zjištěné na základě vypočtených účinností bez konzervativní

Navržená účinnost pro nanočástice s korekcemi činí 90 % pro plynné aerosoly
a 85 % pro koloidní roztoky. Důvod pro konzervativnější hodnoty je schopnost nanočástic
proniknout rukavicemi. Pro práci s nanomateriály se obecně doporučují tlustší rukavice. [1]

2.2.4 OOPP – protichemické ochranné oděvy, celotělové
Tabulka č. 5: OOPP-protichemické ochranné oděvy, celotělové [1,15-17]
Počet
měření Účinnost
pro Účinnost
pro
Typ oděvu
(vzorků)
konvenční látky nanočástice
[n]
[%]
[%]
Typ 3 – kapalinotěsné
(EN 14605)

10

Typ 1 – plynotěsné
(EN 14605)
Typ 2 – neplynotěsné,
přetlakové
(EN 14605)

95

95

-

98

-

97

Celkem 66
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Typ 4 – odolné aerosolům
(EN 14605)

95

90

Typ 5 – prachotěsné
(EN 13982)

75

75

Typ 6 – omezená ochrana
proti postřiku, aerosolům
80 - 90
85
(EN 13034)
Jako materiál pro protichemické ochranné oděvy účinné proti nanočásticím se doporučují
netkané textilie s vysokou hustotou (polyethylen). Jako ochrana před koloidními roztoky
nanočástic se doporučují rukavice s vrstvou polyamidu, polyuretanu. [1]

2.2.5 Pracovní oděvy obecně
Tabulka č. 6: Pracovní oděvy obecně [1,18]
Počet
měření Účinnost
pro Účinnost
pro
Materiál oděvu
(vzorků)
konvenční látky nanočástice
[n]
[%]
[%]
40 - aerosoly
Přírodní tkané
71
70 - koloidní
(např. bavlněné pláště)
roztoky
50 – aerosoly
Umělé netkané textilie
57
70 – koloidní
(např. polypropylen)
roztoky
S povrchovou úpravou
(např. povrchová vrstva 4
95,0
polyamidu)
Oděvy
přetlakové

s ventilací,

10

-

99,9

V případě expozice přírodních tkaných textilií koloidním roztokům se po delší době zvýší
penetrace nanočástic přes materiál. [1]
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3 Přehled doporučení pro zaměstnavatele
Při sestavování návrhů opatření v průmyslových podnicích bylo vycházeno především
z pyramidy Hierarchie řízení rizik. Pyramida má 5 částí: eliminace, substituce, technické
opatření, organizační opatření a osobní opatření., viz Obrázek č. 1. Čím vyšší stupeň
pyramidy, tím je opatření efektivnější, ale zpravidla mnohem finančně nákladnější. Efektivní
ochrana pracovníků se docílí kombinováním různých stupňů opatření.

Obrázek č. 1: Pyramida řízení rizik [1]
Stanovit předpokládané složení pevných částic aerosolu a odhadnout/stanovit

3.1

toxikologický účinek
•

•

Aerosol se dá definovat jako soubor tuhých, kapalných nebo smíšených částic
o velikosti v rozsahu 1 nm až 100 µm rozptýlených ve vzduchu. Aerosoly se obvykle
skládají z jevů, jako např. prach, dým, kouř, mlha, oblak, smog. Částice v ovzduší
představují různorodou směs rozličné velikosti a původu, organického
a anorganického složení s komplexním toxickým a karcinogenním potenciálem.
Nemusí se jednat o samotné nebezpečí spojené s chemickou podstatou vlastních
částic, ale také ze schopnosti vázat na svůj povrch nebezpečné činitele, jakými jsou
různé chemické látky nebo mikroorganismy. [1]
Aerosoly se dají rozdělit podle způsobu jejich vzniku v atmosféře na primární
a sekundární.
• Primární jsou ty, které mají přímé zdroje. Těmito zdroji mohou být např.:
minerální prachové částice, které vznikají v přírodě zvětráváním a erozí půdy,
částice ze spalovacích procesů, částice mořské soli z oceánských vod nebo
pyly a spory z biologických zdrojů.
• Sekundární částice jsou v ovzduší produkovány konverzí plynů na částice.
Zde patří velké množství částic tvořených anorganickými látkami, mezi nimi
například sírany a dusičnany. Sírany vznikají oxidací oxidů síry, převážně
oxidu siřičitého (SO2), dusičnany pak oxidací oxidu dusíku (NOx).
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•
•

•

•

3.2

Tento typ částic představuje specifické riziko, protože jsou rozptýleny ve vzduchu,
do našeho těla se pak dostávají inhalačně. Tam se pak v závislosti na jejich velikosti,
povrchu a struktuře mohou dostávat dále do orgánů. [1]
Většina látek je však vstřebána plícemi, kde nejvíce hraje roli velikost dané látky.
Množství takto absorbovaných částic je označován jako respirabilní podíl. Částice
se po kontaktu uloží v dýchacích cestách. U částic větších než 500 nm je hlavním
mechanismem sedimentace, kdy v důsledku proudění vzduchu narazí částice na
sliznici, u částic menších než 500 nm je depozice řízena difuzí, důležitým aspektem
je tedy tvar molekuly a její difuzní koeficient. U velmi jemných nabitých částic je
sorpce usnadněna elektrostatickou interakcí, silné van der Waalsovy síly poté
umožňují částicím tvorbu agregátů, což znamená, že skupiny částic daných rozměrů
se mohou chovat jako částice rozměrů o řád vyšší. [1]
Velikost nanočástic jim dovoluje interagovat až s buněčnými membránami, kde hraje
velkou roli povrch dané nanočástice, může však dojít k mechanickému či
chemickému poškození těchto membrán, případně změnit její funkci. U proteinů pak
dochází k inhibici (zpomalování aktivity), u DNA může mít genotoxický či mutagenní
účinek. U genotoxicity je pak důležité, jestli se jedná o přímé či nepřímé působení.
K přímému poškození dochází, pokud nanočástice reaguje přímo s molekulou DNA.
Nepřímé poškození nastává interakcí DNA se sloučeninami kyslíku a dusíku,
v jejímž důsledku snížena schopnost organismu se těchto škodlivých látek zbavovat.
Sekundární toxický účinek je vyvolán zánětlivou reakcí a vede k poškození DNA. [1]
U uhlíkových nanotrubic, které se vlastnostmi hodně podobají azbestu, je kladen
velký důraz na tvar částice, tím pádem na výrobní proces. Jednostěnné trubice často
tvoří kulové agregáty, kdežto trubice s více stěnami tvoří agregáty vláknité. Tyto
charakteristiky jsou velmi důležité právě při plicní expozici aerosolům, protože
genotoxicita daných částic je silně závislá na délce vláken, jejich průměru, rigiditě,
velikosti povrchu, hustotě a tvaru. Vláknité rigidní trubice z uhlíku, které mají poměr
délky a tloušťky větší než 3:1, mohou vést k rakovině plic. Velikost částic a jejich
toxicita se může měnit s tím, jak nanomateriály tvoří nebo disociují agregáty. [1, 2,
3]
Úprava pracovní atmosféry/ovzduší a technické opatření + úprava technologie:

•
•

•
•

Eliminace nebo snížení rizika u zdroje – nahrazení dané nebezpečné látky za látku
méně nebezpečnou anebo zavedení změny způsobu jejího používání či formy.
Využívat odsávání – kde není centrální odsávání využít lokální odsávání nebo
mobilní odsávání během pracovní operace např. na obtížně větratelných místech.
o Dalším typem odsávání může být zónové odsávání (nejčastěji se používá,
pokud velké pracovní haly jsou rozděleny na různé pracovní činnosti) [4].
Kromě „klasického“ odsávání lze také využít lokální rekuperační jednotky
zajišťující výměnu vzduchu v dané místnosti [4].
Pokud je to možné, častěji a intenzivněji přirozeně větrat (např. o bezpečnostních
přestávkách). V halách, kde se pracuje (především svařuje/brousí/gravíruje)
kontinuálně, je doporučeno nucené (především tam, kde se svařují lehké nebo
těžké kovy) nebo kombinované větrání [5].
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

Nejúčinnější v pracovním prostředí je kombinace odsávání, tedy odtah emisí a
větrání, tedy naředění kontaminovaného vzduchu vzduchem čistým, přiváděným
z venkovního prostředí [5].
Umístění celé nebo částečné výroby (v místě, kde dochází k největším únikům)
do hermetického boxu nebo pracovních digestoří [4].
o V případě práce v pracovní digestoři je nutné mít na paměti, že charakter
proudění vzduchu v tomto polouzavřeném prostoru je výrazně ovlivněn
nastavením uzavíracích prvků a v případě nevhodného nastavení může
docházet k cirkulaci zvířených částic v prostoru digestoře a po jejím vypnutí
pak i na pracoviště [4].
V případě velkého pohybu dalších zaměstnanců nebo vzniku průvanu v důsledku
změn mikroklimatických podmínek nebo také zamezení průniku škodlivin do
okolního pracovního prostředí lze využít vzduchové clony [6].
Instalace odsávacího stolu.
Instalace HEPA filtrů.
Technické opatření – instalace různých mobilních stěn, clon, krytů apod., např. pro
usměrnění proudu svářečského dýmu [6].
o Např. pro 3D tisk, kde 3D tiskárny byl umístěny ve společné kanceláři
s pracovníky, bylo navrhnuto opatření jejich umístění do uzavřených komor
s filtrací, které by zabránily úniku většího množství emisí do pracovního
prostředí současně s použitím HEPA filtru s aktivním filtrem umístěným na
zadní straně komory a ventilátoru, který zajišťuje odsávání kontaminovaného
vzduchu z tiskového prostoru [7].
Výběr vhodného přídavného materiálu – může platit pro oblast svařování, ale také
pro materiály používané pro 3D tisk.
Využívat technického pokroku a nových technologiích, pracovních prostředků
a surovin (např. částečná /úplná instalace CNC strojů).
Substituce rizika - používat méně nebezpečné technologie (např. zvážit, zda je
možné změnit technologii/metody výroby, která produkuje méně škodlivých
koncentrací např. svařovacích dýmů. Např. metoda TIG (metoda svařování
elektrickým obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry
inertního plynu) vyprodukuje menší množství svářečského dýmu než metoda MIG
(metoda svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu) nebo MAG
(svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu). Odporové svařování má
menší produkci svářečských dýmů než drážkování elektrickým obloukem [4], viz
Obrázek č. 2 Metody svařování MMA (metoda obloukového svařování obalenou
elektrodou) a FCAW (metoda obloukového svařování trubičkovými elektrodami) se
také řadí do metod s vyšší produkcí svařovacích dýmů.
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Obrázek č. 2: Srovnání svařovacích metod dle produkce svařovacích dýmů [4]

3.3

Organizační úprava:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Princip předběžné opatrnosti.
Vypracovat politiku soustavné prevence na celopodnikové úrovni.
Soustavně zvyšovat úroveň kultury bezpečnosti.
Řízení přístupu na pracoviště.
Zkrácení expoziční doby
o Vhodné střídání zaměstnanců
o Zvýšení počtu zaměstnanců na úkol.
Školení nadřízených pracovníků a zaměstnanců v pravidelných intervalech [4].
Takové školení by mělo zahrnovat:
o Řádné a časté informování o rizicích včetně vhodných instrukcí.
o Informace o značení produktů a o obsahu bezpečnostních listů.
o Použití a údržbu kolektivních a osobních ochranných prostředků.
o Požadavky na zdravotní způsobilost zaměstnance.
o Preventivní opatření, která by měla být dodržena zejména při:
 produkci, nakládání, převozu, balení a skladování produktů;
 čištění, údržbě zařízení a pracoviště;
 nakládání s odpadem;
 začleňování nanokompozitů.
Zavedení kontrolovaného pásma (v případě, že nedostačují vhodná technická
opatření)
o Zaměstnanci pracující v kontrolovaném pásmu musí být vždy vybaveni
pracovním oděvem a OOPP k zamezení inhalační expozice.
Implementovat „kamarádský/přátelský“ systém, ve kterém se pracovníci
navzájem sledují ohledně potenciálních příznaků zvýšené prašnosti a současně
navzájem motivují k používání OOPP na daném pracovišti.
Zajistit kvalitní a dostatečné množství OOPP na pracovištích.
Motivovat pracovníky, aby používali OOPP.
Zajistit dostatečný přísun pitné vody na pracovištích se zvýšenou prašností [2].
Zavést nebo zvýšit frekvenci bezpečnostních přestávek.
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•
•

•

•
•

3.4

Přesun
pracovní
činnosti
(např.
svařování,
broušení,
gravírování)
do polouzavřených nebo uzavřených prostor, aby se zamezilo úniku nanočástic
do zbývajícího pracovního prostředí [2, 6].
Čistota na pracovišti
o Zvážit instalaci dvojitých šaten přiléhající k dané činnosti – zamezení
kontaktu civilních oděvů s pracovními a zamezení možnosti kontaminace
mimo pracovní plochy (hygienická smyčka).
o Pracovní plochy v pravidelných intervalech otírat vlhkým hadrem.
Pravidelný úklid – doporučuje se tzv. mokrou cestou – je účinnější než na „sucho“.
o Frekvence úklidů je závislá na výrobní technologii – z pohledu prašnosti se
bude častěji uklízet při sváření/broušení než např. při šití nebo míchání barev.
o Používat vysavač vybavený vysoce účinným filtrem.
o Vyvarovat se čištění za pomoci smetáků a košťat, aby nedocházelo k víření.
Pravidelná údržba lokálních, centrálních či ozonových, mobilních odsávacích
zařízení a jiných zařízeních.
Osobní hygiena:
o Doporučuje se na pracovišti přítomnost umyvadel a sprch, častým
a důkladným mytím rukou lze předcházet dermální expozici.
o V případě nehody a potřísnění kůže látkou obsahující nanočástice se
doporučuje v zájmu prevence provést rychlou a dokonalou očistu nejen
potřísněného místa, ale nejlépe celého těla.
o U pracovního oděvu je nutné kontrolovat jeho neporušenost.
o Očista oděvu se musí provádět vždy za mokra.
o Se špinavým prádlem je nutné zacházet jako s kontaminovaným
předmětem.

Nasazení OOPP dýchacího systému - dle metodiky MPSV [4, 6, 8]:
•

Zaměstnavatel může využít Certifikovanou metodiku pro poskytování osobních
ochranných prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic.
• Zaměřeno na zaměstnavatele při řešení potřeby přidělování osobních
ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel
• Důležitá je pravidelná údržba a seznámení pracovníků se správným
používáním OOPP.
• Svářečská kukla/svářečský štít s přívodem vzduchu.
• Dále možno použít respirátor (FFP3), polomasku, popř. kyslíkový nebo
vzduchový dýchací přístroj.
o Jako nejvhodnější použití OOPP v sektoru strojírenství se doporučuje
svářečská kukla/svářečský štít, který je více komfortní a efektivní pro
pracovníka než dlouhodobé používání respirátorů
• Pravidelné pracovně-lékařské zdravotní prohlídky (vstupní, periodické,
výstupní) a specializovaná vyšetření
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3.4.1 Návrh respirátorů pro vybrané pracovní činnosti
Ochrana dýchacích cest by měla být uplatňována až jako poslední varianta opatření
(opatření osobní). V praxi však patří mezi nejčastější formu ochrany pracovníků. Je proto
potřeba věnovat zvýšenou pozornost výběru těchto prostředků. Zvolený respirátor
(polomaska) musí být dostatečně účinná, respektive mít odpovídající filtr. Přímá volba
respirátoru poskytujícího nejvyšší ochranu ale nemusí být žádoucí z důvodu menšího
komfortu (dýchací odpor) a také vyšší ceny, která je pro některé zaměstnavatele
nezanedbatelný faktor. Abychom mohli doporučit respirátor vhodný pro ochranu
před nanočásticemi, je potřeba znát jejich účinnosti pro příslušnou velikost částic
a hygienický limit, referenční hodnotu. Odlišnosti mezi účinnosti filtrů a respirátorů
odpovídajících třídy se pohybují do jednoho procentního bodu. Na základě těchto studií
bude v Tabulce č. 1: Navrhované respirátory pro vybrané pracovní činnosti počítáno
s účinností 92 % pro respirátory s filtrem FFP1, 95 % pro respirátory filtrem FFP2 a 99 %
pro respirátory s filtrem FFP3.
Hygienické limity pro nanočástice zatím neexistují, nebo jsou pouze orientační.
Doporučený orientační limit pro kovy, oxidy kovů a další bioperzistentní nanomateriály
s hustotou vyšší než 6 000 kg/m3 činí 20 000 částic/cm3 jako navýšení oproti hodnotám
pozaďových koncentrací. Konkrétněji se limit vztahuje na aerosoly s pevnými částicemi
o velikosti 1 – 100 nm, které jsou produktem rutinní pracovní činnosti a časově vážený
průměr za osmihodinovou pracovní směnu. Navržen byl pracovní skupinou německého
Institutu pro bezpečnost práce a zdraví německých úrazových pojišťoven (IFA) a následně
podpořen dánským Institutem pro veřejné zdraví a prostředí (National Institute for Public
Health and Environment - RIVM). Jedná se o prozatímní hodnotu z důvodu nedostatku
toxikologických studií. V případě, že je tato hodnota na pracovištích překročena, jedná se
o varovný signál a je potřeba přijmout opatření. Koncentrace pod touto hodnotou tudíž
nezaručuje vyloučení negativního vlivu nanočástic na lidské zdraví. Z důvodu nedostatku
vhodnějších referenčních hodnot a snahy poskytnou alespoň informační hodnotu pro volbu
vhodného respirátoru v podnicích je navýšení expozice o 20 000 částic/cm3 oproti
pozaďovým koncentracím považování za limitní. Tato hodnota je jako referenční používaná
také v publikaci VÚBP - Certifikovaná metodika pro poskytování osobních ochranných
prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic pro stanovení nebezpečnosti
nanočástic dle koncentrace a hustoty. Nanočástice s početní koncentrací nad 20 000
částic/cm3 mohou podle metodiky při expozici delší než 1 hodina denně, respektive 5 hodin
týdně, negativně ovlivnit zdraví exponovaných zaměstnanců. [8, 9, 10]
Účinnosti respirátorů a referenční hodnoty byly za účelem výběru vhodného respirátoru pro
příslušné profese aplikovány na početní koncentrace částic v pracovním ovzduší zjištěné
vlastními terénními měřeními v pěti podnicích. Měření spočívala ve zjištění průměrných
početních koncentrací částic v rozsahu 20 – 1 000 nm a distribuce velikosti počtu částic.
Pro stanovení početních koncentrací částic byl použit příruční P-TRAK 8525 (TSI,
Shoreview, USA) a distribuce velikosti počtu částic byly získány sloučením dat z přístrojů
NanoScan SMPS 3910 Mobility Scanner (TSI, Shoreview, USA) a Optical Particle Sizer
OPS 3330 (TSI, Shoreview, USA) pomocí softwaru výrobce Multi-instrument Manager. Online statické vzorkování probíhalo v patnáctiminutových intervalech. Dispozice pracoviště
a přístroje vždy neumožňovaly měření v dýchací zóně pracovníka. Proto se v závislosti na
měřené činnosti lišily i vzdálenosti měřicích přístrojů od dýchací zóny (až 1,3 m).
Koncentrace pozadí byly měřeny před začátkem směny nebo během přestávek. Srovnání
naměřených hodnot (20 - 1000 nm) a referenční hodnoty není ideální, neboť referenční
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hodnota je určena pro částice od 1 do 100 nm. Přibližný odhad počtu částic v rozsahu
1 – 100 nm lze ale provést prostřednictvím zjištěných distribucí velikosti počtu částic. Jako
příklad je v Grafu č. 1. uvedena distribuce velikosti počtu částic pro jednu z posuzovaných
pracovních činností - ruční svařování.

Graf č. 1: Distribuce velikosti počtu částic pro ruční svařování
Obdobné distribuce velikosti počtu částic (logaritmicko-normální rozdělení
s modusem a mediánem okolo 100 nm) byly zjištěny i pro všechny ostatní posuzované
činnosti uvedené v Tabulce č. 1. Nepřesnost spočívající v přítomnosti částic nad 100 nm
se projeví jako přísnější posouzení ve prospěch bezpečnosti.
Pracovní operace 1. Obsluha frézky, 2. Obsluha soustruhu a 3. Zámečnictví byly
vykonávány ve středně velkém podniku (75 zaměstnanců) zabývajícím se zakázkovou
výrobou a údržbou strojních součástí. Pracovní operace 1. a 2. probíhaly ve výrobní hale
s kovoobráběcími stroji. Celkem se ve výrobní hale trvale vyskytovalo 13 zaměstnanců.
Pracovní operace 3. probíhala ve svařovací hale s deseti pracovníky. Ve svařovací hale
byla umístěna otevřená pracoviště zámečníků se svařovacími stoly a svařovacími boxy Podnik A. Pracovní operace 4. Operátor svářecího stroje, 5. Ruční svařování a 6. Bodové
svařování probíhaly ve velkém podniku zabývajícím se výrobou součástí pro automobilový
průmysl (ocelové rámy a výztuhy). Veškeré měřené operace byly prováděny na otevřených
pracovištích ve výrobní hale pro celkem 630 pracovníků. Mezi hlavní činnosti v hale patřilo
kromě svařování také lisování, broušení – Podnik B. Pracovní operace 7. Obsluha pálicího
stroje byla vykonávána ve středně velkém podniku vyrábějícím kotle. Hlavními pracovními
činnostmi v hale pro 50 pracovníků a pálicí stroj bylo mimo jiné také svařování
a kovoobrábění na otevřených i uzavřených pracovištích – Podnik C. Pracovní operace
8. Broušení karoserie probíhala ve středním podniku provozujícím autoservis/pneuservis
ve svém areálu. Pracoviště bylo umístěno ve společné dílně (7,8 x 10,7 x 34,5 m) pro
opravy a údržbu vozidel, přezouvání pneumatik. Standardně se v dílně vyskytují 2 – 3
pracovníci. Během měření byl v dílně přítomen pouze pracovník provádějící měřenou
operaci – Podnik D.
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U jednotlivých pracovních operacích byla zavedena různá technická opatření. Všechny
činnosti, kromě pracovní operace 8. Broušení karosérie, probíhaly v halách se
vzduchotechnickým zařízením. V případě činnosti 4. Operátor svářecího stroje a 5. Ruční
svařování bylo zavedeno také místní odsávání. S výjimkou operace 5 nebyla ochrana
dýchacího ústrojí používána ani v jedné z uvedených pracovních operací. Navrhované
respirátory dle pracovních činností profesí jsou uvedeny v Tabulce č. 1: Navrhované
respirátory pro vybrané pracovní činnosti.

Tabulka č. 1: Navrhované respirátory pro vybrané pracovní činnosti
Průměrná
Expozice
při
početní
použití
koncentrace Respirátor
Pracovní
respirátoru (včetně
částicpo
o dostatečné
Podnik
operace
koncentrace částic
odečtení
účinnosti
pozadí)
pozadí
[#/cm3]
[#/cm3]
1. Obsluha
11 002
-*
-*
soustruhu
2. Obsluha
39 295
FFP1
5 430
A
frézky
3. Zámečnictví
(svařování,
117 958
FFP1
11 843
broušení, pálení)
4. Operátor
85 664
FFP1
8 505
svářecího stroje
5. Ruční
B
132 472
FFP1
11 595
svařování
6. Bodové
52 990
FFP1
6 348
svařování
7. Obsluha
32 583
FFP1
5 530
C
pálicího stroje
8. Broušení
75 684
FFP1
5 978
D
karoserie
Průměrné početní koncentrace částic pozadí
Pracovní operace
[#/cm3]
1. Obsluha soustruhu
42 976
2. Obsluha frézky
3. Zámečnictví (svařování,
61 479
broušení, pálení)
4. Operátor svářecího stroje
5. Ruční svařování
43 195
6. Bodové svařování
7. Obsluha pálicího stroje
51 203
8. Broušení karoserie
14 885
* Nebyla překročena referenční hodnota 20 000 částic/cm3
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Podklad pro rozhodování o přidělení ochranných prostředků dýchacích orgánů
zaměstnavatelem poskytuje publikace VÚBP - Certifikovaná metodika pro poskytování
osobních ochranných prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic. Na základě
zařazení doby expozice a nebezpečnosti nanočástic do kategorií stanovuje metodika
orientační doporučení pro přidělení ochranných prostředků dýchacích orgánů. Z hlediska
expozice by byly měřené pracovní operace 2. – 7. zařazeny do kategorie IV, kdy se
předpokládá doba expozice v rámci pracovní směny nad 6 hodin denně, 30 hodin týdně.
Pracovní činnost 8. Broušení karoserie by se řadila do kategorie I s expozicí do 1 hodiny
denně, 5 hodin týdně. Vzhledem k absenci informací o chemickém složení zpracovávaného
materiálu (oceli, svářečských dýmů), bude s přihlédnutím k jejich podstatě zvolen stupeň
nebezpečnosti V. Tento stupeň nebezpečnosti je charakterizován hustotou nanočástic
vyšší než 6 000 kg/m3, kterou lze předpokládat. Dále musí být početní koncentrace
nanočástic v pracovním ovzduší vyšší než 40 000 částic/cm3. Podmínka koncentrace není
splněna pro pracovní operaci 7., kde lze uvažovat o nižším stupni nebezpečnosti. Dle
stanovené kategorie expozice a třídy nebezpečnosti bude riziko nabývat hodnoty 3
v případě pracovních operací 2. – 7. V těchto případech lze očekávat negativní ovlivnění
zdraví zaměstnance působením nanočástic, riziko lze vnímat jako nepřijatelné. Proto je
doporučováno vždy používat individuálně otestovaný ochranný prostředek dýchacích
orgánů. Pracovní operace 8. se bude z důvodu nižší expozice vyznačovat hodnotou rizika
2. Nelze tedy vyloučit negativní ovlivnění zdraví zaměstnance působením nanočástic.
Riziko lze vnímat jako podmíněně přijatelné a pro práci je doporučováno používat ochranný
prostředek dýchacích orgánů. [8]
Z uvedené Tabulky č. 1 také vyplývá, že pro zajištění dostatečné ochrany před
nanočásticemi teoreticky postačí filtrační polomasky/filtry FFP1. I přes svou nejnižší
účinnost ze všech tří typů respirátorů snižují pro uvedené pracovní činnosti početní
koncentrace částic na méně než polovinu z referenční hodnoty pro použití dýchací ochrany.
Je ale nutné zmínit, že výrazný vliv na účinnost, respektive těsnost respirátoru po stranách,
má správná volba tvaru a velikosti respirátoru ve vazbě ke konkrétnímu zaměstnanci,
nasazení a utěsnění dle pokynů výrobce, úplné narovnání a rozložení respirátoru,
vytvarování nosní svorky, nepřekroucené napnuté a správně umístěné pásky, oholená tvář.
Snížení účinnosti ve vztahu k přiléhavosti způsobí strniště, vousy. [30] Účelné by mohlo být
použití respirátorů FFP2 v případě činností zámečníka a ručního svařování, kde je
koncentrace snížena na hodnotu mírně přesahující polovinu referenční hodnoty. V případě
svařování se ovšem většinou uplatňují účinnější OOPP, například svářečská kukla
s vháněním vzduchu. Expozice ručního svářeče je na rozdíl od ostatních činností navíc
snížena také místním odsáváním.

3.5

Lékařské prohlídky zaměřené na biologické monitorování (např. měření
koncentrace nenasycených aldehydů) [2, 3, 11, 12]:

Obecně:
• V tuto chvíli je tento nástroj (biologický monitoring pro ENMs) spíše v „plenkách“
a teprve se rozvíjí a v současné době není autorativními nebo regulačnímu orgány
vyžadován, nicméně je to nástroj, který je v literatuře doporučován a měl by být
používán jako běžně platný nástroj pro hodnocení řízení zdravotních rizik.
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•
•
•
•

•
•

•

•

Důležitou roli hrají toxikologické důkazy přítomnosti ENMs v těle a jejich velikost,
které by šly následně využít jako extrapolaci informací pro biologické monitorování.
Stále existuje řada výzkumů, které připravují půdu pro použití biologického
monitoringu k doplnění hodnocení expozice.
Vývoj
vhodných
biomarkerů
vyžaduje
znalost
farmakokinetických
a farmakodynamických údajů pro danou chemickou látku, které pro mnoho tříd NMs
stále chybí, a to i přes velký vývoj v modelech in silico.
Pro biologický monitoring pracovníků exponovaných nanomateriály je potřeba
dalšího speciálního výzkumu, který by vyvinul protokoly biologického monitorování,
který by měl zahrnovat fyzikálně-chemickou charakterizaci materiálů, kterým je
populace vystavena a současně dobře zavedené znalosti toxikokinetických
a dynamických charakteristik. Díky takovému typu výzkumu by mohl dát odpověď
na to, zda biologické monitorování by mělo měřit přímé mateřské sloučeniny nebo
potenciální metabolity nebo produkty rozkladu.
Jako jeden z návrhů je možné spojit biomarkery u experimentálních zvířat
s biomarkery u lidí, ovšem kandidátské biomarkery musí být pak validovány
s expozicí anebo s účinky.
Kromě toho, vzhledem k extrémně vysokým dávkám často používaným
v experimentálních podmínkách a extrémně nízkým frakcím získaným ENM
v biologických tekutinách, by potenciální biomarkery měly být validovány při nízkých
dávkách a delší době léčby, a to prostřednictvím analytických technik dostatečně
citlivých na to, aby zároveň dokázaly řešit i stopové hladiny biologických markerů.
Validace zahrnuje posouzení nejen citlivosti, specificity a prediktivní hodnoty, ale
také užitečnosti při rutinních studiích pracovníků. Nakonec bude validace a vývojový
výzkum k identifikaci biomarkerů pro biomonitoring pracovníků vyžadovat studie na
lidech, což mohou být terénní, komorové nebo epidemiologické studie.
Ovšem v případě zavedení výzkumu či studie pracovníků testovaných pro hodnoty
biologického monitoringu je také podstatné zajistit odpověď na etické, právní
a sociální otázky, konkr. otázky ohledně soukromí, důvěrnosti a oznamování
výsledků či studií.

Konkrétně:
• Z literatury víme, že některé ENMs lze detekovat v biologických matricích (krev,
plazma, moč, výkaly), je ovšem poměrně obtížné rutinně používat výkaly jako
vhodnou biologickou matrici pro pracovní biomonitoring.
V případě použití metody kondenzátu vychovatelného vzduchu, se může jevit jako
slibná matrice pro lidský biomonitoring v porovnání s neexponovanými osobami., ovšem
jen pro některé ENMs (např. nanočástice TiO2) Toto tvrzení neplatí pro všechny ENMs:
• V důsledku individuálních a specifických vlastností, ne všechny ENMs se se mohou
snadnou nacházet v kondenzátu vychovatelného vzduchu nebo tělních tekutinách,
např. uhlíkové nanotrubičky (CNTs) jsou jedním z příkladů. CNTs ve velmi malých
rozměrech (pod 10 nm) se mohou deponovat do plicních alveol a následně
prostoupit skrz buněčnou stěnu do krve a následně až k orgánům (játra, slezina,
mozek aj.), přičemž pohyb z krve do různých orgánů je poměrně rychlý. Z tohoto
důvodu biomarker krev není zcela relevantní, lepší varianta by mohla být moč.
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3.6

Závěr

Na základě uvedených informací lze tvrdit, že běžně používaná technická opatření a OOPP
poskytují dostatečnou ochranu i před nanočásticemi. Není tedy nutné zavádět opatření
speciálně upravená pro ochranu před nanočásticemi, ale mít zavedená opatření proti
prašnosti obecně. Zpravidla tak bude zajištěna dostatečná ochrana i před nanočásticemi.
Jako jeden z nejúčinnějších a nejrealizovatelnějších způsobů vysoké ochrany před
nanočásticemi se jeví ventilace haly ve spojení s místním odsáváním a filtrační
polomaskou.
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Závěr
Měření koncentrací nanočástic (10–700 nm) probíhalo vždy v celém prostoru
daného provozu. Po zhodnocení naměřených koncentrací nanočástic se následně měření
zaměřilo na body (zdroje generující nanočástice) s vyšší a vysokou koncentrací nanočástic.
Při zhodnocování výsledků měření jsme v podstatě postupovali dle normy ISO/TR
27 628 - Workplace atmospheres — Ultrafine, nanoparticle and nano-structured aerosols
— Inhalation exposure characterization and assessment, a to:
- Určili jsme předpokládané složení pevných částic aerosolu a odhadovali/stanovili
jejich toxický účinek;
- Registrovali jsme proudění vzduchu s přenosem aerosolů na pracovišti (dveře,
okna, řízená ventilace;
- Analyzovali jsme pracovní činnost, používané technologie, pracovní
zvyklosti/chování zaměstnanců;
- Následně se zaměstnavatele/provozovatelem jsme řešili případné otázky/návrhy na:
o Úpravy pracovní atmosféry (přirozené větrání, odsávání centrální, lokální,
mobilní, vzduchové clony, filtrace vzduchu přes hepa filtry, ideál: odtah emisí
a větrání);
o Opatření technologického a či technického charakteru (změna technologie
a metody výroby, instalace CNC strojů, mobilní stěny, clony, umístění výroby
nebo její části do hermetického boxu nebo digestoře, změna suroviny);
o Úpravy organizačního charakteru (politika soustavné prevence, kontrolní
pásma, princip předběžné opatrnosti, čistota na pracovišti – pravidelný úklid,
údržba, snížení počtu zaměstnanců u hlavního zdroje nanočástic);
o Zavedení ochranných pracovních pomůcek dýchacího systému (možnost
využití certifikované metodiky MPSV, mít k dispozici kvalitní a dostatečné
množství OOPP a OPDO). Ochrana dýchacích cest pomocí OOPP by měla
být uplatněna jako poslední varianta z opatření ochrany proti nanočásticím
v pracovním prostředí, viz Hierarchie řízení rizik Obrázek č.1;
o Zavedení specializovaných pracovnělékařských prohlídek (např. biologické
monitorování – SZU, Klinika pracovního lékařství 1. LF UK, prof. Daniela
Pelcová – Měření nenasycených aldehydů v dechu).
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