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66. posiedzenie
Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych  
Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia  
w Środowisku Pracy

Definicje frakcji aerozoli
Skutki zdrowotne zwi¹zane z wdychaniem cz¹stek aerozoli s¹ zwi¹zane 

z ich w³aściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, które determinuj¹ 
los cz¹stek w uk³adzie oddechowym i ich interakcjê z komórkami i tkankami 
w miejscu zdeponowania w drogach oddechowych. W uk³adzie oddechowym 
mo¿na wyró¿niæ kilka obszarów czynnościowych ró¿ni¹cych siê istotnie budow¹, 
rozmiarem oraz mechanizmami depozycji i eliminacji cz¹stek.

Amerykañskie Stowarzyszenie Higienistów Przemys³owych (ACGIH) do ce-
lów oceny nara¿enia na cz¹stki aerozoli podzieli³o uk³ad oddechowy na trzy 
obszary czynnościowe:

• obszar dróg oddechowych w obrêbie g³owy: jama ustna, jama nosowa, 
gard³o i krtañ

• obszar tchawiczo-oskrzelowy: tchawica, oskrzela, oskrzeliki i do oskrze-
lików koñcowych

• obszar wymiany gazowej: oskrzeliki oddechowe, przewody pêcherzykowe 
i pêcherzyki p³ucne.

Zdeponowanie aerozoli w ka¿dym z obszarów dróg oddechowych zale¿y 
od: rozmiaru aerodynamicznego cz¹stek, wymiarów dróg oddechowych oraz 
od charakterystyki procesu oddychania (prêdkości przep³ywu powietrza, czê-
stości i sposobu oddychania).

Na podstawie zmodyfikowanych w 1989 r. przez Soderholma – przewod-
nicz¹cego Committee on Air Sampling Procedures (ASP) – kryteriów i definicji 
frakcji aerozoli, Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN po dyskusji na 66. po-
siedzeniu 6 maja 2011 r. wnioskowa³a do ministra pracy i polityki spo³ecznej 
o wprowadzenie do za³¹cznika nr 1 w czêści A i B wykazu rozporz¹dzenia 
w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217 z 2002 r., poz. 1833 z późn. zm.) 
definicji frakcji aerozoli wraz z uwag¹ w nastêpuj¹cym brzmieniu:

• frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikaj¹ca przez nos i usta, która 
po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagro¿enie dla zdrowia

• frakcja torakalna – frakcja aerozolu wnikaj¹ca do dróg oddechowych w ob-
rêbie klatki piersiowej, która stwarza zagro¿enie dla zdrowia po zdeponowaniu 
w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej

• frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikaj¹ca do dróg oddechowych, 
która stwarza zagro¿enie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany 
gazowej.

Uwaga: Definicja frakcji wdychalnej odpowiada definicji py³u ca³kowitego. 
Definicja frakcji respirabilnej odpowiada definicji py³u respirabilnego. Do po-
bierania próbek aerozoli frakcji wdychalnej, torakalnej oraz respirabilnej nale¿y 
stosowaæ przyrz¹dy spe³niaj¹ce wymagania przyjêtych definicji. Do 2015 r. 
pobieranie próbek aerozoli w środowisku pracy mo¿e byæ równie¿ realizowane 
z zastosowaniem przyrz¹dów stosowanych do pobierania próbek py³u ca³ko-
witego oraz py³u respirabilnego.

Wzory matematyczne opisuj¹ce frakcje aerozoli s¹ zawarte w PN-EN 481:1998
pt. „Określenie sk³adu ziarnowego dla pomiaru cz¹stek zawieszonych w po-
wietrzu”.

Przyjêcie wymienionych definicji frakcji aerozoli bêdzie wymaga³o podjêcia 
przez Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych wraz z Grup¹ Ekspertów 
ds. Aerozoli Przemys³owych weryfikacji wykazów wartości NDS dla substancji 
chemicznych i czynników py³owych pod wzglêdem ich zgodności z przyjêtymi 
definicjami i kryteriami. Zweryfikowane wartości NDS dla czynników py³owych 
bêd¹ zamieszczane w wykazie chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia, 
tak aby docelowo osi¹gn¹æ jednolity wykaz czynników chemicznych. Podzia³ 

na czynniki chemiczne i py³owe jest podzia³em historycznym i sztucznym, 
wykreowanym w latach 40. i 50. ubieg³ego stulecia, kiedy przez chemiczne 
czynniki szkodliwe dla zdrowia rozumiano przede wszystkim czynniki wystê-
puj¹ce w środowisku pracy w postaci par i gazów.

Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych na posiedzeniu w dn. 15-16 
czerwca 2011 r. rozpatrywa³ dokumentacjê dopuszczalnych poziomów nara¿enia 
zawodowego dla frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystoba-
lit). Przyjêcie propozycji weryfikacji wartości NDS dla krzemionki krystalicznej 
wymaga aktualizacji wykazu B. pt. „Py³y” za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia 
ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. z późn. zm.

W zeszycie 2 (68)2011 kwartalnika „Podstawy i Metody Oceny Środowiska 
Pracy” ukaza³ siê artyku³ prof. dr. hab. Edwarda Wiêcka pt. „Kryteria zdrowotne 
pobierania próbek aerozoli w środowisku pracy”, w którym przedstawiono pro-
blemy zwi¹zane z pobieraniem tego rodzaju próbek w środowisku pracy do ce-
lów oceny ryzyka zdrowotnego i ich zgodności z wartościami NDS. W kolejnej 
publikacji zostan¹ omówione metody oznaczania stê¿eñ frakcji wymiarowych 
cz¹stek pod wzglêdem ich zgodności z definicjami pojêæ: frakcja wdychalna, to-
rakalna, respirabilna oraz parametry aparatury pomiarowej niezbêdnej do oceny 
nara¿enia na poszczególne frakcje. Publikacja ta umo¿liwi pracodawcom, pra-
cownikom i s³u¿bom bhp zapoznanie siê z pojêciami dotycz¹cymi frakcji aerozoli, 
zasadami ich pomiaru oraz ocen¹ nara¿enia na ich dzia³anie w środowisku pracy.

Podczas 66. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopusz-
czalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku 
Pracy rozpatrywano równie¿ uzasadnienia propozycji wartości dopuszczalnych 
stê¿eñ przygotowane przez Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych dla 
nastêpuj¹cych substancji chemicznych: 1,2-dibromoetan, mangan i jego zwi¹zki 
nieorganiczne (w przeliczeniu na Mn), 1,1,2-trichloroetan i kwas akrylowy.

Po przedyskutowaniu uwag zg³oszonych przez uczestników posiedzenia, 
Miêdzyresortowa Komisja przyjê³a wniosek, który zosta³ przed³o¿ony ministrowi 
w³aściwemu do spraw pracy w sprawie zmiany wykazu najwy¿szych dopusz-
czalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy w nastêpuj¹cym zakresie:

– wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian w wykazie wartości najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia:

Lp. Nazwa i numer CAS
substancji chemicznej

Najwy¿sze dopuszczalne
stê¿enia w mg/m3

w zale¿ności od czasu nara¿enia
w ci¹gu zmiany roboczej

NDS NDSCh NDSP
114. 1,2-Dibromoetan

[106-93-4] 0,01 – –
248. Kwas akrylowy

[79-10-7] 10 29,5 –
262. Mangan [7439-96-5] i jego zwi¹zki 

nieorganiczne – w przeliczeniu na Mn
– frakcja wdychalna
– frakcja respirabilna

0,2
0,05

–
–

–
–

411. 1,1,2-Trichloetan
[79-00-5] 40 – –
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