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Abstrakt  

Okrem širokého spektra potenciálnych výhod, použitie nanomateriálov môže ohrozovať ľudské zdravia 

a životné prostredie. Táto diplomová práca predstavuje výsledky pilotných meraní, kde bola sledovaná 

expozícia nanočastíc. Na základe literárnej rešerše bola navrhnutá vhodná metóda pre meranie, a to 

konkrétne trojstupňový model OECD. Na základe tohto modelu boli prevedené merania v troch 

zvarovniach, kde nanočastice sú produkované náhodne. Meranie sa skladalo zo zberu informácie a zo 

samotného merania koncentrácii nanočastíc v pracovnom prostredí, kde zber dát bola zameraná len na 

inhalačnú expozíciu. V priebehu zvárania sú produkované častice o veľkosti 0,3 μm a ich koncentrácia je 

silne ovplyvnená zváracím materiálom, typom zvárania a odsávaním. Častice z hľadiska morfológie sú 

amorfné a obsahujú mangán, železo a kremík, ktoré môžu vyvolať neurodegeneratívne ochorenia. Ďalej 

výsledky poukazujú na dôležitosť sledovania perorálnej expozície.  

Abstract 

Outside to the wide range of potential benefits, the use of nanomaterials can endanger human health 

and the environment. This diploma thesis presents the results of pilot measurements, where the 

exposure of nanoparticles was monitored. Based on a literature research a suitable method for 

measurement was the three-stage OECD model. Based on this model, measurements were performed 

in three welding workplaces, where nanoparticles are produced incidentally. The measurement 

consisted of collecting information and measuring the concentration of nanoparticles in the workplace, 

where data collection was focused only on inhalation exposure. During welding, 0.3 μm size particles 

are produced and their concentration is strongly influenced by the welding material, type of welding 

and suction. The particles are amorphous in terms of morphology and contain manganese, iron and 

silicon, which can cause neurodegenerative diseases. Furthermore, the results indicate the importance 

of monitoring oral exposure. 
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1 ÚVOD 

Nanočastice a nanoštruktúrované materiály predstavujú aktívnu oblasť výskumu v posledných 

desaťročiach. Nanotechnológia sa stáva súčasťou nášho každodenného života, buď sa stretávame s ňou 

ako zákazníci, ktorí prichádzajú do styku prostredníctvom produktov obsahujúce nanomateriály alebo 

pracovníci v priebehu vykonania svojej práce. Nanomateriály vďaka svojim vlastnostiam majú potenciál 

zlepšiť kvalitu života a po ich komercializácii ich vývoj a využitie neustále rastie. Ich vývoj umožňuje 

pozoruhodný rozvoj technológie v mnohých priemyselných odvetviach.  

Zároveň sa však zistilo, že tieto materiály majú nielen prospešné vlastnosti, ale v niektorých 

prípadoch môžu byť potenciálnym nebezpečenstvom pre ľudské zdravie a životné prostredie. 

V skutočnosti tie ich špecifické vlastnosti, ktoré ich robia technologicky cennými, sú zároveň možnými 

príčinami ich potenciálnych škodlivých účinkov.  

Vedci a výskumníci stoja pred jednou veľkou a dôležitou výzvou, a to spoľahlivo posúdiť riziká 

a bezpečnosť nanočastíc a nanoštruktúrovaných materiálov. Hlavným problémom je nedostatok 

systematických znalostí o expozícii s týmito materiálmi, chýbajúce limitné hodnoty, neznalosť vplyvu na 

ľudské zdravie a ich dopad na životné prostredie. Zatiaľ existuje obmedzené množstvo údajov 

o expozícii s týmito materiálmi v pracovnom prostredí. Kvôli tomu sa stáva hlavnou oblasťou záujmu, 

lebo pracovníci sú v prvej línii pri vystavení a sú v najväčšom nebezpečenstve. 

Táto diplomová práca predstavuje výsledky z merania o emisiách nanočastíc na troch 

pracoviskách, kde boli sledované rôzne procesy v priebehu 8 hodinovej dennej smeny. Počas merania 

okrem koncentrácii nanočastíc v pracovnom ovzduší boli častice zachytené, ktoré boli následne 

analyzované z hľadiska morfológie a zloženia.  

 



11 

 

2 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Nástup nanotechnológie na prelome tohto storočia predstavuje veľkú technologickú revolúciu, 

ktorá sa má v nasledujúcich desaťročiach neustále rozširovať. Avšak nové chemikálie a nové materiály 

vždy vyvolávajú obavy, pretože minulosť ukázala, že počas výroby a používania nových výrobkov 

nemožno vylúčiť možné negatívne účinky na zdravie a vplyvy na životné prostredie. Možnosť 

manipulovať s materiálmi na úrovni atómov a molekúl vyvoláva rôzne otázky o ich chovaní a ich 

možných biologických účinkov. Faktom je, že tieto nové nanomateriály vykazujú odlišné vlastnosti ako 

materiály s rovnakým zložením v makro svete. Celkovo v dôsledku týchto nových vlastností čelíme 

úplne novej situácii v toxikológii, pretože vzájomné pôsobenie takýchto nanomateriálov s biologickými 

organizmami a životným prostredím vytvára úplne nové požiadavky [1]. 

Tento rozvoj zvyšuje potrebu monitorovať vystavenie pracovníkov, ktorí patria medzi prvými 

ľuďmi, ktorí sú v priamom kontakte s novými vyvinutými nanomateriálmi. Ochrana pracovníkov 

a vytvoriť vhodné nové opatrenia je veľmi dôležitá problematika. Súčasný stav sa zameriava práve na 

túto problematiku, popisuje základne charakteristické rysy nanočastíc, ich možný vplyv na ľudské 

zdravie a aktuálnu legislatívu, analýzu rizík a opatrenia pre nanočastice v pracovnom prostredí.  

2.1 NANOČASTICE 

Termín nanočastice a nanoštruktúrované materiály sa v súčasnosti často používa pre rôzne 

materiály. Zvyčajne sa týka materiálov s vonkajšími rozmermi alebo vnútornou štruktúrou meraných 

v nanometroch, ktoré vykazujú ďalšie alebo odlišné vlastnosti v porovnaní s väčšími materiálmi 

s podobným chemickým zložením (viď. Obr. 1). Nano-objekty sa v súčasnosti používajú v mnohých 

inovatívnych technologických aplikáciách a výrobkoch vrátane širokého spektra spotrebiteľských 

výrobkov, avšak rastie obava z ich bezpečného používania a možného vplyvu na ľudské zdravie 

a životné prostredie [2; 3]. 

Definovať pojem nanomateriál (NM) však nie je jednoduché. Zatiaľ neexistuje žiadna 

medzinárodne harmonizovaná definícia, ktorá by spĺňala požiadavky na prijatie právnych predpisov, aj 

keď vnútroštátne orgány, vedecké výbory a medzinárodné organizácie diskutovali a navrhli širokú škálu 

definícií [4]. Vymedzenie pojmu je podstatné pre legislatívu upravujúcu zachádzanie s nimi. NM podľa 

odporučení Komisie 2011/696/EU je vymedzený ako: 

„prírodný, vedľajší alebo priemyselne vyrábaný materiál pozostávajúci z častíc v neviazanom stave 

alebo ako agregát alebo zoskupenie, v prípade ktorého sa najmenej 50 % častíc vložení materiálu podľa 

veľkosti a počtu častíc nachádza vo veľkostnom rozsahu od 1 nm do 100 nm“ [5]. 
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Obr. 1 Porovnanie veľkosti a tvaru nanomateriálov a materiálov nad rozsahom nanorozmerov [6]. 

NM môžu vzniknúť vplyvom prírodných procesov alebo ako dôsledok riadenej alebo neriadenej 

ľudskej činnosti. Prírodné sú veľmi rozmanité a vznikajú napr. sopečnou erupciou, sú prítomné 

v prachu a piesku. Zároveň do tejto skupiny patria aj vírusy, DNA, proteíny atď. NM produkované 

riadenou ľudskou činnosťou sú omnoho viac definované a uniformné. Oproti tomu antropogenné NM, 

vznikajúce náhodným procesom, sú vo svojej štruktúre a veľkosti veľmi variabilné [7].  

NM vykazujú jedinečné a fascinujúce vlastnosti, vďaka ktorým sú veľmi populárne v posledných 

rokoch. Je na nich charakteristické, že často vykazujú odlišné chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti 

a chovajú sa odlišne v porovnaní s materiálmi s hrubšou štruktúrou, aj keď je elementárne alebo 

molekulárne zloženie rovnaké. Hlavnými dôvodmi týchto odlišností je vzrastajúci podiel atómov na 

povrchu objektu (veľkosť povrchu) vzhľadom k celkovému počtu atómov (objemu objektu) s klesajúcim 

rozmerom objektu a vzrastajúci vplyv kvantových efektov na elektrické, magnetické a optické 

vlastnosti [3; 8].  

Rôzne vlastnosti NM by sa dali vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch hlavných oblastí: fyzikálne 

a chemické vlastnosti [8]. Fyzikálne vlastnosti zahŕňajú optické vlastnosti, ako farba, odraz, absorpcia 

a schopnosť prenikania svetla [9; 10]. Do tejto skupiny patria aj mechanické vlastnosti, ktoré zahŕňajú 

flexibilitu, ťažnosť, elasticitu a pevnosť v ťahu [11]. Okrem toho elektrické a magnetické vlastnosti, ako 

napríklad merný elektrický odpor, polovodivosť a supervodivosť [12], umožňujú rozsiahle využitie NM 

v odvetviach elektroniky, životného prostredia a obnoviteľných zdrojov energie. 
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Chemické vlastnosti zahŕňajú reaktivitu, citlivosť na vonkajšie faktory (teplo, svetlo a vlhkosť) 

a stabilitu, ktorá ovplyvňuje ich biomedicínske aplikácie [8; 13; 14]. Okrem toho môžu nanočastice 

v dôsledku svojej malej veľkosti migrovať ľahšie v biologických systémoch, ako je ľudské telo, a byť 

schopné prekročiť biologické bariéry a spôsobiť neočakávanú a nezvyčajnú expozíciu [14]. 

2.1.1 Využitie a uplatnenie nanočastíc a nanoštruktúrovaných materiálov 

NM vďaka svojim unikátnym a špecifickým vlastnostiam sú stále viac a viac používané v rôznych 

oblastiach. Denne sa zvyšuje počet nových syntetizovaných NM, ktoré môžu znamenať možnosti 

vyriešenia doteraz problémových situácii. Ich aplikácie sa pohybujú od lekárskeho až po moderný 

priemysel [12]. Uplatňujú sa v oblasti biomedicínskych technológii [15; 16], čistení odpadových vôd [17], 

katalyzátorov [18; 19], informačných technológií [12]. Používajú sa ako senzory a biosenzory, v ktorých 

sa uplatňuje elektrochemické, optické, piezoelektrické a magnetické pole [20]. V zariadeniach na 

uchovávanie energie sú použiteľné vo forme elektród, ktoré sú užitočné na prípravu batérií 

a superkondenzátorov [21; 22]. Okrem toho sa používajú aj v izolátoroch, v priemyselných farbách 

a obehových čerpadlách [12].  

 

Obr. 2 Hodnotový reťazec potenciálneho vystavenia ľudí a životného prostredia v priebehu životného cyklu 

umelo vytvorených nanomateriálov (ENM) [23]. 

Rozvoj a využitie nanotechnológii znamená veľký potenciál a rad výhod v budúcnosti. Avšak je 

dôležité si primerane hodnotiť vzťah týchto materiálov a technológií k bezpečnosti a zdraviu. Kvôli 

enormnému rozvoji existuje naliehavá potreba nájsť spoľahlivé spôsoby, ako predpovedať potenciálne 

zdravotné a environmentálne riziká týchto technológií a materiálov. Len týmto spôsobom je možné 

zaistiť bezpečnosť umelo vytvorených NM a ich nanotechnologické aplikácie. NM ponúkajú obrovské 

výhody a potenciál do budúcnosti, pokiaľ ide o vedecký a technologický pokrok, ale tieto materiály 

a technológie sa musia preukázať aj ako bezpečné. Zabezpečenie bezpečného používania umelo 
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vytvorených NM a nanotechnológií je ich neoddeliteľnou súčasťou. Pri určení hodnotného reťazca 

nano-povolených výrobkov je potrebné vyhodnotiť všetky kroky životného cyklu. Tieto kroky zahŕňajú 

výrobu, začlenenie do primárnych produktov, výrobu druhotných produktov, procesy vedúce 

k vedľajším produktom a odpadu a recyklácia. Vo všetkých týchto fázach môže dôjsť k úniku a viesť 

k vystaveniu nebezpečenstva ľuďoch alebo životného prostredia [23]. Na Obr. 2 je znázornený 

hodnotový reťazec umelo vytvorených NM a fázy, pri ktorých môže dôjsť k uvoľneniu. 

2.1.2 Vplyv a riziká nanočastíc a nanoštruktúrovaných materiálov na životné 

prostredie 

Rastúca koncentrácia antropogenných NM, umelo vytvorené alebo sekundárne (neriadené), 

spôsobuje ich akumuláciu do životného prostredia [24]. Ich osud stále nie je známy, ale je riadený 

kombinovanými účinkami ich fizikálno-chemickými vlastnosťami a ich interakciami s inými 

znečisťujúcimi látkami [25]. Po vypustení NM do životného prostredia sa akumulujú v rôznych 

matriciach životného prostredia, napríklad vo vzduchu, vode, pôde a sedimentoch [26]. Vplyv a toxicita 

NM na životné prostredia vzhľadom na interakciu s biologickými látkami stále nie je ustanovený. Tieto 

materiály ovplyvňujú životné prostredie viacerými spôsobmi, napr. zvýšenými úrovňami znečistenia 

zložiek životného prostredia, akumuláciou (krátkodobé a dlhodobé účinky) a ovplyvnením životného 

cyklu v živých systémoch [24].  

NM, ako bolo vyššie spomenuté (2.1.1), majú svoju pozitívnu stránku, vďaka ktorému sú teraz 

stále viac a viac využívané, avšak prinášajú aj nebezpečenstvá pre životné prostredie (viď. Tab. 1). 

Nanotechnológia sľubuje významné sociálne, environmentálne a finančné výhody. Nanotechnológia sa 

môže nakoniec vyvinúť s cieľom znížiť ľudskú stopu životného prostredia poskytovaním účinnejších 

a energeticky úspornejších inovácií [27]. NM boli úspešne implementované na čistenie vzduchu a vody 

pomocou absorpčných, filtračných a oxidačných techník s vyššou účinnosťou ako konvenčné 

techniky [28; 29].  

Negatívny vplyv NM na environment zatiaľ nie je možné jednoznačne určiť, lebo existuje príliš 

veľa premenných (napr. identifikácia NM, detekčný limit, koncentrácia), ktoré je potrebné zohľadniť. Je 

veľmi ťažké dospieť k záveru o ekologických účinkoch a environmentálnej stabilite. Dokonca aj malá 

zmena v chemickej štruktúre NM by mohla radikálne zmeniť ich vlastnosti a zmeniť ich na toxické 

zlúčeniny [27]. Podľa Agentúry pre ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency – 

EPA) je ťažko identifikovať toxicitu NM, pretože majú jedinečné chemické vlastnosti, vysokú reaktivitu, 

nerozpúšťajú sa v kvapaline a v priebehu zberu a analýzy veľmi ľahko zmenia svoje vlastnosti [30]. Vedci 

skúmali ekologické účinky nanočastíc Ag2S [31]. Zistilo sa, že rastliny Uhorka siata (Cucumis sativus) 
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a Pšenica letná (Triticum aestivum L.) môžu absorbovať nanostriebro z pôdy. Absorpcia viedla k regulácii 

génov, čo vyvoláva zníženie rastu rastlín. Väčšina nanočastíc akumulovalo na listoch testovaných rastlín, 

ktorý môže znamenať prenos nanočastíc v potravinovom reťazci. Úroveň NM v životnom prostredí sa 

neustále zvyšuje a je potrebné sledovať ich možný negatívny vplyv na rastliny, zvieratá a mikróby. 

Tab. 1 Pozitívny a negatívny vplyv NM na životné prostredie [27] 

Pozitívne stránky Negatívne stránky 

Zníženie spotreby paliva Ťažko identifikovateľné 

Zníženie znečistenia 
Neznáme environmentálne 

koncentrácie 

Zníženie skleníkového efektu Vysoká reaktivita 

Premena toxických prvkov na 

netoxické 
Toxicita, ekotoxicita 

Čistenie odpadovej vody a vzduchu Tvorba prachových oblakov 

Nanosenzory na detekciu pesticídov Zníženie rastu rastlín 

Nanohnojivá Možné vplyvy na životný cyklus 

 

2.1.3 Vplyv a riziká nanočastíc a nanoštruktúrovaných materiálov na človeka 

Vystavenie ľudského organizmu vplyvu prírodných a náhodných ultrajemných častíc, vrátane 

častíc v nano-rozmeroch, je súčasťou bežného života. Avšak rýchly nárast produkcie umelo vytvorených 

NM zvýšil pozornosť vedcov, či tieto materiály môžu vyvolať nežiadúce účinky v ľudskom organizme. 

Cudzie látky sú všeobecne blokované ľudskou pokožkou a hornými dýchacími cestami [27]. NM vďaka 

svojim veľkostiam môžu vstupovať do ľudského organizmu viacerými spôsobmi. Cesty vstupu do 

organizmu môžeme klasifikovať ako: 

 Dermálna expozícia – cez pokožku a viditeľnými sliznicami (napr. kozmetika obsahujúce NM), 

 Inhalačná expozícia – dýchacou sústavou (napr. NM na pracovisku), 

 Perorálna expozícia – cez tráviacu sústavu (napr. potraviny obsahujúce NM), 

 Intravenózna expozícia – priamo do krvného riečiska poškodeným tkanivom alebo vpichom. 

NM môžu vstúpiť do tela zo vzduchu, vody, jedla, oblečenia alebo liekov (drug delivery system). Väčšina 

z týchto nanočastíc putuje krvným obehom a dosahuje orgány, ako sú obličky, mozog a pečeň [32]. 

Schéma možných ciest vstupu a prenos NM v ľudskom organizme je znázornený na Obr. 3. 

Najčastejším typom príjmu nanočastíc je inhalačná expozícia, čiže prostredníctvom dýchacej 

sústavy. Dýchanie NM prebieha rovnakým spôsobom ako keď človek je vystavený plynom či parám. 

Absorpcia pľúcami je veľmi rýchla, lebo jej stavba je prispôsobená k efektívnej výmene plynov medzi 
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vdychovaným vzduchom a krvou. Pri expozícii veľkosť častíc je rozhodujúci pre ich prienik a ukladanie 

v dýchacej sústave. Častice väčšie ako 10 μm sú zachytené hornými dýchacími cestami, hrubé frakcie  

(4–10 μm) sa dostávajú pod úroveň hrtanu a častice o veľkosti okolo 2,5 μm až do priedušiek. Častice 

o veľkosti 1 až 3 μm predstavujú vážne riziko, lebo v prieduškách usadzujú a zotrvávajú dlhodobo. 

Najmenšie častice o veľkosti v rádoch desiatok až stoviek nanometrov prenikajú až do alveol, kde veľmi 

ľahko preniknú spolu s plynmi až do krvného obehu [33]. 

 

Obr. 3 Schéma znázorňujúci možné cesty vstupu a prenosu nanočastíc v ľudskom organizme [34]. 

Mnohé štúdia preukazujú na súvislosť medzi expozíciou s NM a rôznymi chorobami. Vďaka 

malej veľkosti NM môžu ovplyvňovať základné bunečné procesy, ako proliferácia (bujnenie), 

metabolizmus a odumieranie buniek. Poškodenie týchto základných procesov môže byť spojené 

s rôznymi chorobami [35]. Napríklad rakovina je výsledkom nekontrolovanej proliferácie buniek [36], 

zatiaľ čo neurodegeneratívne choroby sú čiastočne spôsobené predčasnou bunkovou smrťou [37]. 

Oxidačný stres sa podieľa na mnohých chorobách, vrátane kardiovaskulárnych a neurologických 

chorôb, pankreatitídy a rakoviny [35]. 

Jeden z najvážnejších možných účinkov NM je ich genotoxicita. Výsledky poukazujú nato, že 

rôzne druhy nanočastíc môžu indukovať genotoxicitu v baktériách, cicavcoch a rastlinách [38]. 

Mechanizmus genotoxicity indukovaný s NM je možné klasifikovať do primárnych a sekundárnych 
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mechanizmov. V primárnom mechanizme môže byť poškodenie vyvolané buď priamou interakciou NM 

s genetickým materiálom alebo NM-indukovanými reaktívnymi formami kyslíka (ROS). V sekundárnom 

mechanizme sa poškodzuje samotná produkcia ROS v dôsledku zápalu [39]. Genotoxický účinok 

vykazujú rôzne druhy uhlíkových nanotrubičiek a nanovlákien [40; 41; 42; 43] i oxid titaničitý (TiO2) [44; 

45; 46]. Avšak literatúra o genotoxicite NM je kontroverzná a nekonzistentná [47; 48], časť autorov 

potvrdzuje, že spomínané NM nie sú genotoxické. Táto protikladnosť môže byť spôsobená testovaním 

s odlišnými metódami, rôznymi veľkosťami a koncentráciami NM a čiastočne z dôvodu obmedzenej 

chemickej charakterizácie nanočastíc. 

Ďalšia problematická oblasť je prienik nanočastíc do nervového systému, tj. mozgu, miechy 

a nervov. Okrem dýchania sa NM dostávajú do nervového systému aj inými cestami, napr. dermálne 

alebo perorálne [34; 49]. Štúdie zaoberajúce sa poškodením DNA v mozgových tkanivách psov 

vystavených látkam znečisťujúcim ovzdušie preukázali vznik chronického zápalu mozgu a porušenie 

funkcií neurónov. Patologické testy sa podobali výsledkom ranej fázy Alzheimerovej choroby [50]. 

Ďalšie výskumy vykonané na potkanoch dýchajúce dym zo zvárania potvrdili prítomnosť a hromadenie 

mangánu v krvi, v pečeni a v mozgu [51; 52]. Z epidemiologických štúdií vyplýva súvislosť medzi 

dýchaním častíc s obsahom mangánu a neurologickými chorobami zváračov. Práve u niektorých 

zváračov a pracovníkov, ktorí vykonávajú podobnú prácu oveľa častejšie sa vyskytuje Alzheimerova 

choroba a Parkinsonova choroba [53; 54; 55]. 

Najvyššie koncentrácie NM bývajú namerané v rámci prevádzok, kde dochádza ku 

spracovávaniu kovov za vysokých teplôt ako hutnenie alebo zváranie [56]. V týchto prevádzkach bývajú 

zaznamenávané koncentrácie až stonásobne vyššie v porovnaní s okolitým ovzduším. Práca v takomto 

prostredí predstavuje významné zdravotné riziko pre zamestnancov. Ešte vyššiemu riziku môžu byť 

vystavení pracovníci v prevádzkach, kde sa vyrábajú alebo používajú nanomateriály, ktoré obsahujú 

určitý podiel umelo vyrábaných NM [57]. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, má z hľadiska možnej expozície v pracovnom prostredí 

najväčší význam vdychovanie nanočastíc v ovzduší. Význam gastrointestinálnej a dermálnej expozície 

pri prieniku NM do organizmu nebol doteraz spoľahlivo doložený. Proti obom sa dá navyše chrániť 

aplikáciou základných bezpečnostných opatrení, najmä zákazom konzumácie potravín na pracovisku 

alebo používaním ochranných rukavíc. Z týchto dôvodov diplomová práca bude ďalej smerovaná 

k rizikám spojeným s inhalovanými NM. 
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2.1.4 Nanočastice a nanoštruktúrované materiály v pracovnom prostredí 

Počet novo spracovaných NM sa s ich aplikáciami stále rýchlo zväčšuje. Je potrebné pri prístupe 

k týmto materiálom zdôrazniť dôležitosť zvažovania potenciálnych nežiadajúcich dopadov 

nanotechnológií. Hlavnou oblasťou záujmu je potenciálny neprijateľný vplyv na pracovníkov, pretože sú 

prvými ľuďmi v spoločnosti, ktorí sú vystavení potenciálnym rizikám nanotechnológií. Je potrebné určiť 

kritériá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré definujú zodpovedný rozvoj nanotechnológií. 

Schulte et al. [58] predstavuje päť kritických akcií, ktoré by mali činiť rozhodujúci vplyv na zodpovedný 

vývoj. Patrí medzi nich identifikácia a sledovanie nebezpečných NM na pracovisku, posudzovať 

expozíciu a oznamovať možné nebezpečenstvo pre pracovníkov, riadiť riziká zacielené na bezpečnosť 

ochrany a zdravia pri práci a podpora bezpečného rozvoja nanotechnológii. 

Všetky uvedené kritériá sú nevyhnutné pre vznik zodpovedného vývoja. Vzhľadom k tomu, že je 

v ranej fáze komercializácie, stále existuje veľa neznámych a znepokojujúcich otázok týkajúcich sa NM. 

Preto je obozretné zaobchádzať sa s nimi ako s potenciálne nebezpečnými, kým nebude zhromaždené 

dostatok údajov o toxikológii a expozícii pre hodnotenie rizík. V tomto vznikajúcom období je nutné 

jasne stanoviť rozsah neistoty a potrebu obozretných opatrení. 

Z hľadiska pracovných podmienok rozlišujeme tri typy procesov/zdrojov, ktoré môžu viesť 

k expozícii pracovníkov NM: 

 Procesy pri ktorom sú zámerne vyrábané NM (umelo vytvorené NM). 

 Procesy, ktoré súvisia s používaním NM. Pracovníci môžu byť vystavení NM v každej fáze 

výrobného procesu – od prijatia a skladovania vstupných materiálov po balenie a odoslanie 

hotových výrobkov, vrátane možného transferu na medziprodukty. Medzi zdroje expozície 

taktiež môžeme zaradiť aj emisie spôsobené čistením alebo údržbou pracovísk a nakladaním 

s odpadom. 

 Procesy u ktorých výroba NM nie je cieľom, náhodne vznikajúce nanočastice. Do tejto 

skupiny patria termické, mechanické procesy ako zváranie, rezanie, spaľovanie i pozadie 

životného prostredia (prírodné zdroje) [59]. 

V súčasnej dobe je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a hodnotení 

súvisiacich rizík kladený dôraz predovšetkým na umelo vytvorené NM. Zanedbané by však nemali byť 

ani pracovné procesy, pri ktorých vznikajú nanočastice bez zámeru. Jedinou možnosťou pre zníženie 

tejto hrozby je vhodná regulácia, ktorá bude založená na posudzovaní preukázateľných negatívnych 

účinkov, alebo s prihliadnutím k princípu predbežnej opatrnosti v situáciách, kde nie je dostatok 

validných informácií pre stanovenie kvalitatívnych limitov [33]. 



19 

 

Hodnotenie závažnosti expozície na pracovisku vychádza z porovnaní nameraných hodnôt 

s príslušnými expozičnými limitmi na pracovisku (OEL). Táto hodnota vyjadruje hmotnostnú 

koncentráciu daného materiálu, avšak u NM kvôli malému vplyvu na celkovú hmotnostnú koncentráciu 

je ťažko odhadnuteľné. Je potrebné brať do úvahy, že hmotnosť jednej častice s priemerom 10 μm 

zodpovedá hmotnosti 10
9
 častíc s priemerom 10 nm. V celkovej hmotnostnej koncentrácii nanočastice 

by predstavovali malé percento, avšak ich počet môže dosiahnuť viac ako 80% celkových častíc. Pre 

určenie limitov NM v pracovnom prostredí sa používa koncentrácia častíc (častice/cm
3
). V súčasnosti 

neexistujú medzinárodne stanovené expozičné limity NM na pracovisku, zatiaľ existujú len všeobecné 

pravidlá a odporúčania pre ochranu pracovníkov [33].  

2.2 LEGISLATÍVA V OBLASTI NANOBEZPEČNOSTI 

Inštitúcie Európskej únie sa usilujú v posledných rokoch o reguláciu možných zdravotných rizík 

ktoré sú spojené s výrobou a užívaním NM. V tomto smere majú význam jednak normy, ktoré stanovujú 

podmienky, za ktorých je možné výrobok s obsahom NM vyrábať, jednak normy a odporúčania týkajúce 

sa špecificky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s nanomateriálmi. 

2.2.1 Regulácia výroby produktov obsahujúce NM 

Európska komisia dospela vo svojom druhom regulačnom preskúmaní [60] týkajúceho sa NM 

v októbri 2012 k záveru, že nariadenie REACH [61] a nariadenie CLP [62] (klasifikácia a označovanie) 

stanovuje najlepší možný rámec pre riadenie rizík NM, ak sa vyskytujú ako látky alebo zmesi, a že tento 

rámec musí obsahovať konkrétnejšie požiadavky, ktoré by sa týkali NM. 

Základným legislatívnym dokumentom v tejto oblasti je nariadenie EC No 197/2006 o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok, o zriadení Európskej chemickej agentúry 

v platnom znení (REACH), povinnosťou hodnotenia a charakterizácie rizika v rámci tzv. procesu 

hodnotenia chemickej bezpečnosti (viď. Obr. 4). Hodnotenie chemickej bezpečnosti je založené na: 

 prevedení komplexného posúdenia rizík založeného na chemických, chemicko-fyzikálnych, 

toxikologických a ekotoxikologických vlastnostiach látok bez ohľadu na ich veľkosť, tvar alebo 

fyzikálny stav, 

 definícii úrovne expozície, 

 charakterizácii rizík porovnaním hladín expozičných a prahových úrovní, nad ktorými 

chemické látky sú nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie [61]. 

Dňa 3. decembra 2018 bolo vydané nové nariadenie komisie EÚ 2018/1881, ktoré reaguje na 

rozvoj súčasných nanotechnológií a rôznych nanoforiem. Týmto nariadením sa mení a dopĺňa 
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nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a to v prílohách I, III, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI a XII s cieľom zohľadniť nanoforiem látok [63]. Tieto nové predpisy sú platné od 1. januára 2020 

a týkajú sa: 

 hodnotenia chemickej bezpečnosti (príloha I), 

 požiadaviek na informácie na registráciu a na bezpečné používanie NM pre ľudské 

zdravie a životné prostredie (prílohy III a VII-XI); 

 charakterizácia nanoforiem alebo súborov nanoforiem, na ktoré sa vzťahuje registrácia 

(príloha VI); 

 povinnosti následných užívateľov (príloha XII). 

 

Obr. 4 Rámec hodnotenia rizík podľa REACH 

Hodnotenie nanomateriálov z pohľadu nariadenia REACH sa v súčasnej dobe stretáva 

s niekoľkými problémami. Prvým je vysoká finančná nákladnosť a druhým je vysoká rôznorodosť 

jednotlivých nanoforiem látok (napr. morfológia). Tieto problémy tak podčiarkujú význam riešených 

projektov a ich výsledkov, ktoré môžu do budúcna celý proces hodnotenia rizík zjednotiť a urýchliť. 

Pre splnenie uvedených požiadaviek na registráciu, resp. uvedenie potrebných informácií 

o nanomateriáloch, je však potrebné vyvinúť štandardy. Ide predovšetkým o smernice v rámci 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), tj. smernice TG (Test Guidelines) a smernice 

GD (Guidance Documents). Väčšinu smerníc platných pre tradičné chemické látky totiž nemožno 
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aplikovať pre nanomateriály. Tieto smernice sú súčasťou konceptu vzájomného uznávania údajov (angl. 

MAD, Mutual Acceptance of Data), ktoré sú na rozdiel od štandardov ISO a CEN právne záväzné pre 

členské a pridružené štáty OECD. 

2.2.2 Regulácia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s NM 

Súčasná aktualizácia nariadenia REACH [63] ukladá firmám povinnosť informovať o použití látok 

v nanoformách vo svojich výrobkoch, čo má autoritám pomôcť identifikovať ich riziká pre ľudské zdravie 

a pre životné prostredie. Nové požiadavky zahŕňajú okrem iného informácie o prašnosti, predvídateľnej 

expozícii či toxikokinetických správaniach. V tomto kontexte sú firmy vyrábajúce a používajúce NM 

povinné hľadať riešenia na možné rizika spojenými s NM i pri ochrane zdravia pri práci. 

Európska komisia vydala v roku 2014 dva návody, ktoré sa venujú bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci s nanomateriálmi. Prvý z nich je určený pre zamestnávateľov [64] a druhý pre 

zamestnancov [65]. Aby splnil predpisy vyplývajúce zo smernice CAD (Chemical Agents Directive) [66], 

by mal zamestnávateľ podľa vyššie uvedených dokumentov zabezpečiť na pracoviskách s výskytom NM 

nasledujúce body: 

 Vykonávať hodnotenie rizík spojených s chemickými látkami. Tento krok môže byť splnený 

získaním potrebných dodatočných informácií od dodávateľa NM či z ďalších dostupných 

zdrojov. Hodnotenie rizík musí byť zdokumentované a pravidelne aktualizované. 

 Predchádzať chemickým rizikám, tj. eliminovať či znížiť na minimum. Spôsoby, ktorými 

možno elimináciu či redukciu rizík dosiahnuť sú: náhrada nebezpečných látok či procesu 

menej nebezpečnými, návrh pracovných procesov a kontrola úniku nebezpečných 

chemických látok, použitie ochranných pomôcok (napr. ventilácia či osobné). 

 Mať záchranné predpisy v prípade nehody, havárie alebo núdzového prípadu. 

 Poskytovať informácie a školenie pre zamestnancov, aby mali prístup k výsledkom hodnotení 

rizík, expozičným limitom a právnym predpisom o chemických látkach na danom pracovisku. 

 Poskytovať konzultácie a umožniť účasť pracovníkov či ich zástupcov na udalostiach 

súvisiacich s plnením tejto smernice. 

2.3 ANALÝZA A HODNOTENIE PRACOVNÝCH RIZÍK 

V súčasnosti neexistuje veľa prístupov, ktoré by v konkrétnych rysoch ponúkali vhodnú 

metodiku pre hodnotenie rizík spojených s expozíciou nanočastíc v pracovnom prostredí. Niektoré sa 

opierajú o klasické postupy, ktoré sú používané pri analýzy a hodnotení rizík nebezpečných látok. 



22 

 

Zároveň sa vyvíjajú nové prístupy (viď. Obr. 5), ktoré, avšak sú s ohľadom na nedostatok potrebných 

informácií len orientačné [67; 68; 69].  

Medzi zásadné problémy spojené s hodnotením rizík ultrajemných častíc a nanočastíc 

patria [70]:  

 absencia limitných hodnôt expozície 

 absencia vhodnej metriky 

Vytvoriť vhodnú metodiku pre nanočastice je veľmi ťažké, pretože toxicita týchto častíc je 

podmienená radou vlastností týchto častíc, nielen koncentráciou. Vplyv na toxicitu častíc má napr. ich 

tvar alebo povrchové napätie. Navyše sa ukazuje, že nanočastice môžu dočasne agregovať s väčšími 

aerosólovými časticami, čo znemožňuje ich detekciu. Z toho dôvodu OECD odporúča [70] pre 

monitorovanie ultrajemných častíc a nanočastíc v pracovnom prostredí ich dlhodobé meranie. 

Interakcia týchto častíc s ostatnými látkami v ovzduší nemusí byť dlhodobo stabilná a môžu sa z týchto 

väzieb opätovne uvoľňovať. 

 rozdielne chovanie v ovzduší 

Na rozdiel od častíc s väčšími rozmermi je úroveň sedimentácie ultrajemných častíc 

a nanaočastíc v ovzduší spôsobená gravitáciou veľmi nízka až zanedbateľná. Z tohto dôvodu môžu tieto 

častice v ovzduší na pracovisku perzistovať aj niekoľko dní. Kinetika týchto častíc je preto prednostne 

podmienená vzdušným prúdením na pracovisku. Významné pre ich šírenie môžu preto byť aj procesy, 

ktoré na prvý pohľad žiadne riziko neprinášajú, napr. rozprúdenie vzduchu v dôsledku otvorenia dverí, 

prechodu osôb alebo ventilácie v miestnosti. Z tohto dôvodu je pri monitorovaní týchto častíc 

v pracovnom prostredí a pri hodnotení ich zdravotných rizík zaznamenávať detailne všetky procesy 

a aktivity.  

 nutnosť prepočítania ku koncentrácii ultrajemných častíc a nanočastíc v pozadí 

V bežnom ovzduší sa vyskytujú pomerne vysoké koncentrácie ultrajemných častíc a nanočastíc. 

Tieto koncentrácie sú navyše výrazne variabilné v závislosti na mnohých faktoroch, napr. počasie, 

poveternostné vplyvy, intenzita dopravy. Pri akomkoľvek monitorovaní koncentrácií je preto nutné 

najprv preukázať, že namerané koncentrácie sú skutočne systematicky zvýšené oproti pozadiu a 

nejedná sa len o náhodnú odchýlku. 

Schneider et. al. [71] hodnotil v obsiahlej rešerši súčasné možnosti hodnotenia 

pravdepodobnosti expozície ultrajemnými časticami. Tento problém konceptuálne rozdelil do 2 

procesov: 



23 

 

Charakterizácia zdroja 

Podľa súčasných a budúcich expozičných situácií boli identifikované nasledujúce zdrojové 

domény pre nano-objekty: únik častíc pri výrobe, resp. pri ich syntéze; nakladanie a premiestňovanie 

NM vo forme práškov; rozprašovanie látok obsahujúce ultrajemné a nanočastice, napr. spreje; 

rozbíjanie alebo obrusovanie výrobkov obsahujúcich ultrajemné nanočastice a častice, napr. mletie 

alebo rezanie. 

 

Obr. 5 Príklad na hodnotenie rizík pri expozícii NM [33]. 

Hodnotenie miery transportu častíc od zdroja k pracovníkovi 

Ideálny model transportu ultrajemných a nanočastíc by mal brať do úvahy mieru koagulácie 

medzi nanaočasticami navzájom i s časticami okolitého prostredia. Zároveň je potrebné zvážiť i mieru 

rozpadu aglomerátu v dôsledku úniku nanočastíc. 

OECD [70] odporúča využívať pri hodnotení rizík spojených s expozíciou pracovníkov 

nanočasticami uniknutými pri výrobe NM tzv. trojstupňový postup (viď. Obr. 6). Navrhnutý postup je 

všeobecne uznávaný, odporúča ho aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) [72]. Trojstupňový 

postup pozostáva z nasledujúcich krokov: 
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 zber informácií, 

 základné hodnotenie expozície, 

 expertné hodnotenia expozície. 

2.3.1 Zber informácií 

Ide predovšetkým o štúdium dokumentácie, popr. inšpekciu na pracovisku s cieľom odhaliť 

potenciálne zdroje ultrajemných častíc a nanočastíc na pracovisku [70]. Pri tomto kroku sa odporúča 

využívať nástroje pre Risk and Control Banding. V závislosti na zvolenej metóde Risk and Control 

Bandingu sú zistené informácie o pracovisku, objem produkcie NM, veľkosť pracoviska, charakteristika 

produkovaných NM, zloženie, tvar a vlastnosti NM, analýza procesov na pracovisku pri ktorých je 

manipulované s NM (napr. váženie, balenie, syntéza) a prehľad procesov, ktoré môžu ovplyvniť meranie 

a musia byť zvážené pri tvorbe stratégie merania (napr. ventilácia). 

Pokiaľ ide o vykonanie samotného Risk and Control Banding, na tento účel je k dispozícii 

niekoľko vhodných nástrojov a metód. Vo všetkých prípadoch sa jedná o kvalitatívne alebo semi-

kvantitatívne prístupy k hodnoteniu rizík. Pre hodnotenie rizík využívajú tieto nástroje principiálne 3 

rôzne prístupy (pre detailné porovnanie nástrojov viď [73; 74]) : 

 skórovací systém (napr. Precautionary Matrix), 

 binárne rozhodovacie stromy (napr. Stoffenmanager Nano, ANSES), 

 kombinácia oboch vyššie uvedených prístupov (napr. NanoSafer). 

Veľkosť a rozpustnosť NM sú u všetkých týchto nástrojov hlavnými parametrami pre hodnotenie 

ich nebezpečnosti [70]. Ďalej je zvyčajne hodnotená bioperzistencie, tvar, povrchová reaktivita, 

reaktivita a ďalšie parametre. U väčšiny nástrojov je ďalej významnou premennou miera toxicity látky 

pri materiáli o bežnej veľkosti mimo veľkostného rozpätia ultrajemných častíc. Toto však neplatí pre 

Precautionary Matrix, ktorý toxicitu látky týmto spôsobom nehodnotí. 

Pravdepodobnosť expozície vyjadruje u všetkých nástrojov odhad toho, aký podiel uniknutých 

ultrajemných a nanočastíc sa skutočne dostane do organizmu exponovaných pracovníkov [70]. Pri 

hodnotení pravdepodobnosti expozície sú zvažované faktory ako veľkosť častíc, kinetická energia ktorá 

bola do častíc pri výrobe vložená, oddelenie výrobnej zóny od zóny kde sa nachádzajú pracovníci, alebo 

použitie osobných ochranných prostriedkov. 

Pri všetkých prístupoch je výsledným produktom kombinácia hodnotenia nebezpečnosti NM 

a hodnotenia pravdepodobnosti expozície [70]. Metóda Risk and Control Banding vyžaduje nezávisle od 

použitého nástroja vykonanie úkonov, ako vyhotovenie odhadu nebezpečnosti NM, prevedenie odhadu 
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expozície pracovníkov, implementáciu vhodných opatrení na zníženie rizika a informovanie príslušných 

pracovníkov o všetkých zavedených opatreniach [75]. 

 

Obr. 6 Trojstupňový model hodnotení rizík spojených s expozíciou pracovníkov podľa OECD. Skratky NC –

 nanočastice, PP – pracovné prostredie [vlastné spracovanie] 

Cieľom prvého kroku trojstupňového postupu pre hodnotenie rizík NM na pracovisku OECD [70] 

je odpovedať na otázku, či je na pracovisku možné vylúčiť únik ultrajemných a nanočastíc do 

pracovného prostredia. Ak nie je možné únik týchto častíc vylúčiť, je nutné pristúpiť ku kroku 2. 

2.3.2 Základné hodnotenie expozície 

V súlade s odporúčaním OECD [70] sa jedná o meranie ultrajemných častíc v pracovnom 

prostredí. Pre tieto účely odporúča OECD použitie viacerých meracích prístrojov simultánne pre 

zachytenie čo najväčšieho počtu charakteristík ultrajemných častíc. Všeobecne odporúča OECD pre 

tieto častice použitie početnej koncentrácie namiesto hmotnostnej koncentrácie ako metriky expozície. 

Stratégia meraní by mala byť založená na vyhodnotení informácií o pracovisku, ktoré boli zhromaždené 

v kroku 1. Pri stanovení vhodnej stratégie merania je potrebné si zvoliť vhodné kalibrované meracie 

prístroje, určiť vhodné miesta merania a vhodnú dĺžku a frekvencie meraní a vykonať merania na 

pozadí. 
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Koncentrácia ultrajemných a nanočastíc na pozadí by sa mala stanoviť ideálne simultánne 

k vykonávanému primárnemu meraniu, čo však vyžaduje mať dva identické prístroje. Ideálne je 

stanovenie koncentrácie ultrajemných a nanočastíc na pozadí ako vo vnútri, tak aj mimo budovy. Podľa 

návrhu OECD [70] by malo byť na jednom stanovišti merané kontinuálne najmenej 45 minút. Po 

vykonaní meraní by mali byť získané časové rady štatisticky vyhodnotené. Testované by malo byť, či 

variabilita nameraná na potenciálne exponovaných miestach vybočuje od variability koncentrácií 

ultrajemných častíc na pozadí. 

Kuhlbusch et al. [76] vymedzili na základe obsiahlo rešerše štyri rôzne metodické prístupy, ktoré 

umožňujú odlíšiť ultrajemné a nanočastice pochádzajúce z výrobných procesov od častíc na pozadí: 

 hodnotenie časových radov  

Pri tomto prístupe sú koncentrácie merané kontinuálne, pričom sa sledujú odchýlky od 

koncentrácií na pozadí, ktoré zodpovedajú zaznamenaným výrobným procesom. 

 priestorové hodnotenie 

Pri tomto prístupe je výrobným procesom prisúdené každé štatisticky významné zvýšenie 

koncentrácie v porovnaní s koncentráciou na pozadí, bez toho, aby bolo uvažované časové hľadisko. 

Väčšina súčasných štúdií využíva podľa Kuhlbusche et al. [76] kombináciu oboch vyššie uvedených 

prístupov. Kombináciu časového a priestorového hodnotení koncentrácii ultrajemných a nanočastíc 

odporúča aj OECD [77]. 

 komparatívne štúdium procesu vykonaného bez a s využitím NM 

 chemická a morfologická analýza ultrajemných a nanočastíc. 

Ak sú na exponovaných miestach preukázané zvýšené koncentrácie ultrajemných a nanočastíc, 

pristupuje sa ku kroku 3. Podľa príslušného odporúčania OECD [70] by malo byť pristúpené ku kroku 3 

vtedy, ak je rozdiel medzi strednou koncentráciou ultrajemných a nanočastíc v pracovnom prostredí a 

strednou koncentráciou na pozadí vyšší ako trojnásobok smerodajnej odchýlky koncentrácie 

ultrajemných a nanočastíc na pozadí. 

Záznam z kroku 2 by mal podľa odporúčania OECD [70] obsahovať charakteristiku meradla, 

časové rady nameraných dát, priemery a smerodajné odchýlky koncentrácie ultrajemných a nanočastíc 

na meranom mieste a na pozadí,  informácie o procesoch na pracovisku, ktoré by mohli ovplyvniť 

distribúciu ultrajemných a nanočastíc a štatistické testovanie rozdielu koncentrácií v pracovnom 

prostredí v porovnaní s pozadím. 
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2.3.3 Expertné hodnotenie expozície 

V tomto kroku odporúča OECD [70] použitie pokročilejších metód merania, najmä tých, ktoré 

umožňujú stanovenie distribučnej krivky ultrajemných a nanočastíc v ovzduší, napr. skenovací triedič 

pohyblivosti častíc (SMPS). Pritom by mala byť získaná rovnaké dáta ako v kroku 2 pre rôzne veľkostné 

spektra ultrajemných častíc. Inak sú požiadavky na vykonanie hodnotenia expozície podobné ako 

v kroku 2. 

2.4 MOŽNÉ OPATRENIA PRE ZNÍŽENIE RIZÍK 

Ak je na pracovisku zistená významná inhalačná expozícia pre zamestnancov ultrajemným 

a nanočasticiam, možno s tým spojené riziká zmierniť prijatím vhodných opatrení. Jeden 

z najúčinnejších preventívnych opatrení  je zníženie rizika priamo u zdroja, tj. náhrada nebezpečnej 

látky, v tomto prípade náhrada NM za látku menej nebezpečnú. Avšak nie vždy k danej látke existuje 

alternatíva, ktorá by bola s ohľadom na požiadavky pracovného procesu akceptovateľná. V takomto 

prípade je uprednostnená zmena v procese alebo vo výrobnom zariadení [33]. Nasledujúce opatrenia 

sú z hľadiska inhalovaných ultrajemných a nanočastíc považovaná za najúčinnejšie: 

 izolácia procesu alebo miestne odvetrávanie, 

 preškolenie pracovníkov, 

 použitie osobných ochranných pomôcok, 

 prevádzkové opatrenia. 

2.4.1 Izolácia procesov alebo miestne odvetrávanie 

U rady procesov sa nedá vyhnúť emisii NM a preto je potrebné prijímať opatrenie, ktoré  

umožnuje znížiť emisné zaťaženie. To sa dá dosiahnuť dvoma spôsobmi – odťah priamo z miesta vzniku 

emisie (napr. digestor) alebo nariedenie kontaminovaného vzduchu čistým prisávaným vzduchom. 

Obvykle v praxi sa využíva kombinácia spomínaných variant pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. 

Slabinou tohto opatrenia je to, že množstvo emisií sa môže v priebehu zmeny meniť, zatiaľ čo vetranie 

je obvykle nastavené pevne. Ďalej účinnosť odsávania častíc je závislá na tom ako ľahko sa dá zmeniť 

trajektóriu pohybujúcich sa častíc vo vzduchu. Z Obr. 7 je viditeľné, že najlepšie sú odťahovaným 

vzduchom strhávané najmenšie častice, zatiaľ čo väčšie majú tendenciu pohybovať sa v pôvodnom 

smere. U častíc menšie ako 200 nm dominuje difúzia, avšak tento typ pohybu je malý v porovnaní 

s rýchlosťami vzduchu vo ventilačnom systéme a vďaka tomu nanočastice sú ľahko zachytávané [33]. 

Existujú výrazné rozdiely v účinnosti jednotlivých ventilátorov aj digestorov, priemerná účinnosť 

sa podľa zistení rozsiahlej rešerše, ktorú vykonal Fransman et al. [78], pohybuje u rôznych ventilátorov 
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od cca 40% do 90%. Ich výskum však nebol zameraný len na ultrajemné a nanočastice, ale aj na prchavé 

látky. Myojo et al. [79] vykonali rozsiahlu rešerš štúdií zameraných na kontrolu úniku ultrajemných 

častíc pri výrobe NM. V týchto štúdiách zaznamenali celkom 27 prípadov, keď bola využitá izolácia 

výrobného procesu alebo miestne odvetrávanie pre elimináciu rizík expozície. Zistili, že izolácia 

výrobného procesu poskytuje pracovníkom prakticky úplnú ochranu. Avšak keď bol zavedený len 

systém ventilácie, miera záchytu ultrajemných častíc sa pohybovala v priemere okolo 90%. Zaznamenali 

tu však tiež vysokú variáciu v miere záchytu pri jednotlivých analyzovaných prípadov. Táto hodnota sa 

najčastejšie pohybovala medzi 60 % a 95 %. Európska komisia [64] odporúča najmä prísne oddelenie 

priestorov, kde dochádza k manipulácii s NM od ostatných priestorov objektu, napr. kancelárií. 

 

Obr. 7 Schéma účinnosti odsávanie aerosólov v závislosti na veľkosť častíc [33] 

2.4.2 Preškolenie pracovníkov 

WHO [72] považuje za najefektívnejší spôsob eliminácie rizík spojených s expozíciou 

pracovníkov ultrajemným a nanočasticiam v pracovnom prostredí školenie týchto pracovníkov v oblasti 

zdravotných rizík spojených s týmito časticami a nácvik postupov pre vlastnú ochranu. Stanovisko WHO 

je pritom plne v súlade s výsledkami empirických štúdií, ktoré dokazujú, že aktívna účasť zamestnanca 

pri zaisťovaní bezpečnosti významne znižuje počet nehôd na pracovisku [80; 81]. Táto aktívna účasť 

pracovníka však vyžaduje primerané znalosti rizík a postupov, ktoré môžu tieto riziká znížiť. Zásadným 

problémom je v tejto súvislosti predovšetkým skutočnosť, že povedomie nepreškolenej verejnosti o ich 

možných zdravotných rizikách je všeobecne veľmi nízke. Ako ukazujú výsledky vykonaných 
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prieskumov [82], okolo 50% obyvateľov ekonomicky rozvinutých krajín o nanotechnológiách nikdy 

nepočulo a ďalších približne 30% populácie má o nanotechnológiách len veľmi obmedzené informácie. 

Správa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci dospela v tejto súvislosti okrem 

iného k týmto záverom [82]: 

 úroveň znalostí verejnosti v oblasti nanotechnológií je veľmi obmedzená, 

 verejnosť očakáva, že výhody nanotechnológií prevážia nad rizikami, ktoré sú s nimi 

spojené, 

 odborníci v oblasti nanotechnológií vnímajú s nimi spojené riziká výraznejšie ako verejnosť, 

 postoj k nanotechnológiám a súvisiace ohrozenia je u tej časti verejnosti, ktorá nemá v tejto 

oblasti dostatočné informácie, ovplyvňovaný primárne kultúrnymi a sociálnymi faktormi. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúča Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, aby v rámci analýzy rizík na pracovisku sa vykonalo aj hodnotenie postojov 

pracovníkov k rizikám spojených s ultrajemnými a nanočasticami [82]. V prípade, že nie sú tieto riziká 

vnímané zo strany zamestnancov ako závažné, nebudú prijaté bezpečnostné opatrenia pravdepodobne 

dostatočne účinné. 

Vzdelávanie by sa malo vo všeobecnosti sústrediť na tie aspekty ultrajemných a nanočastíc, 

v ktorých sa líši od väčších častíc rovnakého zloženia a na možné cesty expozície [72]. Okrem toho by 

preškolenie zamestnancov malo zahŕňať odovzdanie informácií o identifikovaných zdrojoch 

ultrajemných a nanočastíc na pracovisku a výsledkoch ich monitorovania. Podľa Iavicoliho et al. [26] by 

mali byť pracovníci ďalej vzdelávaní tak, aby dokázali rozoznať príznaky expozície NM, ktoré sú na 

pracovisku spracovávané. Mering a Schumacher [83] upozorňujú na skutočnosť, že forma vzdelávania 

pracovníkov musí zodpovedať ich pracovným zaradeniam a doterajším vedomostiam (bežný pracovník 

vs. vedecký pracovník) tak, aby boli vysielané informácie daným pracovníkom zrozumiteľné. 

2.4.3 Použitie osobných ochranných pomôcok 

Myojo et al. [79] vykonali rozsiahlu rešerš štúdií zameraných na kontrolu úniku ultrajemných 

a nanočastíc pri výrobe NM. Zaznamenali pritom 14 štúdií, ktoré hodnotili efektivitu a celkom 24 

prípadov nasadenia ochranných masiek. V rámci vykonanej metaanalýzy zistili, že najvyššiu prenikavosť 

bežne používanými filtrami majú častice s veľkosťou 40 nm až 60 nm. Celková účinnosť ochranných 

masiek bola značne variabilná v závislosti od veľkostnej distribúcie použitých ultrajemných 

a nanočastíc, typu použitého filtra a masky a pod. S jedinou výnimkou miera záchytu bola vo všetkých 

prípadoch vyššia ako 90%, približne u polovice prípadov však bola súčasne nižšia ako 99%.  
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WHO [72] odporúča používanie vhodných jednorazových rukavíc pracovníkmi vo výrobnom 

priestore ako jeden z nástrojov pre zamedzenie dermálnej expozície. Európska komisia [65] odporúča 

vo svojej príručke pre zamestnancov použitie ochranných odevov a filtrov do respirátorov najmenej 

v triede FFP3.  

Nasadenie osobných ochranných pomôcok však WHO [72] ako aj Európska komisia [64] 

odporúča zvažovať až ako poslednú voľbu, pretože ostatné možnosti sú pre zamestnávateľa spravidla 

ekonomicky výhodnejšie. Zavedenie akýchkoľvek ochranných odevov navyše prináša nutnosť vytvoriť 

v rámci prevádzky zázemie pre pranie a údržbu týchto odevov, lebo tá sa nedá uplatňovať mimo 

prevádzky kvôli hroziacej kontaminácii ďalších priestorov. Účinnosť využívania osobných ochranných 

pomôcok je navyše priamo závislá na kvalite preškolenia personálu, na správnom použití, najmä 

správnom výbere filtra a masky, údržbe, použití a vykonávaní pravidelných skúšok kvality, čo kladie 

ďalšie požiadavky na pracovníkov danej prevádzky [84]. Nutnosť dlhodobého používania osobných 

ochranných masiek v priebehu pracovnej doby je navyše, predovšetkým pre zvýšený dýchací odpor pri 

použití filtra, spojená s určitou mierou osobného diskomfortu, čo môže mať ďalšie sekundárne vplyvy 

ako na psychický stav pracovníka, tak na efektivitu jeho práce. 

2.4.4 Prevádzkové opatrenia 

Európska komisia [64] odporúča aplikáciu prevádzkových opatrení ako redukcia počtu 

exponovaných pracovníkov, redukciu dĺžky pobytu pracovníkov v exponovaných priestoroch, zmenu 

existujúcich pracovných postupov a nastavenie sprísnených hygienických postupov. Redukovanie počtu 

dotknutých pracovníkov možno dosiahnuť napríklad presunom všetkých pracovných činností, ktoré 

priamo nesúvisia so spracovaním NM mimo exponovaného miesta. 

Potenciálne kontaminované pracovisko by napr. nemalo byť vysávané klasickým vysávačom, ale 

len vysávačom s HEPA filtráciou. Ling et al. [85] vymedzujú 3 úrovne opatrenia na zníženie rizík 

spojených so spracovaním NM: 

 opatrenia 1. stupňa 

Zahŕňa základné opatrenia pre zníženie expozície pracovníkov, napr. základné monitorovanie 

koncentrácií, všeobecné zdravotné prehliadky zamestnancov, používanie základných respirátorov, 

latexových rukavíc alebo overalov. 

 opatrenia 2. stupňa 

Zahŕňa náročnejšie a nákladnejšie opatrenia ako inštaláciu digestora alebo iného 

technologického riešenia, ktoré by oddeľovalo zamestnanca od výrobného procesu. Používanie 

respirátorov, chemických ochranných rukavíc a oblekov alebo pravidelné vykonávanie lekárskych 
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prehliadok zameraných na hodnotenie biomarkerov spojených s expozíciou ultrajemným 

a nanočasticiam. 

 opatrenia 3. stupňa 

Zahŕňa najprísnejšie opatrenia na obmedzenie expozície, napr. maximálna izolácia výrobného 

procesu od zamestnancov, používanie neporéznych ochranných pomôcok s vysokým stupňom ochrany 

alebo ochranné masky s uzavretým okruhom. 

Iavicoli et al. [26], rovnako ako Európska komisia [64] ďalej navrhujú realizáciu, dôsledné 

zaznamenávanie a následné analyzovanie výsledkov pravidelných lekárskych prehliadok potenciálne 

exponovaných pracovníkov. Tieto prehliadky majú byť prispôsobené tak, aby umožnili odhalenie 

príznakov expozície NM vyrábaným alebo spracovávaným na pracovisku. Cieľom analýzy týchto dát by 

mala byť neustála kontrola, či sa niektoré príznaky opakovane neobjavujú u skupín pracovníkov, ktorí 

môžu byť vystavení rovnakému zdroju ultrajemných a nanočastíc. Schulte et al. [58] hovoria dokonca 

o potrebe vytvoriť týmto spôsobom akýsi systém "včasného varovania", ktorý by umožňoval odhaliť 

akékoľvek systematické zmeny zdravotného stavu pracovníkov vystavených týmito časticiam. Pre 

vytvorenie takéhoto systému je nevyhnutné, aby u každého zamestnanca boli pravidelne zisťované dáta 

o jeho zdravotnom stave pri lekárskej prehliadke a taktiež údaje o jeho expozícii ultrajemným 

a nanočasticiam [86]. 

Pri lekárskych prehliadkach by mali byť podľa Gulumiana et al. [87] okrem bežných 

parametroch sledované i špecifické biomarkery, ktorých úroveň je preukázateľne ovplyvňovaná 

ultrajemnými a nanočasticami v organizme. Jedná sa najmä o biomarkery súvisiace so zápalmi pľúc 

a kardiovaskulárne markery. Sledovanie uvedených biomarkerov má zásadný význam, pretože neboli 

doteraz identifikované žiadne klinické symptómy, ktoré by preukázateľne súviseli s expozíciou 

ultrajemným a nanočasticiam. 

Vzhľadom k preukázateľnému neurotoxickému účinku je potrebné uvažovať o vhodnosti 

vykonávať v rámci periodických zdravotných prehliadok tiež psychologické vyšetrenia pracovníkov. 

Doterajšie poznatky ohľadom konkrétnych prejavov tohto neurotoxického účinku na človeka sú do 

veľkej miery neúplné a čiastkové. Tieto poznatky sú buď výsledkom experimentálneho testovania na 

laboratórnych zvieratách, ktoré však nemožno na človeka plne vztiahnuť, alebo výsledky 

z epidemiologických štúdií. Výsledky takých epidemiologických štúdií však bývajú veľmi často 

nejednoznačné, pretože na rozdiel od laboratórneho testovania u nich nemožno úplne kontrolovať 

všetky premenné, ktoré majú na kognitívne funkcie človeka významný vplyv, napr. životný štýl, 

stravovacie návyky a pod. Napriek tomu bolo v posledných rokoch vykonaných niekoľko výskumov, 

ktoré dokladajú vzťah medzi expozíciou s ultrajemným a nanočasticiam a psychickým stavom človeka 
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[88; 89; 90; 91]. Mehta et al. [92] zistili u súboru 987 mužov z USA koreláciu medzi koncentráciou 

ultrajemných častíc a vyššou mierou vnímania stresu. Min et al. [93] následne preukázali na súvislosť 

medzi koncentráciami ultrajemných častíc a mierou samovrážd v Južnej Kórei. Naproti tomu Zijlema et. 

al. [94] nezistili koreláciu medzi výskytom depresie a úrovňou expozície  ultrajemným časticiam. 
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3 FORMULÁCIA PROBLÉMOV A STANOVENIE CIELOV RIEŠENIA 

Nanočastice sú súčasťou nášho každodenného života, avšak zvýšenou antropogennou 

činnosťou (autá, spaľovanie) ich koncentrácia sa neustále zvyšuje. Zároveň vďaka svojim unikátnym 

vlastnostiam sa neustále zväčšuje záujem o umelo vytvorených NM, ktoré našli uplatnenie v rôznych 

odvetviach. Zistilo sa však aj to, že tieto materiály majú nielen prospešné vlastnosti, ale v niektorých 

prípadoch môžu poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie. Vďaka týmto novým poznatkom sa 

novodobé výskumy smerujú k odhaleniu možných nebezpečenstiev NM a sledujú možné vplyvy na 

pracovníkov ktorí sú v prvej línii. 

Cieľom tejto diplomovej práce je vypracovať súčasný stav na tému vystavenia pracovníkov NM 

v pracovnom prostredí, oboznámiť s možnými zdravotnými rizikami NM, súčasnou legislatívou týkajúce 

sa výroby a BOZP NM a možnými prístupmi pri analýze rizík. Podľa súčasného stavu navrhnúť vhodný 

metodický postup a danú metodológiu otestovať na pilotných meraniach. 

Na základe prevedenej analýzy súčasného stavu bola vybraná trojstupňová metóda OECD [70], 

ktorá sa dá považovať ako vhodný základ pre tvorbu metodiky pre hodnotenie rizík nanočastíc 

v pracovnom prostredí. Ďalej pri analýze bolo zistené, že s najvyššou mierou rizika pre pracovníkov sú 

spojené inhalované nanočastice. Navrhovaná metodika v tejto diplomovej práci preto bude zameraná 

iba na zdravotné riziká spojené s inhalačnou expozíciou, zatiaľ čo iné spôsoby expozície nebudú v rámci 

vytvorenej metodiky riešené. V priebehu pilotných meraniach bola sledovaná koncentrácia nanočastíc 

na pracovisku počas danej smeny a nasledovne stanovená morfológia a zloženie zachytených častíc. 

Pilotné merania boli vykonané na pracoviskách, kde sa nanočastice vytvárajú náhodne. 
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4 POUŽITÉ METÓDY A ICH ZDÔVODNENIE 

V tejto diplomovej práci bola navrhnutá metodika pre sledovanie expozície nanočasticami 

v pracovnom prostredí. Táto metodika je založená na trojstupňovom modeli od OECD [70], ktorý sa 

skladá zo zberu informácii, zo základnej hodnotenia expozície a z expertného hodnotenia expozície. 

Jednotlivé body sú podrobnejšie popísané v kapitole 2.3.  

4.1 ZBER INFORMÁCII 

Cieľom tejto časti je odhaliť zdroje nanočastíc v pracovnom prostredí. Ako bola popísaná 

v kapitole 2.3.1.Táto časť je založená na metódach Risk and Control Bandingu. Zatiaľ existujúce nástroje 

pre zber informácií sú vhodné len pre pracoviská, kde sú NM zámerne vyrábané alebo kde využívajú 

tieto materiály. Zatiaľ v databáze Stoffenmanager nano a NanoSafer sú údaje len pre umelo vytvorené 

NM. Pre procesy kde NM sú vytvorené náhodne, spomínané nástroje nie sú vhodné.  

Pred meraním boli získané základné informácie o pracovnom prostredí, aby sa dalo naplánovať 

vybrať vhodnú stratégiu pre meranie expozície. V tejto diplomovej práci prebiehalo meranie v troch 

nemenovaných firmách. Tieto firmy disponovali samostatným pracovným priestorom, kde prebiehala 

8 hodinová smena zvárania. Základné údaje sú uvedené v Tab. 2. Vo firme A bola vyhradená jedna 

miestnosť pre zváranie. Tento priestor približne mal veľkosť 5x6 m a pracovali tam 2 pracovníci. 

V prípade firmy B a C sa jednalo o veľké haly, kde jednotlivé pracovné miesta boli oddelené od seba 

pohyblivými zástenami. Pracovná hala v prípade firmy B nemala žiadne odsávacie zariadenie, výmena 

vzduchu bola zabezpečená otvorenými dverami a oknami v hale.  

Tab. 2 Základné parametre pracovných miest, kde boli vykonané merania expozície s nanočasticami 

Označenie 

firmy 
Veľkosť miestnosti 

Počet osôb 

v 

miestnosti 

Procesy Ochranné pomôcky 

A 

Miestnosť o veľkosti 

5x6 m. 2 stanovište 

oddelené pohyblivými 

stenami. 

2 
brúsenie 

zváranie 

 centrálne odsávanie 

 špeciálne odsávanie 

pri zamestnancovi 

 rukavice 

 kukla bez odsávania 

B 

Veľká hala, jednotlivé 

stanovište oddelené 

zástenami. Veľkosť 

stanovíšť závisí od 

predmetu zvárania. 

12 
zváranie 

brúsenie 

 rukavice 

 kukla bez odsávania 

 vetranie, otvorené 

okná a dvere 
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Označenie 

firmy 
Veľkosť miestnosti 

Počet osôb 

v 

miestnosti 

Procesy Ochranné pomôcky 

C 

Veľká hala, jednotlivé 

stanovište oddelené 

zástenami. Stanovište 

5x3 m, oddelené 

zástenami. 

20 

zváranie 

brúsenie 

čistenie zvarov 

ručnou frézou a 

tlakovým 

vzduchom 

 centrálne odsávanie 

 ochranné okuliare pri 

brúsení 

 kukla bez odsávania 

V tomto bode boli identifikované zdroje a procesy pri ktorých môže dochádzať k uvoľneniu NM. 

Keďže sa nedá vylúčiť únik NM, nasledoval krok 2, základné hodnotenie expozície (viď. Obr. 6). Podľa 

dostupných informácií bola vytvorená stratégia merania. Pri príprave na meranie bol využitý vzorkovací 

plán (viď. Tab. 3), ktorý slúžil ako dokument pre vytvorenie plánu merania a zároveň ako checklist pre 

kontrolu vybavenia a dodržiavania plánu. 

Tab. 3 Príklad vzorkovacieho plánu, ktorý bol vytvorený pred meraním vo firme A 

Vzorkovací plán 

Označenie merania A_01 

Dátum 3.5.2020 

Vypracoval Ing. Klaudia Köbölová 

Názov: 

Meranie nanočastíc v pracovnom prostredí vo zvarovni firmy A 

Termín merania 

5.3.2020 

Priebeh merania 

meranie v priebehu 1 zmeny 6:00–14:30, výber jedného zvárača, zapisovanie aktivít, v 

priebehu obedňajšej prestávky vymeniť filter, odoberanie vzoriek slín od zamestnancov 

Použité vybavenie 

Airchek Touch (SKC, Inc.) - 2 ks; Condensation Particle Counter CPC 3007 (TSI, Inc.); SidePak 

AM520 (TSI, Inc.); Optical Particle Sizer OPS 3330 (TSI, Inc.)  

Použité filtre 

4 ks polkarbonátových filtrov ( 37 mm, 0,4 um)  

Pomocné vybavenie 

ochranný obal, odberové hadice, záznamový arch, mikrozkúmavky typu Eppendorf, fix, 

parafilm 

Časový rozvrh 

Meranie 5:45–15:00 

Smena 6:00–14:30 
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4.2 ZÁKLADNÉ HODNOTENIE EXPOZÍCIE 

V tejto časti metodiky dochádzalo k meraniu nanočastíc v ovzduší pracovného prostredia. 

Samotné meranie sa skladá z troch častí. V prvom kroku sú merané častice v pracovnom prostredí 

v priebehu smeny pomocou 4 prístrojov. V tomto kroku sa získava informácia o veľkosti a koncentrácii 

častíc v ovzduší v priebehu pracovného procesu. Druhým krokom je analýza zachytených častíc 

pomocou elektrónového mikroskopu, ktorá umožňuje odhaliť morfológiu častíc a ich elementárne 

zloženie. Tretím krokom je odber slín od pracovníkov pred a po zváraní. Sliny sú analyzované 

elektrónovým mikroskopom a určuje sa morfológia a zloženie častíc. Keďže v tomto kroku bol 

identifikovaný zdroj nanočastíc, proces zvárania, krok 3 bol vynechaný a nasledoval návrh opatrenia. 

4.2.1 Používané metódy pri meraní 

Pre meranie nanočastíc v ovzduší boli využívané 4 mobilné prístroje. Každá technika využíva iné 

fyzikálne princípy, vďaka ktorému ich kombinácia umožňuje získať pomerne spoľahlivé výsledky. Každá 

metóda však má aj svoje obmedzenia, či už sa jedná o veľkostný rozsah meraných častíc alebo 

o interferencii, kedy sú namerané hodnoty zaťažené chybou stanovenia. Základné parametre a princípy 

použitých prístrojov na meranie expozície v pracovnom prostredí sú zhrnuté v Tab. 4. 

Tab. 4 Základne parametre a princípy použitých mobilných prístrojov 

Condensation Particle Counter (CPC)  

CPC funguje na princípe kondenzačného čítania častíc. 

Vzorka aerosólu vstupuje do komory s presýtenou parou 

alkoholu. Tu dochádza ku kondenzácii a nárastu na 

približne 10 μm. Nasledovne sú častice detegované 

optickým rozptylom svetla. S využitím tohto nárastu sa dajú 

sledovať i častice o veľkosti 2 nm. Prístroj je schopný 

zaznamenať častice s koncentráciou 0–100 000 častíc/cm
3
.  

SidePak  

SidePak je personálny merač aerosólov v ovzduší. K určeniu 

koncentrácie častíc v ovzduší využíva optickú spektrometriu 

(laserový fotometer). Základný rozsah prístroja je 0,1–

10 µm, ktorý bol v priebehu všetkých meraní obmedzený 

vstupnou trubičkou na rozsah 0,1–1 µm. 
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Optical Particle Sizer (OPS) 

Zariadenie OPS funguje na podobnom princípe ako 

SidePak, čiže na princípe optickej spektrometrie 

s rozdielom, že nemeria len koncentráciu, ale i počet častíc 

predom nastaveného rozsahu pomocou 16-ti kanálového 

vzorkovača. Celkový rozsah tohto prístroja je 0,3–10 µm 

a rozsah koncentrácie je 0–3000 častíc/cm
3
. 

 

Airchek  

Prístroj Airchek Touch nepatrí do kategórie meracích 

prístrojov, ale do odberových prístrojov. Jedná sa 

o odberové čerpadlo s nastaviteľným prietokom vzduchu 

napojeným na odberovú kazetu. V kazete je umiestnený 

filter kruhového tvaru, ktorý po dobu odberu na seba 

zachytáva častice. Veľkosť zachytených častíc je vtedy 

ovplyvniteľná voľbou jemnosti sieťky.  

 

4.2.2 Meranie častíc v pracovnom prostredí 

Samotné meranie prebiehalo v troch nemenovaných firmách, vo zvarovniach, bez nočnej 

zmeny. Popis jednotlivých pracovísk je zhrnutý v Tab. 2. Expozícia s nanočasticami v pracovnom 

prostredí bola sledovaná pri procese zvárania a rezania. Samotné meranie sa začalo chvíľkou pred 

začiatkom práce, aby bola zaznamenaná koncentrácia častíc v pozadí. Prístroje boli pri meraní 

umiestnené na prenosnom stole vo vzdialenosti približne 1,5 m od pracovnej plochy zvárača tak, aby 

mal pracovník dostatočný priestor pre svoju prácu a meranie ho nijako neobmedzovalo. Umiestnenie 

prístrojov a schéma pracovného priestoru je zobrazená na Obr. 8. Samotné meranie trvalo 3 až 8 

hodín. V priebehu merania bola v každej hodine vykonávaná kontrola funkčnosti prístrojov. Namerané 

dáta boli po ukončení merania vyexportované z prístrojov do počítača a graficky vyhodnotené 

pomocou programu MS Excel. 

Zároveň prebiehal aj odber vzoriek na filter pomocou dvoch prístrojov AirChek. Jeden prístroj 

mal pracovník pripevnený na tele, pričom odberová kazetka bola umiestnená do dýchacieho priestoru 

(viď. Obr. 8), druhý prístroj bol potom položený na stole vedľa ostatných meracích zariadeniach. Za 

účelom overenia vhodnosti vybraných biomarkerov pre analýzu v rámci periodickej zdravotnej 

prehliadky bol zváračovi odobratá vzorka slín na začiatku a na konci merania. Pred začatím merania 

pracovníci vyplnili informovaný súhlas s účasťou vo výskume. 
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Obr. 8 Schéma pracovného priestoru a ilustrácia pracovníka. Na obrázku a) je zobrazená zvarovňa A, kde sa 

jednal len o jeden uzavretý priestor. Na obrázku b) je zobrazená pracovná hala zvarovne B a C, kde meranie 

prebiehalo u jedného zvárača oddeleného zástenami. Obrázok c) ilustruje zapojenie Aircheku na 

pracovníkovi.
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4.2.3 Stanovenie morfológie a zloženia zachytených nanočastíc 

V priebehu merania expozície na pracovnom prostredí boli častice zachytené pomocou prístroja 

AirChek. Filtre boli zmenené v pravidelných intervaloch, približne po hodine a pol boli  použité filtre 

vybrané z kazety a nahradené novými. Pri každom meraní boli používané polykarbonátové filtre 

o priemere 37 mm a porozite 0,4 μm. Častice zachytené na filtri Airchek boli následne pokovované 

a analyzované pomocou elektrónového mikroskopu MIRA3 od firmy TESCAN, Ltd (Obr. 9).  

Skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM) je mikroskopia, ktorá na rozdiel od optickej 

mikroskopie využíva namiesto svetla lúč zrýchlených elektrónov. Zrýchlené elektróny nesú veľké 

množstvo kinetickej energie, ktorá je rozptýlená na rad rôznych alternatívnych foriem vznikajúcich pri 

interakcii elektrón-vzorka. Týmito formami sú napr. teplo, emisia nízkoenergetických sekundárnych 

elektrónov, elektróny spätného odrazu s vysokou energiou. SEM funguje na základe usmerneného 

elektrónového lúča, ktorý skenuje vzorku po riadkoch. Výsledný obrázok je zostavený zo sekundárnych 

signálov. Sekundárne elektróny a spätne rozptýlené elektróny sa bežne používajú pre zobrazovanie 

morfológie a topografie vzoriek. Ďalšou prednosťou SEM je, že v komore preparátov vzniká pri 

interakcii urýchlených elektrónov s hmotou vzorky okrem vyššie spomínaných signálov ešte rada 

ďalších, napr. Röntgenové žiarenie, Augerovy elektróny alebo katodoluminiscence, ktoré nesú mnoho 

ďalších informácií o vzorke, napr. o jej prvkovom zložení. Porovnaním týchto výsledkov s vhodným 

štandardom je možné navyše určiť aj kvantitatívne zastúpenie jednotlivých prvkov vo vzorke. 

 

Obr. 9 Skenovací elektrónový mikroskop Mira 3 Tesan Ltd. [95]. 
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4.2.4 Analýza nanočastíc v slinách 

Analýza nanočastíc v odobratých vzorkách slín prebieha pomocou elektrónového mikroskopu. 

Pre stanovenie morfológie a prvkového zloženia elementárnych častíc je používaný elektrónový 

mikroskop Explorer 4 Analysis od ThermoFisher Scientific. Princíp použitej metódy je rovnaký, ako bolo 

popísané vyššie. Od každého pracovníka sa odobralo približne 1 ml slín pred začiatkom a po ukončení 

výrobného procesu. Kvapalné vzorky slín sú následne nanesené v troch vrstvách na laboratórne 

podložné sklíčko. Jednotlivé vrstvy (10 μl) sa nechajú zaschnúť vo flowboxu pod germicídnym žiarením. 

Takto pripravené vzorky sú potom naprášené pomocou naprašovačky SC7620. V naprášených vzorkách 

sú zisťované častice na báze kovov pomocou SEM. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou expozície s nanočasticami v pracovnom 

prostredí. Ako modelové pracoviská pre hodnotenie trojstupňového modelu OECD boli vybrané 3 

zvarovne, ktoré sa líšili svojou veľkosťou, zabudovanými ochrannými pomôckami (odvetrávanie, HEPA 

filter) a zváranými materiálmi. Základné parametre zvarovní sú popísané v kapitole 4.1. Vystavenie 

pracovníkov bol sledovaný pomocou troch mobilných prístrojov. Zároveň boli odobrané sliny 

pracovníkov a zachytené častice z pracovného priestoru a z oblasti blízkosti dýchacích ciest pracovníka, 

ktoré boli následne analyzované.  

5.1 STANOVENIE KONCENTRÁCIE NANOČASTÍC V PRACOVNOM PROSTREDÍ 

Ako bolo vyššie popísané expozícia s nanočasticami bola sledovaná s tromi mobilnými 

prístrojmi. Tieto prístroje pracujú na odlišnom princípe a majú odlišné medze detekcie, vďaka ktorému 

sa výsledky navzájom dopĺňajú.  

5.1.1 Výsledky merania prístrojom CPC 

V priebehu merania bola sledovaná koncentrácia počtu častíc cm
3
 v rozmedzí 0,01–100 μm. 

Výsledky sú znázornené v čiarovom grafe koncentrácia nanočastíc (počet častíc/cm
3
) v závislosti na 

čase. Hodnoty v niektorých časoch v priebehu merania prekračovali maximálnu hodnotu merateľnej 

koncentrácie prístrojom. Presnosť nadlimitných meraní je znížená, teda výrazne vysoké hodnoty môžu 

byť brané ako náhodné chyby merania. Obrazové záznamy merania na pracoviská sú uvedené v prílohe 

kvôli lepšiemu rozlíšeniu.  

V prípade pracoviska A (pre ilustráciu viď. Obr. 10, lepšie rozlíšenie Príloha 1) koncentrácia 

častíc pred začatím procesu zvárania bola konštantná a pohybovala sa okolo 7000 častíc/cm
3
. Táto 

koncentrácia bola braná ako hodnota pozadia. Skokový nárast je sledovaný pred začiatkom procesu 

brúsenia a zvárania. V priebehu týchto procesov bolo zapnuté odsávanie i pri zváračovi okrem 

centrálneho odsávania. Vďaka odsávaniu došlo k ustáleniu koncentrácie častíc v pracovnom prostredí, 

táto hodnota sa pohybovala okolo 13 500 častíc/cm
3
.  

Následne pre otestovanie vplyvu odsávania na koncentráciu častíc bol odťah vypnutý na dobu 

10 minút. Ako je aj viditeľné, po vypnutí odsávania pri pracovníkovi dochádza k intenzívnemu nárastu 

koncentrácie častíc v pracovnom priestore. V tomto intervale je pozorovateľné skoro desaťnásobný 

nárast častíc. Zaznamenané koncentrácie dosahujú medze detekcie prístroja CPC, z čoho vyplýva, že 

tieto hodnoty sú ovplyvnené chybou prístroja. Po zapnutí odsávania je viditeľný okamžitý pokles až do 
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ustáleného stavu, ktorý dosahuje rovnaké koncentrácie ako pred vypnutí odsávania. Z týchto výsledkov 

je možné odhadnúť, že v priebehu zvárania koncentrácia častíc kolíše okolo 15 000 častíc/cm
3
. 

V priebehu merania bol sledovaný pohyb častíc počas 40 minútovej pauzy. Počas pauzy odsávanie bolo 

vypnuté, otvorili sa dvere a pracovníci sa pohybovali v miestnosti. Oproti očakávaniam koncentrácia sa 

zvyšovala, čo môže byť spôsobená rozvírením častíc v dôsledku zvýšeného pohybu v miestnosti.  

 

Obr. 10 Záznam monitoringu koncentrácie častíc veľkosti 0,1–1 μm pomocou prístroja CPC na pracovisku A 

Meranie na pracovisku B prebiehalo obdobným spôsobom ako na pracovisku A. Pracovisko B je 

veľká hala, kde sú jednotlivé stanoviska rozdelené zástenami. Veľkosť stanovísk závisí na zváranom 

predmete. Meranie prebiehalo na jednom vybranom stanovisku, kde bol zváraný väčší predmet 

a zamestnanec sa pohyboval okolo predmetu. Kvôli tomu v tomto prípade niekedy zdroj nanočastíc 

(zváračka) bol v bližšej i vzdialenejšej polohe k prístroji. Ďalším rozdielom bol, že v miestnosti nie je 

odsávanie, pre vetranie v hale sú využívané otvorené dvere a okná. I v tomto prípade bola na začiatku 

nameraná koncentrácia častíc v pozadí. Samotná pozaďová koncentrácia sa pohybovala okolo 

25 000 častíc/cm
3
, ktorá je 3x vyššia ako v prípade pracoviska A. Rozdiel môže byť spôsobený práve 

absenciou centrálneho odsávania.  

Ako vyplýva z Príloha 2 pri začatí procesu zvárania došlo k zvýšeniu koncentrácie častíc 

približne na 60 000 častíc/cm
3
. V nasledujúcich minútach dochádzalo k pozvoľnému nárastu 

koncentrácie meraných častíc, čo svedčí o plynulom vykonávaní práce a akumulácii nanočastíc 

v pracovnom prostredí. Ďalej v zázname sú viditeľné zaujímavé skokové zmeny v koncentráciách 

v priebehu zvárania. Je pozorovateľné pravidelné striedanie dvoch intervalov po celú dobu merania; 
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prudký nárast a následne zníženie koncentrácie na pomerne konštantnú úroveň bez výkyvov. Prvá 

činnosť zodpovedá samotnému zváraniu, počas ktorého dochádza k zvýšeniu koncentrácie približne na 

60 000 častíc/cm
3
. Časovo tento interval trvá približne 10 minút. Pokles častíc približne na 

15 000 častíc/cm
3
 zodpovedá príprave pracovníka na zváranie ďalšieho materiálu. Tento pokles je 

adekvátny prestávkam medzi zváraním. 

V priebehu pauzy koncentrácia častíc nadobúdala podobné koncentrácie ako v prípade 

prestávky medzi pauzami. Výkyvy v priebehu pauzy sú spôsobené pohybom zamestnancom, 

nachystaním ďalších materiálov na zváranie a časticami z iných stanovísk.  

Namerané dáta z pracoviska C sú znázornené na Príloha 3. Pracovisko C kombinuje vlastnosti 

pracoviska A a B. Z hľadiska miestnosti je podobná k hale pracovisku B. Veľká hala, kde boli jednotlivé 

stanovištia 3x5 m oddelené zástenami. Avšak v tomto prípade hala bola vybavená centrálnym 

odsávaním.  

Na začiatku merania je možné pozorovať vysoký nárast koncentrácie spôsobený počatím 

procesu. Pracovná činnosť sa skladala z troch procesov, a to zo zvárania, brúsenia a čistenia zváraných 

predmetov stlačeným vzduchom. Opakovanie týchto troch procesov je viditeľné aj na zázname. Pri 

zváraní sú hodnoty takmer konštantné, a to približne 150 000 častíc/cm
3
. Z grafu sú viditeľné pauzy 

pracovníkov, prvá 7:54–8:25 a obedňajšia pauza 10:42–11:43. V priebehu pauzy dochádzalo 

k postupnému zníženiu koncentrácie, približne na 50 000 častíc/cm
3
. Počas pauzy nie sú viditeľné 

žiadne výkyvy ako na predošlých pracoviskách. To je spôsobené tým, že pracovníci sa v priebehu pauzy 

nepohybovali v pracovnom prostredí. Po obedňajšej prestávke sa predovšetkým zváralo, teda 

namerané hodnoty nenadobúdajú výrazne vysoké hodnoty. Ku koncu zmeny, kedy prebiehalo 

upratovanie pracovného miesta, sa hodnoty zmenšili na pôvodnú hodnotu (pred pracovnou smenou) 

približne na 50 000 častíc/cm
3
. 

Pri porovnaní výsledkov z meraní na pracoviskách sú viditeľné určité spoločné trendy. Výsledky 

potvrdzujú vznik nanočastíc počas procesu zvárania. Bez odťahu sa koncentrácia vzniknutých častíc 

pohybovala v priebehu zvárania okolo 100 000 častíc/cm
3
. Z výsledkov je zrejmé, že vhodné odsávanie 

má veľký vplyv na koncentráciu častíc. V prípade pracoviska A, kde okrem centrálneho odsávania 

pracovník mal odsávač priamo nad sebou, koncentrácia častíc je skoro polovičná v porovnaní s ďalšími 

pracoviskami. V prípade pracoviska B a C rozdiel medzi centrálnym odsávaním a vetraním pomocou 

okien a dverí je malý. Uvedené výsledky meraní poukazujú na veľký význam odsávania pri 

zabezpečovaní ochrany zdravia pracovníkov pred inhalovanými nanočasticami. Bez odsávania sa 

vzniknuté častice zhromažďujú vo vzduchu pracovného prostredia a ohrozujú zdravie nielen samotných 

zváračov, ale aj ďalších zamestnancov. 
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5.1.2 Výsledky merania OPS 

Výsledky z merania sú zobrazené podobne ako u CPC v grafoch, jedná sa o 17 čiarových grafov 

koncentrácií jemných častíc (počet častíc/cm
3
) v závislosti na čase podľa veľkosti častice (frakcia). 

Podobne ako u CPC, tak aj tu hodnoty v niektorých časoch prekračujú maximálnu hodnotu merateľné 

koncentrácie prístrojom. Presnosť nadlimitných meraní je znížená, teda výrazne vysoké hodnoty môžu 

byť brané ako náhodné chyby merania. 

Z výsledkov meraní vykonaných na pracovisku A (viď. Obr. 11 a Príloha 4) je možné usudzovať, 

že počas zvárania vznikajú častice väčšie ako 0,8 μm len v minimálnom množstve. Najviac bolo 

zaznamenaných častíc o veľkosti okolo 300 nm. Častice s menšou veľkosťou však už nie je prístroj OPS 

schopný zachytiť. Na krivke pre častice s veľkosťou 0,3 μm možno sledovať trend podobný s výsledkami 

z prístroja CPC. Odlišnosť od výsledkov CPC je viditeľná pri zváraní bez odsávania, kde práve 

koncentrácia prítomných častíc klesá. Tento rozdiel môže byť vyvolaný práve sledovaním odlišných 

frakcií u týchto dvoch prístrojov.  

 

Obr. 11 Záznam monitoringu koncentrácie častíc pomocou prístroja OPS na pracovisku A 

Pri meraní na pracovisku B sa v ovzduší vyskytovali predovšetkým častice s veľkosťou menšou 

ako 0,5 μm (viď. Príloha 5). Najviac častíc zachytil aj v tomto prípade kanál pre častice s veľkosťou 

0,3 μm, kde počet častíc kolísal okolo 136 000 častíc/cm
3
. Priebeh grafu vytvoreného z dát nameraných 

pomocou prístroja OPS je veľmi podobný s priebehom grafu z meraní pomocou prístroja CPC. Je možné 
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pozorovať lokálne maximá, ktoré sa ostro striedajú s lokálnymi minimami v súvislosti s pravidelným 

striedaním zvárania s prestávkami. 

Nemerané hodnoty z OPS pre pracovisko C sú zobrazené v Príloha 6. Koncentrácia častíc nad 

0,5 μm dosahuje minimálnych hodnôt a ich zmena v čase je tiež zanedbateľná, preto pri práci tieto 

častice pravdepodobne nevznikajú. U častíc menších ako 0,5 μm môžeme sledovať rovnaký trend ako 

u nameraných hodnôt prístrojom CPC, a to najmä u častíc veľkosti približne 0,3 μm. Tých prístroj 

nameral počas smeny najviac. Hodnoty ležia v intervale <2 234 008; 3 823 775> častíc/cm
3
. Z grafu sú 

viditeľné nárasty hodnôt pri brúsení, poklesy pri pauzách a oproti grafu CPC sú vyššie hodnoty pri 

zváraní po obede v čase 12:00–14:00. Nárast na konci zmeny môže byť spôsobený čistením zváraného 

predmetu tlakovým vzduchom, kedy dochádza k rozvíreniu častíc vzniknutých počas zvárania.  

Ako bolo popísané v kapitole 2.1.3 častice v rádoch desiatkach nanometrov pri dýchaní 

dostávajú až do alveolárnej úrovne, odkiaľ veľmi rýchlo preniknú do krvného obehu. Výsledky 

poukazujú nato, že v priebehu zvárania sú vytvorené častice práve o veľkosti, ktoré prinášajú najväčšie 

nebezpečenstvo pre pracovníka. Calderón et.al. [53] preukazujú na súvislosť medzi nanočasticami, 

ktoré vznikajú pri zváraní a Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Tieto výsledky potvrdzujú 

dôležitosť sledovaní týchto častíc.  

5.2 STANOVENIE MORFOLÓGIE A ZLOŽENIA NANOČASTÍC 

Častice zachytené na filtri prístroja AirChek z blízkosti dýchacích ciest zamestnanca 

a z pracovného prostredia boli ďalej analyzované metódou SEM. Pomocou tejto metódy boli zachytené 

častice charakterizované z hľadiska ich morfológie a zloženia. tieto dva parametre boli vybrané 

z dôvodu veľkého vplyvu na cesty vstupu do organizmu a na toxicitu. 

Na Obr. 12 sú znázornené vybrané častice zachytené na filtroch umiestnených v blízkosti 

dýchacej zóny pracovníka (c a d) a v pracovnom priestore (a a b). Niektoré častice na zázname sú 

zrejme biologického pôvodu, čo je spôsobená skutočnosťou, že trubička sa nachádzala práve v blízkosti 

úst. Z obrazového záznamu je viditeľná nejednotnosť tvaru zachytených častíc. Častice sú amorfné a ich 

hrany sú ostré. Tieto hrany môžu spôsobiť narušenie membrány buniek v tele, čo môže vyvolať ďalšie 

nežiadúce negatívne účinky. 

Sharifi et. al. [96] vo svojom rozsiahlom rešerši práve diskutujú vplyv tvaru nanočastíc a NM na 

ich toxicitu. In vivo testy poukazujú, že M sú sprostredkované endocytózou a pomocou makrofágu. 

V priebehu transportu môžu negatívne ovplyvniť a spôsobiť deformáciu buniek. Z toho dôvodu valcové 

a pologuľovité častice majú schopnosť vyhýbať sa absorpcii fagocytóznymi bunkami. Guľovité častice 

majú schopnosť prúdiť cez kapiláry a priľnúť na stenách krvných ciev, čo spôsobuje ďalšie biologické 
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následky. Donaldson a kol. [97] ukázali, že vštepené častice sa rýchlo kraniálne vtiahnu do lymfatického 

toku cez stomatu, kotré sú pórovité štruktúry s priemerom menším ako 10 mm, do lymfatických uzlín. 

Dlhé vlákna, ako sú dlhé uhlíkové nanovlákna, blokujú póry stomatu a medzitým poškodzujú 

mezoteliálne a endoteliálne bunky. Akumulácia makrofágov, ktoré sa pokúšajú fagocytovať tieto 

zadržané vlákna, vedie k narušenej membráne. Makrofágy uvoľňujú cytokíny a oxidanty, ktoré 

spôsobujú ďalší zápal, fibrózu a genotoxicitu pre bunky v týchto oblastiach. Z týchto poznatkov práve 

vyplýva dôležitosť sledovania morfológie častíc. Pre lepšiu charakteristiku tvaru častíc by bolo potrebné 

sledovať častice vo vyššom rozlíšení. 

 

Obr. 12 Morfológia častíc zachytené na filtre Airchek. Obrázok a) a b) sú filtre vnímajúce pracovné prostredie. 

Obrázok c) a d) filtre v blízkosti dýchacích ciest zvárača 

a) c)

b) d) 
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Po charakterizácii morfológie (viď. Obr. 13) zachytených častíc bola vykonaná ich prvková 

analýza. Výsledky prvkovej analýzy preukázali výskyt predovšetkým častíc železa (Fe), mangánu (Mn) a 

kremíka (Si), ako je uvedené na Obr. 14. Okrem týchto častíc na grafe sú viditeľné piky charakteristické 

pre zlato, ktoré sú rezídua pokovovania filtra. Pôvod detegovaných prvkov Mn a Fe je v súlade s typom 

zvárania a zložením zváraného materiálu. Uvedené prvky boli detegované na filtroch umiestnených 

priamo v dýchacej zóne zamestnanca, aj v pracovnom priestore. Prítomnosť týchto častíc svedčí 

o schopnosti zotrvávať v danom prostredí aj v prípade, že je zapnuté odsávanie.  

Detegované prvky patria medzi biologicky významné až esenciálne prvky pre zdravie človeka. 

Avšak ich príliš vysoká koncentrácia môže mať toxické účinky, hlavne v nanorozmere. Mozog je 

cieľovým orgánom toxicity mangánu, ktorý sa tu významne akumuluje [98]. Nadmerné množstvo 

mangánu vyvoláva neurodegeneratívne ochorenie, ktoré má podobné príznaky ako Parkinsonova 

choroba. Kremík ako prvok, ani jeho zlúčeniny nie sú toxické. Problémy však môžu nastať pri 

dlhodobom vdychovaní ultrajemných častíc kremíka [99]. Tieto častice sa usádzajú v pľúcach, čo sa 

prejavuje znížením pľúcnej kapacity a dýchavičnosťou.  

 

Obr. 13 Morfológia vybranej zachytenej častice na filtre Airchek 
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Obr. 14 Prvková analýza vybranej zachytenej častice na filtre Airchek 

5.3 ANALÝZA NANOČASTÍC V SLINÁCH ZVÁRAČOV 

Súčasťou meraní vystavenia s nanočasticami bolo aj stanovenie častíc v slinách exponovaných 

pracovníkov. Sliny boli zváračom odobraté pred začatím zvárania a bezprostredne po jeho skončení. Na 

Obr. 15 sú znázornené vybrané výsledky vykonanej prvkovej analýzy. 

Pri porovnaní prvkového zloženia vzoriek získaných pred začatím zvárania a po jeho ukončení je 

zrejmý výrazný nárast koncentrácie mangánu v slinách zváračov. Tento nárast je s najvyššou 

pravdepodobnosťou podmienený nanočasticami uvoľnenými pri zváraní. Zároveň častice prítomné 

v slinách sú v súlade so zložením častíc zachytených na filtroch. Z toho vyplýva, že okrem inhalačnej 

expozície dochádza i k perorálnej expozícii. Pomer vplyvu inhalačnej a perorálnej expozície pre zváranie 

zatiaľ nie je známe. Výskumy sú smerované na inhalované častice.  
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Obr. 15 Prvková analýza častíc u jedného z odobratých vzoriek slín zvárača pred (a) a po (b) ukončení 

zvárania. 
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6 ZÁVĚR 

Predložená diplomová práca sa zaoberá expozíciou nanočastíc v pracovnom prostredí. Táto 

tematika v posledných rokoch získava veľkú pozornosť kvôli rýchlemu rozvoju nanotechnológií. 

Nanočastice a nanoštruktúrované materiály so svojimi novými a cennými vlastnosťami pre technológiu 

a ekonomiku prinášajú aj veľkú záhadu ohľadom ich bezpečnosti a dopadu na ľudské zdravie a životné 

prostredie. Pracovníci na pracoviskách kde sa vyskytujú NM patria medzi prvých ľudí, ktorí sú vystavení 

týmto nebezpečenstvám. Kvôli tomu je potrebné nájsť vhodné riešenie pre ich bezpečnosť. 

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť metódu pre hodnotenie a riadenie zdravotných rizík nanočastíc 

na pracovisku. Na základe vykonanej analýzy súčasného stavu bol zvolený ako základ metódy 

trojstupňový model od OECD. Podľa tohto modelu boli v prvom kroku získané informácie o pracovisku 

a v druhom kroku vykonané merania koncentrácií nanočastíc na pracovisku. Keďže boli identifikované 

zdroje nanočastíc, krok 3 bol vynechaný. Zároveň v súlade s literárnymi rešeršmi bola metodika 

obmedzená iba na inhalované častice, pretože tie sú všeobecne považované za najrizikovejšie. Ako 

modelové pracoviská boli vybrané 3 zvarovne ktoré sa líšili podmienkami zvárania i priestorovým 

a ochranným vybavením. 

Zváranie je proces pri ktorom nanočastice vznikajú ako náhodný vedľajší produkt. Ich tvar 

a zloženie závisí od typu zvárania a zváraného materiálu. Z nameraných výsledkov koncentrácie častíc 

v ovzduší pracoviska vyplýva, že počas zvárania sú produkované predovšetkým častice s veľkosťou 

okolo 0,3 μm. Tvar týchto častíc na filtri je predovšetkým nepravidelný. Z hľadiska prvkového zloženia 

obsahovali analyzované častice najmä železo, mangán a kremík. Tieto prvky bežne patria medzi 

biogénne, ale ich zvýšené koncentrácie v nanorozmeru podľa rôznych štúdií môže mať toxické účinky. 

Zároveň bol sledovaný vplyv ochranných osobných pomôcok na vybraných pracoviskách. 

Pracovisko A okrem centrálneho odsávania disponovalo i odsávaním pri zváračovi, pracovisko B 

využíval pre vetranie v miestnosti prievan pomocou otvorených okien a dverí. Pracovisko C bolo 

vybavené centrálnym odsávaním. Podľa nameraných koncentrácií je zrejmé, že najúčinnejší spôsob na 

zníženie koncentrácií častíc vo vzduchu je kombinácia centrálneho odsávania a pohyblivého odsávania 

pri pracovníkoch. Pre zníženie emisií na ešte nižšiu úroveň je doporučené využívať kuklu s odsávaním 

alebo špeciálny respirátor. Nosenie respirátora alebo odsávanie v kukle by spôsoboval mierny 

diskomfort v priebehu vykonania práce. 
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