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prPN-Z-04507 oraz prPN-Z-04508
Ankieta powszechna projektów Polskich Norm
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https://pzn.pkn.pl/polls/#/

Projekty obu norm pyłowych zostały udostępnione przez PKN do powszechnej
ankietyzacji. Czas na zapoznanie się i zgłoszenia uwag upłynął 19. grudnia
2019 roku, ale zainteresowanie projektami oraz liczba (i wartość
merytoryczna) zgłoszonych uwag przełożyły się na powtórną ankietyzację
projektów w 2020 oraz kolejną – w 2021 r.

prPN-Z-04507 oraz prPN-Z-04508
Projekty nowych norm pyłowych
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W opracowywanych nowych „normach pyłowych” upatrywano spójnego podejścia
i ustosunkowania się do wielu kwestii wymagających formalnego uregulowania.
Metodologia badań czynników pyłowych nie jest jednak tak prosta, jak się to
mogło wydawać.

Postulowane treści wywołały dyskusję w gremiach laboratoriów badawczych.
Niejednoznaczne sformułowania, nieścisłości i błędy merytoryczne wzbudziły
sporo kontrowersji i pytań, co jednak nie pozostawało bez reakcji i wyjaśnień ze
strony PKN.

Wprowadzanie przez KT 159 wielu zmian do kolejnych wersji projektów daje
nadzieję, że autorom być może uda się spełnić pokładane w tych normach
oczekiwania, a zauważone nieprawidłowości przyczynią się do wzrostu wartości
merytorycznej tych norm.
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prPN-Z-04507 oraz prPN-Z-04508
Projekty nowych norm pyłowych

XXI Sympozjum    PTHP Higiena pracy - aktualne problemy    22-24.09.2021 5

W projektach poruszono kwestie dotyczące m. in.:

 terminologii,
 „elastycznego zakresu” normy,
 różnych materiałów filtracyjnych i głowic probierczych,
 stosowania próbek ślepych,
 postępowania z próbkami po ich pobraniu,
 właściwego (bezpiecznego) transportu próbek,
 kondycjonowania próbek przed ważeniem,
 ważenia filtrów z kasetami (frakcja wdychalna - głowice IOM),
 zawartości sprawozdań.

prPN-Z-04507 oraz prPN-Z-04508
Projekty nowych norm pyłowych
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Terminologia: pył czy aerozol ?
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 Rozp. MRPiPS (Dz. U. 2018, poz. 1286 ze zm.) zawiera Wykaz NDS
chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia.

 Nie wszystkie czynniki pyłowe posiadają „pył” w nazwie czynnika, np. talk,
cement portlandzki, węgiel czy grafit.

 Ww. rozporządzenie przy czynnikach pyłowych wskazuje do badań określone
wymiarowo frakcje ... aerozoli.

 Pobierając próbkę powietrza – nie pobieramy pyłu lecz aerozol.

Wobec powyższych – badanie i pobieranie próbek dotyczy aerozoli, 
a analiza grawimetryczna dotyczy tego, co pozostanie na filtrze. 

prPN-Z-04507 Ochrona czystości powietrza. 

Oznaczanie frakcji wdychalnej pyłów aerozoli

na stanowisku pracy metodą grawimetryczną

prPN-Z-04508 Ochrona czystości powietrza. 

Oznaczanie frakcji respirabilnej pyłów aerozoli

na stanowisku pracy metodą grawimetryczną

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Terminologia: pył czy aerozol ?
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Aerozol (wg IUPAC)

Sol in which the dispersed phase is a solid, a liquid or a mixture of both and the

continuous phase is a gas (usually air).
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell

Scientific Publications, Oxford (1997). Online version (2019-) created by S. J. Chalk. ISBN 0-9678550-9-8.

https://doi.org/10.1351/goldbook.

Zol (układ koloidalny), w którym faza rozproszona jest ciałem stałym, cieczą lub
ich mieszaniną, a faza ciągła (ośrodek rozpraszający) jest gazem (zwykle
powietrzem) .

(Mieszanina cząstek stałych lub/i ciekłych zawieszonych w powietrzu)
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Suszenie czy kondycjonowanie?
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 Jeśli badanie powinno dotyczyć aerozoli, to próbek nie należy suszyć
w eksykatorze, lecz kondycjonować je przed ważeniem.

 W przypadku odwodnienia zdeponowanego na filtrze pyłu możliwa jest
zmiana jego gęstości, co wpływa na wynik badania. Gdyby
w powietrzu występował pył (w odwodnionej postaci), to jego masa
zatrzymana w selektorze byłaby inna. Nie ma więc pewności, czy ważymy
właściwą frakcję.

 Suszenie próbek może powodować błędy w analizie grawimetrycznej,
powodowane istotnie odmiennymi warunkami środowiska pomiędzy
eksykatorem i wagą, co skutkuje pochłanianiem wody przez odwodnioną
próbkę, filtr i kasetę (rosnąca masa podczas ważenia)

 Jeśli kondycjonować, to w jakich warunkach i jak długo? (czas

kondycjonowania nie jest wartością stałą przy tak dużej liczbie zmiennych

parametrów – najbezpieczniej jest ważyć do stałej masy)

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Zakres normy
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W projektach norm pyłowych w dość niecodzienny sposób określono zakres
normy. Zazwyczaj w PN podawany jest on w sztywnym przedziale, którego
zmiana wymusza konieczność walidacji metody w zmienionym w stosunku do
normy zakresie.

W tym przypadku autorzy norm słusznie uzależnili go od rodzaju stosowanego
próbnika, czasu pobierania próbki powietrza, rodzaju filtra i dokładności wagi.

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich wydań norm jest brak wartości

maksymalnego obłożenia filtra (co przekłada się na górny zakres pomiarowy).
Nie jest bowiem możliwe arbitralne wyznaczenie takiej wartości wobec
możliwości zastosowania różnych przegród filtracyjnych, konstrukcji głowic,
rodzajów czynników i warunków środowiskowych (zwłaszcza wilgotności) oraz
procesów występujących na stanowiskach pracy.
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Bezpieczny transport próbek
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W projektach norm pyłowych pochylono się nad niezwykle istotną rolą
właściwego zabezpieczenia i transportu próbek po ich pobraniu, wskazując różne
możliwości:

 zastosowanie nasadek ochronnych na oprawkę próbnika,
 wyciągnięcie wewnętrznej kasety i jej zabezpieczenie zaciskami

transportowymi,
 wyciągnięcie filtrów (w pomieszczeniu bez źródeł emisji aerozolu)

i umieszczenie ich w pojemnikach transportowych,
 zabezpieczenia próbników po pomiarach i ich demontaż w laboratorium.

Zwrócono również uwagę na właściwą pozycję próbek w czasie transportu.

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Głowice i materiały filtracyjne
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Projekty nowych norm pyłowych otworzyły się na szeroki wachlarz oferowanych
głowic pomiarowych, materiałów filtracyjnych (rodzaj i rozmiar) i związanych
z nimi – różnych parametrów technicznych pobierania próbek (przepływy
uzależnione od specyfikacji producenta, a nie wymagań normy).

Wymagane ma być stosowanie głowic o zadeklarowanej przez producenta
zgodności frakcji wymiarowej z wymaganiami EN-481*.

* Jeden z projektów dopuszczał stosowanie próbników, dla których producent nie przedstawił deklaracji

zgodności z EN 481, a ktoś inny jedynie je „zweryfikował i udokumentował naukowo” – bez

jednoznacznego wyjaśnienia tego sformułowania oraz odniesienia do wymagań norm przedmiotowych,

np. PN-EN 13205-2:2014-09, PN-EN 13205-4:2014-09 i PN-EN 13205-5:2014-09
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Głowice i materiały filtracyjne
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W normach rekomendowane mają być filtry niehigroskopijne

ISO 15767 Workplace atmospheres — Controlling and characterizing 
uncertainty in weighing collected aerosols

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka ważenia filtra z kasetą
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Początkowy projekt dopuszczał możliwość odstępstwa od postępowania
zgodnego z instrukcją producenta głowicy pomiarowej (typu IOM) nakazującą
ważenie filtrów wraz z wewnętrzną kasetą:

„Pomimo zaleceń producenta, można odstąpić od takiego sposobu ważenia, jeśli

laboratorium udokumentuje mniejszy błąd w przypadku ważenia samego filtra.”

Ten zapis z pewnością spotkał się z aprobatą wielu przyszłych użytkowników
norm pyłowych, jednak z oczywistych powodów musiał zostać usunięty –
ponieważ sposób ważenia, będący częścią metodyki badania frakcji aerozoli,
zależy od właściwości głowicy i producent określa dla jakich warunków
postępowania zapewniona jest zgodność z wymaganiami normy EN-481.

W przypadku głowic typu IOM w skład frakcji wdychalnej wchodzą również duże
cząstki odkładające się na wewnętrznej części „kominka”
i zaniechanie jego ważenia spowoduje zniżenie wyniku pomiaru.
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka ważenia filtra z kasetą
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OSTRZEŻENIE:

Odstąpienie od ważenia filtra z kasetą przenosi ciężar „certyfikacji” głowicy na
Laboratorium decydujące się na takie odstępstwo, które
(w większości przypadków) nie posiada wystarczających kompetencji
technicznych, aby móc ocenić zgodność separacji frakcji przez próbniki.

Przeciętne Laboratorium nie ma również możliwości oszacowania niepewności
wynikającej z analitycznego obciążenia próbników tym bardziej, że niepewność ta
będzie różna dla różnych stanowisk pracy, zależy bowiem od rodzaju (dyspersji)
występującego na nich aerozolu czy warunków środowiska.

W tym przypadku dobór odpowiednich danych wejściowych determinuje
końcowy wynik i wnioski z eksperymentu.

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Po wszystkich przeprowadzonych ankietach powszechnych obu projektów norm
pyłowych największą niewiadomą pozostaje aspekt stosowania próbek ślepych
oraz ich uwzględnienie (lub pominięcie) w wyniku końcowym („korekta
o współczynnik B”).

Analizując literaturę, zwłaszcza stosowane w świecie normy i standardy można
wywnioskować, że stosowanie próbek ślepych do korygowania wyniku analizy
grawimetrycznej jest powszechnym i uznanym na świecie sposobem zapewnienia
ważności wyników oraz kontroli nad szeregiem czynników, które mogą wpływać
na ostateczny wynik badania.

Nie jest też niczym odkrywczym – w metodykach NIOSH czy HSE stosowane jest od
ponad 20 lat.
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Podstawą pojawienia się próbek ślepych w projektach są treści różnych norm
i standardów stosowanych na świecie:

 ISO 15767:2009 Workplace atmospheres — Controlling and characterizing

uncertainty in weighing collected aerosols

Rozdział 4 tej normy został w całości poświęcony próbkom ślepym w analizach
grawimetrycznych na wstępie wyjaśniając, że „stosowanie blanków jest

najważniejszym praktycznym narzędziem zmniejszania niepewności związanej

z niestabilnością masy.”

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Podstawą pojawienia się próbek ślepych w projektach są treści różnych norm
i standardów stosowanych na świecie:

 CEN TR 15230 Workplace atmospheres - Guidance for sampling of inhalable,

thoracic and respirable aerosol fractions

„Instrukcję dotyczące stosowania ślepych próbek terenowych 

podano w ISO 15767”

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Podstawą pojawienia się próbek ślepych w projektach są treści różnych norm
i standardów stosowanych na świecie:

 HSE MDHS 14/4: Metody pobierania próbek i analizy grawimetrycznej

aerozoli frakcji respirabilnej, torakalnej i wdychalnej
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Podstawą pojawienia się próbek ślepych w projektach są treści różnych norm
i standardów stosowanych na świecie:

 NIOSH Method 0500, NIOSH Method 0600

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Podstawą pojawienia się próbek ślepych w projektach są treści różnych norm
i standardów stosowanych na świecie:

 PN-EN ISO 10882-1 Pobieranie próbek cząstek zawieszonych

w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza –

Część 1: Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu



24.09.2021

12

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Dlaczego warto?

1. Minimalizowanie dodatkowych (trudnych do oszacowania) źródeł niepewności

Masa ślepych próbek terenowych stosowanych w grawimetrii nie zmienia się
jedynie na skutek kontaminacji, ale na skutek pochłaniania wilgoci, czyli czynnika
zakłócającego analizę. Podczas ważenia - bez stosowania ślepych próbek - nie jest
znany wpływ wilgoci na wynik ważenia próbek właściwych, dlatego niepewność
takiego wyniku jest znacznie większa, o czym stanowi ISO 15767 - w sytuacji
nieuwzględniania ślepych próbek: „odchylenia mogą być znaczące i trudne do

oszacowania”.

Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych

XXI Sympozjum    PTHP Higiena pracy - aktualne problemy    22-24.09.2021 24

Dlaczego warto?

2. Obowiązujące w świecie standardy pomiarów aerozoli metodą filtracyjno-
wagową wskazują ten tryb postępowania jako właściwy

Po 30 latach od wydania poprzednich norm pyłowych nie jest bezpodstawne
oczekiwanie, żeby warunki pracy w Polsce były badane na międzynarodowym
poziomie, a wyniki tych badań – porównywalne z wynikami laboratoriów z innych
krajów. Tym bardziej, że w Polsce znajdują się zakłady zagranicznych koncernów,
raportujące wyniki badań środowiska pracy do swych central i oczekujące, że
badania będą wykonywane w sposób porównywalny z uznanymi na świecie
standardami.
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Projekty nowych norm pyłowych – wybrane aspekty
Problematyka próbek ślepych
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Dlaczego warto?

3. Laboratoria bez względu na zapis o stosowaniu ślepych próbek powinny
udokumentować wpływ środowiska na masę podłoża filtracyjnego w ramach
procedury monitorowania ważności wyników, co sprowadza się do
stosowania ślepych próbek terenowych – lepiej więc, aby norma
uwzględniała to w swoich postanowieniach.

4. Choć stosowanie ślepych próbek w grawimetrii może być dla wielu
Laboratoriów nowym zakresem niezbędnych czynności, wymagałoby
dostosowania organizacji procesu i zasobów, to jednak na tym polega rozwój
i podnoszenie tak szeroko manifestowanej jakości w wykonywanej
działalności laboratoryjnej.

prPN-Z-04507 oraz prPN-Z-04508
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PODSTAWY CHEMIIDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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