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 zgodnie z § 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 02.02.2011 roku w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. 2011.33.166) 

 „Pracodawca zapewnia wykonanie badań i 
pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w 
środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 
dni od dnia rozpoczęcia działalności.”

 Dotyczy to również nowo utworzonych stanowisk 
pracy w istniejących już przedsiębiorstwach.
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 Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla 
zdrowia w środowisku pracy, dla których 
wykonuje się badania i pomiary, po 
przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich 
emisji oraz warunków wykonywania pracy, 
które mają wpływ na poziom stężeń lub 
natężeń tych czynników lub na poziom 
narażenia na oddziaływanie tych czynników.
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 Pracownik służby BHP na podstawie własnych 
doświadczeń, poprzednich wyników 
pomiarów środowiska pracy, oceny ryzyka 
zawodowego, uwag od pracowników typuje 
stanowiska pracy, na których należy wykonać 
pomiary zapylenia. 

 Jest on przedstawicielem pracodawcy w 
zakładzie, osobą udzielająca informacji, 
koordynatorem badań. 
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 Przedstawiciel służby BHP powinien mieć 
dużo wcześniej przygotowany wykaz 
stanowisk, na których należy wykonać 
pomiary czynników szkodliwych (w tym 
zapylenia).

 W dużych zakładach przemysłowych takie 
wykazy sporządzane są na cały rok lub na 2 
lata (zgodnie z czasookresem wykonywania 
pomiarów).
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 Przedstawiciel służby BHP powinien zadbać, 
by w dniu pomiarów (i nie tylko) instalacja 
wentylacyjna była sprawna, czysta. 

 Żeby podczas pomiarów warunki pracy były 
takie jak w inne dni robocze.

 Opcja pracownicza – wykonywać pracę, w taki 
sposób by zapylenie było bardzo duże;

 Opcja pracodawcy – mniejsze obciążenia 
pracą w dniu pomiarów, połowa maszyn nie 
pracuje;
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 Na wynik pomiarów zapylenia duży wpływ 
może mieć zapylenie wtórne.

 By tego uniknąć należy kontrolować, żeby 
pracownicy pracowali w czystej odzieży 
roboczej.

 Należy na bieżąco sprzątać pomieszczenia 
pracy – szczególnie posadzki, ale także 
maszyny i urządzenia, instalację odpylającą, 
lampy itp.
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 Stolarnie – stan. stolarza;

 Ślusarnie, zakłady obróbki skrawaniem;

 Stan. spawalnicze;

 Piekarnie – stan. piekarza;

 Przemysł zielarski;

 Kopalnie;

 Cementownie;

 Introligatornie;

 Kotłownie - stan. palacza;

 Inne;
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 należy wykonywać

 co najmniej raz na dwa lata - jeżeli podczas 
ostatniego badania i pomiaru stwierdzono 
stężenie pyłu powyżej 0,1 do 0,5 wartości 
najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS);

 co najmniej raz w roku - jeżeli podczas 
ostatniego badania i pomiaru stwierdzono 
stężenie pyłu powyżej 0,5 wartości NDS;
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 Można odstąpić od wykonywania pomiarów zapylenia 
jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów 
szkodliwych dla zdrowia pyłów (wykonanych w 
odstępie co najmniej dwóch lat) nie przekroczyły 0,1 
wartości NDS.

 np. w przypadku pyłu drewna (z wyjątkiem pyłów 
drewna twardego) dwa razy wynik powinien być 
poniżej 0,4 mg/m3 

 Wykonywanie pomiarów należy wznowić, gdy  
nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, w 
procesie technologicznym lub w warunkach 
wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na 
zmianę poziomu emisji, poziomu narażenia albo 
wystąpiły okoliczności, które uzasadniają ich 
ponowne wykonanie.
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 Pobieranie próbek powietrza wykonujemy 
zgodnie z Polską Normą:

 PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości 
powietrza. Pobieranie próbek. Zasady 
pobierania próbek powietrza w środowisku 
pracy i interpretacji wyników
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 Natomiast badanie zawartości pyłu zgodnie z 
normami (wycofanymi 30.05.2014):

 PN-91/Z-04030/05 Ochrona czystości powietrza. 
Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu 
całkowitego na stanowiskach pracy metodą 
filtracyjno-wagową

 PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystości powietrza. 
Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu 
respirabilnego na stanowiskach pracy metodą 
filtracyjno-wagową

 Normy te zostały wycofane bez zastąpienia, nie 
przeszkadza to jednak w ich stosowaniu przez 
większość akredytowanych  laboratoriów 
środowiska pracy.
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 W wymienionych normach jest mowa o pyle 
całkowitym i pyle respirabilnym. 

 Natomiast w aktualnym rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
06.06.2014 roku w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U. 2014.00.817) mamy określenia:

 frakcja wdychalna;

 frakcja respirabilna;
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 Wymienione rozporządzenie defijnuje:
 Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez 

nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.
 Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do 

dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla 
zdrowia

po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.
 Jednocześnie w uwagach stwierdzono, że
 definicja frakcji wdychalnej odpowiada definicji pyłu 

całkowitego.
 definicja frakcji respirabilnej odpowiada definicji pyłu 

respirabilnego.
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 Poza wymienionymi Polskim Normami 
pomiary zapylenia można wykonywać w 
oparciu o procedurę:

 HSE-MDHS 14/4:2014 

 Najczęściej w zakresach akredytacji 
laboratoriów badających środowisko pracy są 
wymienione przez mnie Polskie Normy. 
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 Dobrze przeprowadzone badania zaczynają się od 
zebrania informacji wstępnych dotyczących:

 rodzaju i przebiegu procesów technologicznych;

 rodzaju pyłów występujących w określonych 
sytuacjach technologicznych i stwarzających 
zagrożenie dla pracowników;

 stanowisk pracy, związanych z narażeniem na 
działanie pyłów;

 chronometrażu pracy poszczególnych 
pracowników;
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 liczby pracowników, zatrudnionych na 
poszczególnych stanowiskach pracy lub przy 
wykonywaniu poszczególnych czynności 
zawodowych;

 Stosowanych profilaktycznych środków 
technicznych, organizacyjnych i sprzętu 
ochrony osobistej;

 Wyników pomiarów wykonywanych wcześniej 
na  stanowiskach pracy;
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 Ocena narażenia zawodowego powinna 
obejmować wszystkie podstawowe grupy 
pracowników zatrudnionych przy pracach z 
pyłami. 

 Jeżeli poszczególne grupy liczą do 6 
pracowników na jednej zmianie, należałoby 
przeprowadzić ocenę narażenia ich wszystkich; 

 Przy większej ilości pracowników wykonujących 
te same lub podobne czynności, w tych samych 
warunkach, do oceny należy wytypować co 
najmniej 6 osób.
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 Typowanie pracowników do badań.

 W przypadku, gdy podczas wywiadu wstępnego 
dowiemy się, że niektórzy pracownicy mogą być 
narażeni na wyższe stężenia pyłów wówczas tych 
pracowników typujemy do badań (tzw. pomiar 
najgorszego przypadku);

 Jeżeli występuje w miarę jednakowe narażenie 
pracowników, wybór należy przeprowadzić 
losowo – zaleca się by liczba wytypowanych 
pracowników wynosiła 2     , (po zaokrągleniu w 
górę).
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 Pobieranie próbek obecnie najczęściej 
wykonuje się stosując pompkę indywidualną 
z próbnikiem (dozymetria indywidualna). 

 Stosując metodę dozymetrii indywidualnej 
należy próbki powietrza (lub 1 próbkę) 
pobierać w sposób ciągły, przez okres równy 
co najmniej 75 % czasu trwania zmiany 
roboczej.

 Należy przy tym uwzględnić wszystkie 
rodzaje wykonywanych prac.
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 Przykład:

 Stolarz na stanowisku pracy obrabia drewno przy 
pomocy piły tarczowej, szlifierki taśmowej i 
frezarki, a następnie pod koniec zmiany roboczej 
sprząta swoje stanowisko pracy.

 Należałoby pobrać osobną próbkę lub próbki 
podczas obsługi maszyn do obróbki drewna oraz 
osobną próbkę podczas sprzątania.

 Następnie obliczamy wskaźnik narażenia (w tym 
przypadku stężenie średnio ważone dla zmiany 
roboczej Cw .

www.tox-lux.pl
21



 Próbki pobieramy aspiratorami osobistymi z 
określonym w Polskiej Normie przepływem 
powietrza:

 w przypadku pyłu frakcji wdychalnej –
przepływ ten powinien być w zakresie od 1 
do 2 l/min.

 w przypadku pyłu frakcji respirabilnej –
przepływ ten powinien wynosić 1,9 l/min.
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 Sączki, na które będziemy 
pobierać próbki powietrza 
należy najpierw odpowiednio 
przygotować.

 Przed zważeniem umieszczamy 
sączki w eksykatorze na co 
najmniej 20 godz. Po takim 
czasie możemy sączek zważyć. 

 Przed wyjazdem w teren należy 
jeszcze ustawić odpowiedni 
przepływ w aspiratorach.  
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 Głowicę pomiarową 
umieszczamy w strefie 
oddychania pracownika.

 Podczas poboru próbek 
kontrolujemy pracę aspiratora, 
ilość pyłu na sączku. 

 W przypadku dużego zapylenia 
ilość prób pobranych na 
stanowisku pracy jest większa. 

 Maksymalne obłożenie sączka 
0,5 mg/cm2 ok. 2,45 mg przy 
sączku o śr. 25 mm
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 Po pobraniu próbki należy przygotować do 
transportu, w taki sposób by zebrany pył nie 
rozsypał się, a w przypadku frakcji 
respirabilnej, należy uważać, żeby nie 
spowodować przedostanie się grubych 
cząstek z pojemnika na sączek.
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 Sączki z pobranym pyłem należy ponownie 
umieścić w eksykatorze na co najmniej 20 godz. 

 Po tym czasie ważymy sączek na tej samej 
wadze, na której ważono sączek przed 
pobieraniem próbki.

 Musimy również sprawdzić przepływ w 
aspiratorach, którymi pobieraliśmy próbki. 
Różnica przed i po pomiarach nie powinna być 
większa niż 5 %.

 Stężenie pyłu w badanym powietrzu X obliczamy 
wg wzoru
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 Dobrze sporządzone sprawozdanie z badań 
powinno być czytelne dla osób, które nie 
znają się na wykonywaniu pomiarów na 
stanowiskach pracy.

 Informacje, które powinny się tam znajdować 
to:

 Nazwa i adres zakładu;

 Adres miejsca wykonywania pomiarów;

 Kto wykonał pomiary oraz kto autoryzował 
sprawozdanie z badań – imię i nazwisko;
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 Datę pomiarów;

 Rodzaj pyłu badanego;

 Nazwę i opis stanowiska pracy;

 Opis czynności, przy których wykonywano 
pomiary;

 Wynik pomiaru wraz z niepewnością 

(do oceny stanowiska pracy bierzemy pod 
uwagę tylko wynik pomiarów bez 
niepewności).

Numer akredytacji laboratorium wykonującego 
pomiary.
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 Obecnie obowiązującym aktem prawnym, w 
którym określone są NDS-y i NDN-y jest

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 06.06.2014 roku w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 2014.00.817)
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 W rozporządzeniu tym mamy wymienione 19 
rodzajów pyłów.

 Dla części z nich należy wykonać pomiary 
frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej (np. 
pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i 
roślinnego zawierające poniżej 10% wolnej

 krzemionki):

 frakcja wdychalna 4 mg/m3

 frakcja respirabilna 2 mg/m3
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 Dla części z nich należy wykonać pomiary 
wyłącznie frakcji wdychalnej (np. pyły drewna 
twardego takiego jak buk i dąb:

 frakcja wdychalna 2 mg/m3

 W przypadku drewna twardego prawodawca w 
uwagach doprecyzowuje, że drewna twarde to 
również osika, jesion, grab, brzoza, klon, 
czereśnia, wiśnia, grusza, jabłoń, kasztan,

 orzech włoski i biały, teak, palisander, cis, 
mahoń, heban.
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 Dla jeszcze innych pyłów poza frakcją 
wdychalną określono NDS dla włókna 
respirabilnego (włókna o długości powyżej 5 
μm o maksymalnej średnicy poniżej 3 μm i o 
stosunku długości do średnicy > 3).

 Przykład: pyły talku i talku zawierającego 
włókna mineralne (w tym azbest):

 - frakcja wdychalna 4 mg/m3

 - włókna respirabilne 0,5 włókna w cm2
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 23 września 2015r. podczas posiedzenia 
Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN 
uzgodniono propozycje zmian dotyczące 
wartości NDS dla pyłów.

 Ustalono NDS dla krzemionki krystalicznej –
frakcji respirabilnej – kwarc i krystobalit na 
poziomie 0,1 mg/m3 

 Dotychczas NDS dla części pyłów był 
uzależniony od zawartości wolnej 
(krystalicznej) krzemionki w %.
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 Węgiel (kamienny, brunatny)

 frakcja wdychalna 10 mg/m3

 frakcja respirabilna 2 mg/m3

 Obecnie NDS jest w zależności od zawartości 
wolnej krystalicznej krzemionki od 1 do 10 
mg/m3 dla frakcji wdychalnej i od 0,3 do 2 
mg/m3 dla frakcji respirabilnej.

 W propozycji zmian dopisano uwagę, że przy 
badaniu tego rodzaju pyłu obowiązuje 
jednoczesne oznaczenie stężeń frakcji 
respirabilnej krzemionki krystalicznej.
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 Pyły, które trudno zakwalifikować np. dymy 
spawalnicze zostaną przydzielone do grupy:

 Pyły niesklasyfikowane ze względu na 
toksyczność – frakcja wdychalna 10 mg/m3

 Również tutaj dopisano uwagę, że przy 
badaniu tego rodzaju pyłu obowiązuje 
jednoczesne oznaczenie stężeń frakcji 
respirabilnej krzemionki krystalicznej
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 Na stanowiskach, gdzie występuje duże 
zapylenie można pobrać zbyt dużo pyłu na 1 
sączek. Pył ten łatwo się rozsypuje, aspirator 
zasysa w takim przypadku mniej powietrza. 
Wynik przez to może być nieprawdziwy. 

www.tox-lux.pl
38



 Źle wytypowane stanowisko pracy do badania. 
Możemy badać zapylenie na stanowisku, 
gdzie ono nie występuje lub stanowisko 
pracy, na którym bardzo pylące prace 
wykonywane są chwilowo (ale w dniu 
pomiarów przez cały dzień takie prace są 
wykonywane).
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 Oprawki z sączkami źle są umieszczone. 
Zakładamy oprawkę w strefie oddychania, a 
następnie pracownik zakłada bluzę 
zasłaniając wlot głowicy pomiarowej. 

 Aspiratory indywidualne, które pracownik ma 
założone muszą być dobrze zabezpieczone, 
żeby nie uległy zniszczeniu. Należy zwrócić 
też uwagę na bezpieczeństwo pracowników. 
Nie mogą być luźne wężyki, paski, które 
mogą się wkręcić w maszynę. 
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 Często popełnianym błędem podczas 
pomiarów zapylenia jest nie uwzględnienie 
wszystkich rodzajów prac, przy których 
występuje zapylenie.
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 Zapraszamy do współpracy:



 Ośrodek Badań i Oceny Środowiska Pracy 
„TOX-LUX” s.c.

 ul. Łąkowa 31a

 62-007 Biskupice

www.tox-lux.pl

e-mail: biuro@tox-lux.pl
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