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Substancjom i preparatom sklasyfikowanym jako
uczulaj¹ce przypisuje siê nastêpuj¹ce znaki ryzyka:

R42 � s¹ to substancje i preparaty mog¹ce po-
wodowaæ uczulenie w przypadku nara¿enia drog¹
oddechow¹, je�li istnieje do�wiadczalny dowód, ¿e
mog¹ powodowaæ reakcje uczuleniowe u ludzi w na-
stêpstwie nara¿enia inhalacyjnego

R43 � tak oznakowane s¹ preparaty mog¹ce po-
wodowaæ uczulenie w przypadku kontaktu ze skór¹,
je�li w badaniach do�wiadczalnych wykazano, ¿e
reakcja uczuleniowa wyst¹pi³a u istotnej liczby osób,
w nastêpstwie kontaktu ze skór¹ lub na podstawie
wyników badañ wykonanych na zwierzêtach do-
�wiadczalnych.

Substancje i preparaty chemiczne nie
wykazuj¹ce w³a�ciwo�ci ¿r¹cych, a
w przypadku krótkotrwa³ego, przed³u¿o-
nego lub powtarzalnego kontaktu ze
skór¹ albo b³on¹ �luzow¹ mog¹ wywo-
³aæ stan zapalny, powinny byæ sklasyfi-
kowane jako dra¿ni¹ce.

Substancje i preparaty uczulaj¹ce

Narastaj¹ca liczba osób nadwra¿li-
wych, u których czynnik posiadaj¹cy
w³a�ciwo�ci uczulaj¹ce mo¿e wywo³aæ
niebezpieczn¹ dla zdrowia i ¿ycia reak-
cjê oraz rozwój przemys³u i procesów
technologicznych opartych na substan-
cjach chemicznych, zwiêksza ryzyko za-
wodowych reakcji alergicznych. Dlate-
go te¿ zapobieganie i ostrzeganie przez
specjalne oznakowanie zwi¹zków che-
micznych charakteryzuj¹cych siê w³a�ci-
wo�ciami alergizuj¹cymi, ma du¿e zna-
czenie.

Substancje i preparaty uczulaj¹ce wy-
wo³uj¹ reakcje uk³adu immunologiczne-
go, objawiaj¹ce siê charakterystycznymi,
szkodliwymi zmianami podczas kolej-
nych ekspozycji.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e efektywno�æ ja-
kichkolwiek dzia³añ prewencyjnych zale-
¿y od dostêpu pracowników do informa-
cji o zagro¿eniach i ich szkodliwych skut-
kach dla zdrowia. Informacje te powinny
byæ dostêpne zarówno dla specjalistów
zajmuj¹cych siê sprawami medycyny
przemys³owej, jak i samych pracowników,
którzy nie zawsze wiedz¹ z jakimi sub-
stancjami chemicznymi pracuj¹.

Odpowiednie oznakowanie wska¿e
g³ówny kierunek biologicznego dzia³a-
nia zwi¹zku chemicznego, zarówno s³u¿-
bom bhp, jak i pracownikom oraz pra-
codawcom. Umo¿liwi tak¿e wprowadze-
nie odpowiednich zabezpieczeñ, sprzêtu
ochronnego oraz stosowanie odpowied-
nich �rodków ochrony indywidualnej.
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Wzrastaj¹ca liczba substancji che-

micznych oraz powszechno�æ ich u¿yt-
kowania, stwarzaj¹ konieczno�æ ujedno-
licenia zasad dotycz¹cych klasyfikacji
i kryteriów oceny tych substancji pod
k¹tem ich dzia³ania toksycznego.

 Oznakowanie substancji chemicz-
nych, okre�laj¹ce ich w³a�ciwo�ci mog¹-
ce stwarzaæ ryzyko, umo¿liwi wskaza-
nie krytycznego skutku szkodliwego
dzia³ania substancji, np. uczulaj¹cego czy
dra¿ni¹cego i zapewni zmniejszenie ry-
zyka zawodowego w zak³adach pracy.
U³atwi te¿ przestrzeganie ogólnych za-
leceñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy podczas stosowania substan-
cji chemicznych.

ztuczne w³ókna mineralne to
w³ókna ci¹g³e, we³na izolacyjna,
w³ókna ogniotrwa³e (w tym w³ók-

na ceramiczne) oraz w³ókna specjalnego
przeznaczenia. W³ókna ci¹g³e i w³ókna
specjalnego przeznaczenia s¹ produko-
wane wy³¹cznie ze szk³a, natomiast we³-
ny izolacyjne mog¹ byæ produkowane
tak¿e ze ska³y lub ¿u¿la (we³na skalna
lub we³na ¿u¿lowa), które nazywa siê
równie¿ we³n¹ mineraln¹.

Osoby nara¿one zawodowo na py³
sztucznych w³ókien mineralnych to:

� pracownicy zatrudnieni w zak³adach
produkuj¹cych sztuczne w³ókna mineralne

� pracownicy zatrudnieni w zak³adach
stosuj¹cych sztuczne w³ókna mineralne
jako surowiec do produkcji wyrobów
uszczelniaj¹cych i termoizolacyjnych

� pracownicy zatrudnieni przy mon-
ta¿u i wymianie wyrobów uszczelniaj¹-
cych i termoizolacyjnych produkowa-
nych ze sztucznych w³ókien mineralnych.

G³ównymi odbiorcami materia³ów
uszczelniaj¹cych i termoizolacyjnych s¹
budownictwo i energetyka. Przeprowa-
dzone pomiary stê¿eñ py³u podczas mon-
ta¿u i wymiany materia³ów termoizola-
cyjnych wykaza³y, ¿e podczas 8-godzin-
nego dnia pracy stê¿enia �rednie wa¿one
py³u ca³kowitego waha³y siê od 1,3 do
14,3 mg/m3 (�rednio 7,3 mg/m3), a stê¿e-
nia respirabilnych w³ókien mineralnych
mie�ci³y siê w przedziale od 0,029 do
0,510 w³/cm3 � �rednio 0,18 w³/cm3 [1, 9].

Na wielko�æ stê¿eñ w³ókien respira-
bilnych podczas stosowania wyrobów ma
wp³yw rodzaj stosowanej izolacji (z le-
piszczem czy te¿ bez lepiszcza). Jak wy-
nika z badañ [9], przy monta¿u izolacji
z lepiszczem stê¿enia respirabilnych w³ó-
kien mineralnych by³y od oko³o 6 do
oko³o 14 razy ni¿sze ni¿ podczas monta-
¿u izolacji bez lepiszcza.

Oddzia³ywanie
na zdrowie ludzi

Oddzia³ywanie py³u z we³ny mineral-
nej na organizm ludzki ujawnia siê, gdy
zaistnieje kontakt ze skór¹ lub b³onami
�luzowymi, oraz po wnikniêciu do uk³a-
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We³na mineralna, zawieraj¹ca syn-
tetyczne w³ókna szkliste (krzemiano-
we) o przypadkowej orientacji, zawie-
raj¹ce tlenki zasadowe i tlenki wap-
niowców w ilo�ci wiêkszej ni¿ 18%
wagowych, o numerze indeksowym
650-016-00-2 zosta³a sklasyfikowana
jako  substancja dra¿ni¹ca (Xi), rako-
twórcza kategorii 3. (rak. kat. 3) � jest
to substancja o mo¿liwym dzia³aniu ra-
kotwórczym dla cz³owieka. Substancji
nale¿¹cej do tej kategorii towarzyszy
zwrot R40 � mo¿liwe ryzyko powsta-
nia nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia i R38 � dzia³a dra¿ni¹co na
skórê.

Na etykiecie opakowania we³ny mi-
neralnej nale¿y umie�ciæ nastêpuj¹ce
symbole:

Xn, R38, 40 � substancja szkodli-
wa, dzia³a dra¿ni¹co na skórê, mo¿li-
we ryzyko powstania nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia

S(2) �  przechowywaæ poza zasiê-
giem dzieci

S36/37 � nosiæ odpowiedni¹ odzie¿
ochronn¹ i rêkawice.

Zaliczenie substancji rakotwórczej
do kategorii 1. dokonuje siê na podsta-
wie danych epidemiologicznych, za�
zaliczenie do kategorii 2. i 3. jest do-
konywane na podstawie wyników ba-
dañ do�wiadczalnych na zwierzêtach.

W Polsce wprowadzono równie¿
przepisy, na podstawie których istnie-
je obowi¹zek klasyfikacji i oznakowa-
nia substancji stwarzaj¹cych zagro¿e-
nie dla zdrowia lub ¿ycia. S¹ to rozpo-
rz¹dzenia ministra zdrowia i opieki
spo³ecznej w sprawie substancji che-
micznych stwarzaj¹cych zagro¿enie dla
zdrowia lub ¿ycia [17, 18] oraz ustawa
o substancjach i preparatach chemicz-
nych [22]. Sytuacja w Polsce jest o ty-
le nierozstrzygniêta, poniewa¿  za³¹cz-
nik nr 2 (wykaz substancji niebezpiecz-
nych) do rozporz¹dzenia [18] nie za-
wiera pozycji �sztuczne w³ókna mine-
ralne� ze wzglêdu na to, ¿e zosta³y one
uznane jako niebezpieczne dopiero
przez dyrektywê WE wydan¹ w 1998 r.
[2].
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du oddechowego. Oprócz dzia³ania swo-
istego, zwi¹zanego z w³a�ciwo�ciami
substancji, z której powsta³ py³, wywiera
on równie¿ dzia³anie mechaniczne, dra¿-
ni¹ce, wynikaj¹ce z samej obecno�ci jako
cia³a obcego. Zmiany patologiczne
w p³ucach, rozwijaj¹ce siê w wyniku
dzia³ania sztucznych w³ókien mineral-
nych, s¹ funkcj¹ stê¿enia w³ókien w po-
wietrzu wdychanym, ich rozmiaru (d³u-
go�æ, �rednica), sk³adu chemicznego oraz
trwa³o�ci w p³ynach ustrojowych. Respi-
rabilno�æ w³ókien jest uwarunkowana
przede wszystkim aerodynamiczn¹ �red-
nic¹ w³ókna. Za w³ókna respirabilne
uznaje siê w³ókna o �rednicy (d) poni¿ej
3 mm, d³ugo�ci [l]  powy¿ej 5 mm i sto-
sunku l:d > 3:1 [13].

Na dzia³anie biologiczne py³ów,
oprócz ich rozmiarów du¿y wp³yw ma
trwa³o�æ chemiczna w³ókien w �rodowi-
sku p³ynów ustrojowych [8, 10, 11].
W³ókna we³ny skalnej rozpuszczaj¹ siê
³atwiej przy niskim pH, natomiast w³ók-
na we³ny ¿u¿lowej przy pH obojêtnym
[5, 10, 17, 18].

W³ókna szklane i w³ókna we³ny skal-
nej, szczególnie te, których �rednica prze-
kracza 4,5 ÷ 5 mm, powoduj¹ mechanicz-
ne podra¿nienia skóry, charakteryzuj¹ce siê
swêdz¹cym rumieniem plamistym. Uszko-
dzenia wtórne obejmuj¹ infekcje bakteryj-
ne, powstaj¹ce na  skutek zadrapañ.

Do niedawna ma³o uwagi zwracano
na podra¿nienia spojówek oczu u osób
nara¿onych na dzia³anie w³ókien mine-
ralnych. Wed³ug najnowszych badañ czê-
stotliwo�æ wystêpowania objawów oku-
listycznych jest du¿a. U pracowników,
ju¿ po 4 dniach nara¿enia, stwierdza siê
du¿¹ liczbê mikronab³onkowych uszko-
dzeñ spojówek i wzrost poziomu granu-
locytów w p³ynie spojówkowym [3].

Przeprowadzone badania epidemiolo-
giczne nie wykaza³y nadwy¿ki umieral-
no�ci na nienowotworowe choroby uk³a-
du oddechowego (NMRD) u pracowni-
ków nara¿onych na sztuczne w³ókna mi-
neralne. W badaniach amerykañskich [4,
5] nie stwierdzono statystycznie zna-
miennego wzrostu umieralno�ci na
NMRD w ¿adnym sektorze przemys³u

w porównaniu z ogóln¹ umieralno�ci¹
populacji lokalnej, natomiast odnotowa-
no statystycznie znamienne podwy¿sze-
nie ryzyka umieralno�ci u pracowników
nara¿onych na watê szklan¹ w porówna-
niu ze �redni¹ krajow¹. W badaniu euro-
pejskim [19] nie stwierdzono zwiêkszo-
nej umieralno�ci na NMRD. Zaobserwo-
wano tendencjê wzrostow¹ SMR (stan-
daryzowany wska�nik umieralno�ci)
wraz z wyd³u¿eniem siê czasu od rozpo-
czêcia pierwszej ekspozycji.

Podejrzenie o rakotwórcze dzia³anie
sztucznych w³ókien mineralnych u ludzi
pochodzi z dwóch �róde³. Wykazano ra-
kotwórcze dzia³anie tego rodzaju w³ókien
w do�wiadczeniach na zwierzêtach po
dotchawiczym lub dootrzewnowym po-
daniu w³ókien, pomimo ¿e w ekspery-
mentach inhalacyjnych uzyskiwano naj-
czê�ciej wyniki negatywne. Drugim �ró-
d³em podejrzeñ o rakotwórczo�æ w³ókien
mineralnych jest podobieñstwo w³a�ci-
wo�ci fizycznych tych w³ókien do w³ó-
kien azbestu (wymiary w³ókien, wnika-
nie do uk³adu oddechowego, zdolno�æ
tworzenia wolnych rodników).

Du¿¹ komplikacjê badañ epidemiolo-
gicznych nad rakotwórczo�ci¹ sztucz-
nych w³ókien mineralnych stanowi to, ¿e
wiêkszo�æ pracowników nara¿onych na
te w³ókna by³a lub jest nara¿ona jedno-
cze�nie na inne czynniki rakotwórcze,
w tym np. na azbest.

D³ugoletnie badania epidemiologicz-
ne dzia³ania rakotwórczego sztucznych
w³ókien mineralnych dostarczy³y da-
nych, na podstawie których w 1987 r.
Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad
Rakiem � IARC [6] zaliczy³a watê
szklan¹, we³nê mineraln¹-bazaltow¹
i ¿u¿low¹ oraz w³ókna ceramiczne do
grupy 2B obejmuj¹cej czynniki o praw-
dopodobnym dzia³aniu rakotwórczym
dla ludzi.

Klasyfikacja
we³ny mineralnej

W 1998 r. ukaza³a siê dyrektywa
98/98/WE [2], która zawiera klasyfika-
cjê i oznakowanie we³ny mineralnej.

Materia³y izolacyjne
zawieraj¹ce sztuczne w³ókna mineralne � zagro¿enia
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Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enia
sztucznych w³ókien mineralnych
w powietrzu

Rozporz¹dzenie ministra pracy i po-
lityki spo³ecznej z dnia 2 stycznia 2001 r.
w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych
dla zdrowia w �rodowisku pracy [16],
w wykazie py³ów okre�la nastêpuj¹ce
warto�ci NDS py³ów sztucznych w³ókien
mineralnych: py³ ca³kowity � 4,0 mg/m3;
py³ respirabilny � 2 w³/cm3.

Stwierdzone w eksperymencie na
zwierzêtach, dzia³anie rakotwórcze w³ó-
kien oraz uzyskane w niektórych bada-
niach epidemiologicznych podejrzenie
o dzia³anie rakotwórcze u ludzi s¹ powo-
dem, ¿e istnieje propozycja zmiany tego
przepisu. Instytut Medycyny Pracy w £o-
dzi proponuje obni¿enie stê¿eñ do pozio-
mu: py³u ca³kowitego � 2 mg/m3; py³u
respirabilnego � 1 w³/cm3 [23].

Procedury postêpowania
dotycz¹ce bezpiecznego dla zdrowia
stosowania we³ny mineralnej
przy pracach izolacyjnych
obowi¹zuj¹ce za granic¹ i w Polsce
Przepisy obowi¹zuj¹ce w Anglii,
Danii i Niemczech

Health & Safety  Executive (Anglia)
wyda³a w listopadzie 1990 r. poprawion¹
wersjê wytycznych Guidance Note EH
46 dotycz¹cych sztucznych w³ókien mi-
neralnych (man-made mineral fibers
- MMMF). Wytyczne dotycz¹ oceny ry-
zyka dla zdrowia wynikaj¹cego z nara-
¿enia na MMMF oraz �rodków ostro¿-
no�ci jakie nale¿y podj¹æ w celu ograni-
czenia nara¿enia. Informacje zawarte
w wytycznych nale¿y odczytywaæ w po-
³¹czeniu z wymaganiami Control of Sub-
stances Hazardous to Health (COSHH)
Regulation 1988 oraz zatwierdzonym
kodeksem postêpowania Approved Code
of  Praktice Control of substances hazar-
dous to health.

Wytyczne omawiaj¹: sk³ad, w³a�ciwo-
�ci i u¿ytkowanie MMMF; skutki dla
zdrowia cz³owieka; przepisy prawa, któ-
re mo¿na zastosowaæ do wymienionych
w³ókien, miêdzy innymi najwy¿sze gra-
nice nara¿enia; sposób przeprowadzania
oceny ryzyka dla zdrowia; �rodki ostro¿-

no�ci � w tym ograniczaj¹ce emisjê w³ó-
kien do �rodowiska i u¿ywanie lokalnej
wentylacji wyci¹gowej; tworzenie prawi-
d³owego harmonogramu wykonywania
robót i utrzymanie porz¹dku na stanowi-
skach pracy. Ponadto, wytyczne zajmuj¹
siê zagro¿eniami na ró¿nych stanowi-
skach pracy przy wykonywaniu rozma-
itych robót izolacyjnych z zastosowa-
niem sztucznych w³ókien mineralnych,
monitorowaniem zagro¿eñ, stosowaniem
ochron oczu, skóry, uk³adu oddechowe-
go oraz ubrañ ochronnych.

W Danii w 1988 r. wydano przepisy
dotycz¹ce pracy z we³n¹ mineraln¹ sto-
sowan¹ jako materia³ izolacyjny (Arbejd-
stilsynets bekendtgorelse nr. 344 af juni
1988. Bekendtgorelse om arbejde med
montering og nedrivning af isoleringma-
terialer indeholdende syntetiske mineral-
fibre). Ustawa wprowadza nastêpuj¹ce
zasady:

� Dostawca powinien posiadaæ kartê
bezpieczeñstwa materia³owego odno-
sz¹c¹ siê do  we³ny izolacyjnej, a ponad-
to powinien gwarantowaæ, ¿e opakowa-
nie bêdzie trwa³ym zabezpieczeniem
przed uwalnianiem siê py³u.

� W okresie projektowania nale¿y
uwzglêdniæ stosowanie materia³ów ate-
stowanych, które bêd¹ generowaæ ma³o
py³u. Tam gdzie to mo¿liwe nale¿y prze-
widzieæ, aby w tym samym czasie i miej-
scu nie wykonywano innych robót. Pra-
ca powinna byæ tak zorganizowana, aby
robotnicy nie wykonywali robót izolacyj-
nych na poziomie powy¿ej g³owy.

� Materia³ izolacyjny powinien byæ
magazynowany tak, aby by³ bezpieczny
na wypadek wyst¹pienia trudnych warun-
ków atmosferycznych, a jego rozpako-
wanie powinno siê odbywaæ w pobli¿u
miejsca stosowania. Do ciêcia nale¿y sto-
sowaæ ostre narzêdzia, a stanowisko pra-
cy nale¿y sprz¹taæ i unikaæ okazji do py-
lenia. W czasie wykonywania robót pra-
cownik powinien byæ wyposa¿ony w od-
powiednie �rodki ochrony indywidualnej.
Po pracy powinna byæ mo¿liwo�æ umy-
cia siê (prysznic z ciep³¹ wod¹).

� W czasie robót rozbiórkowych nie
powinno byæ osób niepowo³anych, chy-
ba ¿e bêd¹ wyposa¿one w �rodki ochro-
ny indywidualnej.

Niemcy od d³u¿szego czasu posiadaj¹
normy dotycz¹ce stosowania i klasyfika-
cji w³ókien mineralnych. W 1993 r. wy-

dano instrukcjê pracy z materia³ami izo-
lacyjnymi z we³ny mineralnej (Umgang
mit Mineralwolle-Dammstoffen (Gla-
swolle, Staienwolle) � Hochbau �  Han-
dlungsanleitung. 2 uberarbeitete Ausga-
be, October 1993). Zawiera ona wszyst-
kie zalecenia, które mo¿na spotkaæ w An-
glii lub Danii. Producenci we³ny pro-
wadz¹ bardzo o¿ywion¹ dyskusjê na te-
mat kryteriów, na podstawie których
we³nê izolacyjn¹ mo¿na nie klasyfikowaæ
jako rakotwórcz¹, gdy¿ oznakowanie to
budzi zrozumia³y niepokój u mieszkañ-
ców budynków, które izoluje siê tak¹
we³n¹. Uwa¿a siê, ¿e biorozpuszczalno�æ
(pó³okres rozpuszczania w³ókien w p³y-
nach ustrojowych, w tkance p³ucnej)  jest
tym kryterium, które pozwala na odró¿-
nienie w³ókien, które mog¹ powodowaæ
choroby nowotworowe od tych, które s¹
bezpieczne.

Kodeks ILO
bezpiecznego stosowania
we³ny izolacyjnej
z syntetycznych w³ókien szklanych

W styczniu 2000 r. Miêdzynarodowa
Organizacja Pracy wyda³a Kodeks bez-
piecznego  stosowania we³ny izolacyjnej
(we³na szklana, skalna, ¿u¿lowa) z syn-
tetycznych w³ókien mineralnych. W pra-
cach nad kodeksem uwzglêdniono infor-
macje zawarte w Miêdzynarodowych
kartach bezpieczeñstwa chemicznego �
W³ókna ceramiczne (ICSC:0123) oraz
publikacji wydanej przez WHO Environ-
mental Health Criteria No. 77 [3].

Kodeks omawia ogólne obowi¹zki
producentów, dostawców i importerów,
inwestorów, pracodawców i pracowni-
ków oraz odpowiednich urzêdów doty-
cz¹ce warunków wytwarzania i stosowa-
nia wyrobów z we³ny mineralnej w pra-
cach izolacyjnych. Ponadto, kodeks po-
daje ogólne �rodki prewencji i ochrony,
do których zalicza wybór izolacji, infor-
macjê o produkcie, karty bezpieczeñstwa
materia³u i etykiety, pakowanie, transport
i magazynowanie, �rodki zabezpieczenia
technicznego, urz¹dzenia sanitarne,
odzie¿ ochronn¹ i �rodki ochrony indy-
widualnej oraz zagospodarowanie i usu-
wanie odpadów. W rozdziale o szczegól-
nych �rodkach prewencji omówione zo-
sta³o izolowanie pod�ció³kowe i war-
stwowe, izolowanie natryskowe, izolo-
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wanie urz¹dzeñ grzewczych oraz usuwa-
nie izolacji i prace konserwacyjne. Ko-
deks porusza równie¿ problem kszta³ce-
nia pracowników, nadzorowania �rodo-
wiska pracy, kontroli stanu zdrowia pra-
cowników oraz tworzenia i przechowy-
wania odpowiedniej dokumentacji.

Przepisy obowi¹zuj¹ce w Polsce

W Polsce nie wydano przepisów, któ-
re dotyczy³yby bezpo�rednio stosowania
we³ny izolacyjnej z w³ókien syntetycz-
nych. Nie znaczy to jednak, ¿e w Polsce
nie ma przepisów, na podstawie których
mo¿na kontrolowaæ nara¿enie zawodo-
we pracowników wykonuj¹cych prace
izolacyjne, jak równie¿ prowadziæ ak-
tywn¹ ochronê pracowników przez szko-
dliwym wp³ywem w³ókien mineralnych
na zdrowie pracowników. Podobnie jak
w innych krajach mo¿na przyj¹æ, ¿e przy
braku ustaleñ u odniesieniu do konkret-
nej substancji mo¿na stosowaæ przepisy
opracowane dla substancji o zbli¿onych
w³a�ciwo�ciach u¿ytkowych i sytuacji
nara¿enia na stanowiskach pracy.

I tak, ustawa o substancjach i prepa-
ratach chemicznych [22] okre�la, miêdzy
innymi, obowi¹zek zebrania wiarygod-
nych informacji o zagro¿eniach stwarza-
nych przez substancje lub preparaty che-
miczne wprowadzane do obrotu w Pol-
sce, kryteria i sposób klasyfikacji pod
wzglêdem stwarzanych przez nie zagro-
¿eñ dla zdrowia cz³owieka lub dla �ro-
dowiska oraz zawarto�ci kart charakte-
rystyki substancji niebezpiecznej lub pre-
paratu niebezpiecznego.

Rozporz¹dzenie ministra pracy i po-
lityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r.
w sprawie zasad bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy przy zabezpieczaniu i usuwa-
niu wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecz-
nego u¿ytkowania takich wyrobów [15],
mo¿e s³u¿yæ jako przyk³ad jak nale¿y
zabezpieczyæ siê przed nara¿eniem na
substancjê o udowodnionym dzia³aniu
rakotwórczym.

Rozporz¹dzenie ministra budownic-
twa i materia³ów budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeñstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-monta¿owych i rozbiórko-
wych [14] w okre�lonych paragrafach
mówi:

� § 10. Roboty budowlano-monta¿owe
powinny byæ prowadzone w sposób
bezpieczny, okre�lony w projekcie
organizacji robót.

� § 15. Zak³ad pracy powinien opraco-
waæ szczegó³owe instrukcje tech-
niczno-ruchowe okre�laj¹ce wyma-
gania bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy dla poszczególnych stanowisk
i przestrzegaæ ich stosowania.

� § 42. Materia³y chemiczne szkodliwe
dla zdrowia nale¿y przechowywaæ
w szczelnych opakowaniach, na któ-
rych powinny byæ podane przez pro-
ducenta ich nazwa i uwagi o szko-
dliwo�ci dla zdrowia.

� § 289. 1. Przy wykonywaniu robót izo-
lacyjnych wewn¹trz zbiorników,
studni i w pomieszczeniach za-
mkniêtych stosowanie rozpuszczal-
ników i materia³ów szkodliwych,
³atwo zapalnych lub wybuchowych
jest dopuszczalne tylko pod warun-
kiem zapewnienia odpowiednio in-
tensywnej wymiany powietrza i za-
stosowania sprzêtu ochrony osobi-
stej.

� § 290. 1. Przy wykonywaniu pow³ok
izolacyjnych wewn¹trz zbiorników,
kana³ów, pomieszczeñ zamkniêtych
i innych konstrukcji stosowane ma-
teria³y powinny byæ  przygotowane
na zewn¹trz izolowanego obiektu
i dostarczane w stanie gotowym do
u¿ycia.

2. Wykonywanie robót wymie-
nionych w ust. 1 powinno odbywaæ
siê zgodnie z przepisami § 289.

Wnioski

� W zak³adach produkuj¹cych we³nê
mineraln¹ oraz podczas jej stosowania
w budownictwie jako materia³ izolacyj-
ny, pracownicy s¹ nara¿eni na py³ pocho-
dz¹cy z tych materia³ów. Znaczna czê�æ
unosz¹cego siê w powietrzu py³u pocho-
dz¹cego z tego materia³u to frakcja re-
spirabilna, która szkodliwie oddzia³uje na
zdrowie cz³owieka.

� Badania do�wiadczalne na zwierzê-
tach wykaza³y rakotwórcze dzia³anie
sztucznych w³ókien mineralnych.

� Badania epidemiologiczne u ludzi
wykaza³y ¿e:

� w³ókna szklane i w³ókna we³ny skal-
nej, szczególnie te, których �rednica prze-

kracza  4,5 ÷ 5,0 µm, powoduj¹ mecha-
niczne podra¿nienia skóry prowadz¹ce
do pierwotnego zapalenia skóry oraz do
wtórnych uszkodzeñ skóry wywo³anych
infekcj¹ bakteryjn¹

� nara¿enie na sztuczne w³ókna mi-
neralne w procesie produkcji i stosowa-
nia we³ny mineralnej bywa przyczyn¹
mikronab³onkowych uszkodzeñ spojów-
ki oka

� bior¹c pod uwagê dowody dzia³a-
nia rakotwórczego sztucznych w³ókien
mineralnych na zwierzêta do�wiadczal-
ne oraz wyniki badania epidemiologicz-
nego u ludzi, IARC zaliczy³a py³ w³ó-
kien szklanych, we³ny skalnej i we³ny
¿u¿lowej do py³ów, które s¹ prawdopo-
dobnie rakotwórcze dla cz³owieka.

� Unia Europejska, wydaj¹c dyrekty-
wy 97/69/WE [24] i 98/98/WE wprowa-
dzi³a we³nê mineraln¹ z syntetycznych
w³ókien szklistych do wykazu substan-
cji niebezpiecznych, nadaj¹c jej klasyfi-
kacjê: substancja rakotwórcza katego-
rii 3.

� Aby ograniczyæ szkodliwe oddzia-
³ywanie py³u na zdrowie pracowników
nale¿y: stosowaæ tak¹ organizacjê pracy,
która zredukuje emisjê w³ókien do �ro-
dowiska pracy; nadzorowaæ przestrzega-
nie dopuszczalnego poziomu zanieczysz-
czenia powietrza w �rodowisku pracy;
szkoliæ pracowników, informuj¹c ich
o zagro¿eniach i sposobach zapobiegania
wyst¹pieniu niepo¿¹danych skutków dla
zdrowia; wyposa¿yæ pracowników
w �rodki ochrony osobistej; stosowaæ
techniczne �rodki ochrony; prowadziæ
wstêpne i okresowe badania lekarskie
pracowników.

� Pomiary stê¿eñ py³u nale¿y przepro-
wadzaæ z czêstotliwo�ci¹ od 6 miesiêcy
do 2 lat, w zale¿no�ci od stwierdzonych
poziomów zapylenia.

� Ka¿dy rodzaj i partia we³ny izola-
cyjnej powinna mieæ kartê charakterysty-
ki. Zakres informacji, które powinny byæ
umieszczone w karcie charakterystyki
oraz sposób ich przygotowania s¹ poda-
ne w przepisach dotycz¹cych substancji
chemicznych stwarzaj¹cych zagro¿enie
dla ¿ycia lub zdrowia.

� Obowi¹zkiem pracodawcy jest opra-
cowanie szczegó³owej instrukcji wyko-
nywania robót izolacyjnych, uwzglêdnia-
j¹cej rodzaj stosowanej technologii izo-
lowania, we³ny izolacyjnej oraz specy-
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ficzne warunki wystêpuj¹ce na stanowi-
sku pracy.

� Obowi¹zkiem pracodawcy jest do-
starczenie pracownikom odpowiednich
�rodków ochrony indywidualnej, nato-
miast obowi¹zkiem pracownika jest u¿y-
wanie tych �rodków w okre�lonych sytu-
acjach. Zgodnie z zaleceniami Unii Euro-
pejskiej oraz Miêdzynarodowej Organiza-
cji Pracy (ILO), pracownik powinien byæ
wyposa¿ony w ubranie i rêkawice ochron-
ne. ILO w wydanym Kodeksie zaleca, aby
tam, gdzie wystêpuj¹ wysokie stê¿enia
w³ókien w powietrzu, pracownik by³ wy-
posa¿ony w indywidualn¹ ochronê dróg
oddechowych (pó³maska przeciwpy³owa)
oraz okulary py³oszczelne.

� Stosowanie wentylacji wyci¹gowej
ogólnej, jak równie¿ miejscowej tam,
gdzie przeprowadza siê prace z zasto-
sowaniem narzêdzi mechanicznych
(pi³y do ciêcia, wiertarki itp.) jest przy-
k³adem stosowania  technicznych �rod-
ków ochrony, które mog¹ powa¿nie
ograniczyæ emisjê w³ókien do �rodowi-
ska. Nale¿y równie¿ tak przygotowaæ
stanowisko pracy, aby robotnik nie mu-
sia³ wykonywaæ prac izolacyjnych
w pozycji ponad g³ow¹.

� Pracodawca powinien zorganizowaæ
szkolenie pracowników, w ramach które-
go omówione zostan¹, miêdzy innymi,
wszystkie zagadnienia dotycz¹ce bez-
piecznego wykonywania prac izolacyj-
nych z zastosowaniem we³ny izolacyjnej
oraz niezbêdne �rodki jakie nale¿y podej-
mowaæ w celu ograniczenia nara¿enia za-
wodowego. Szkolenie pracowników po-
winno dotyczyæ pracowników nowo przy-
jêtych do pracy, oraz wtedy, gdy zmieni¹
siê warunki wykonywania pracy.
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