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Wp³yw py³ów emitowanych przy obróbce metali
na aktywnoœæ powierzchniow¹ surfaktantu p³ucnego
Wprowadzenie
Metale i ich zwi¹zki stanowi¹ znacz¹c¹ grupê czynników
szkodliwych dla zdrowia w œrodowisku pracy w Polsce.
Wed³ug danych GUS przy produkcji wyrobów z metali w 2007
r. zatrudnionych by³o ponad 290 tys. osób [1]. W warunkach
przemys³owych pracownicy nara¿eni s¹ przede wszystkim na
metale i ich zwi¹zki wystêpuj¹ce w postaci py³ów emitowanych np. podczas obróbki mechanicznej elementów ze stopów
metali lub dymów powstaj¹cych np. podczas spawania [2].
W wyniku przewlek³ego nara¿enia inhalacyjnego na py³y zawieraj¹ce metale i ich zwi¹zki u pracowników mo¿e nast¹piæ
zaburzenie funkcji uk³adu oddechowego [3, 4]. Zmiany
w uk³adzie oddechowym wystêpuj¹ce na skutek ekspozycji
zawodowej na py³y zale¿¹ zarówno od rodzaju czynnika chemicznego, jak równie¿ od stopnia rozdrobnienia i budowy
cz¹stek zawieszonych w powietrzu stanowisk pracy [5].
Istotne znaczenie dla prawid³owego funkcjonowania uk³adu oddechowego ma uk³ad surfaktantu p³ucnego [6, 7], stanowi¹cy pierwsz¹ barierê, która oddziela wdychane powietrze
od tkanki przegrody miêdzypêcherzykowej zawieraj¹cej kapilary krwionoœne. Substancje powierzchniowo czynne obecne
w surfaktancie p³ucnym, adsorbuj¹c siê na powierzchni miêdzyfazowej ciecz/gaz wyœció³ki pêcherzykowej, znacz¹co obni¿aj¹ napiêcie powierzchniowe w uk³adzie. Charakterystyczne jest wystêpowanie histerezy napiêcia powierzchniowego
w cyklu ekspansja-kompresja (wdech-wydech) [8], przy czym
potwierdzono zale¿noœæ prawid³owego przebiegu procesów
fizjologicznych (m.in. mechanika oddychania, wymiana gazowa, procesy obronne) od jej wielkoœci [9, 10]. Wp³yw czynników zewnêtrznych, np. py³ów wdychanych przez pracowników na stanowiskach pracy, na zdrowie mo¿e wiêc wi¹zaæ siê
ze spadkiem aktywnoœci surfaktantu p³ucnego, manifestuj¹cym siê m.in. czêœciowym zanikiem histerezy [11–13].
W pracy omówiono wyniki badañ oddzia³ywania wybranych
py³ów na dynamiczne napiêcie powierzchniowe modelowego
surfaktantu p³ucnego.

trii dynamicznej w warunkach symuluj¹cych oscylacje pêcherzyka p³ucnego podczas oddychania (tensjometr pêcherzykowy PBS, Electronetics Corp.). Jako surfaktant p³ucny zastosowano rekonstytuowany surfaktant cielêcy zawarty w preparacie SURVANTA (Abbott, Francja). Preparat rozcieñczano
do stê¿enia 1,25 mg fosfolipidów/ml za pomoc¹ roztworu soli
fizjologicznej, zawieraj¹cego znan¹ masê cz¹stek py³u. Badania polega³y na wyznaczeniu zmian napiêcia powierzchniowego podczas dynamicznych oscylacji (15 min-1) pêcherzyka
powietrznego wytworzonego w roztworze modelowego surfaktantu w temperaturze 37oC. Wynikiem podlegaj¹cym dalszej
analizie by³a znormalizowana wartoœæ pola pêtli histerezy,
HAn. Odniesienie wartoœci HAn z pomiarów przeprowadzonych z u¿yciem mieszanin surfaktantu i badanych py³ów do
wartoœci kontrolnej (dla roztworu czystego surfaktantu) jest
iloœciow¹ miar¹ wp³ywu py³ów na dynamiczne w³asnoœci powierzchniowe surfaktantu.
Wyniki i dyskusja
Na rys. 1. przedstawiono porównanie rozk³adów granulometrycznych py³ów emitowanych z dwóch maszyn: szlifierki
tarczowej oraz przecinarki tarczowej, uzyskanych przez analizê stê¿eñ masowych frakcji py³ów zdeponowanych w impaktorze PCIS. Z porównania wynika, ¿e py³ emitowany z przecinarki zawiera wiêcej cz¹stek mniejszych od 2,5 mm, a wiêc takich, które ³atwiej penetruj¹ do g³êbokich obszarów p³uc
i mog¹ oddzia³ywaæ na surfaktant. Oba py³y ró¿ni¹ siê równie¿ morfologi¹ cz¹stek oraz zawartoœci¹ poszczególnych
pierwiastków metalicznych [14].
Na rys. 2 przedstawiono przyk³adowe histerezy napiêcia
powierzchniowego wyznaczone dla surfaktantu w warunkach
kontrolnych oraz po kontakcie z py³ami o wymiarach cz¹stek
mniejszych od 1mm i o stê¿eniu odpowiadaj¹cym 6-godzinnej
ekspozycji na py³y o stê¿eniu 4 mg/m3, emitowanymi z obu

Materia³y i metody
Badaniami objêto py³y emitowane w wyniku obróbki mechanicznej wyrobów metalowych. Zosta³y one pobrane na rzeczywistych stanowiskach pracy, a ich separacjê na frakcje
wymiarowe przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych
przy zastosowaniu fluidalnego generatora aerozolu oraz impaktora kaskadowego PCIS (SKC Inc.) [14]. Ocenê aktywnoœci powierzchniowej modelowego surfaktantu p³ucnego po
kontakcie z cz¹stkami py³ów prowadzono metod¹ tensjome-

Rys. 1. Rozk³ad granulometryczny aerozoli emitowanych na
dwóch stanowiskach pracy
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Rys. 2. Porównanie histerez napiêcia powierzchniowego przy oscylacjach powierzchni ciecz-gaz w uk³adzie zawieraj¹cym modelowy
surfaktant: a) pomiar kontrolny, b) po kontakcie z py³ami emitowanymi ze szlifierki, c) po kontakcie z py³ami emitowanymi
z przecinarki
a)

b)

Rys. 3. Zmiany wartoœci pola histerezy napiêcia powierzchniowego w funkcji stê¿enia py³u w cieczy zawieraj¹cej modelowy surfaktant
p³ucny: a) py³ ze szlifierki, b) py³ z przecinarki

maszyn. Mo¿na zaobserwowaæ zmiany kszta³tu pêtli histerezy po kontakcie surfaktantu z py³ami, które sugeruj¹ wp³yw
py³ów na w³aœciwoœci powierzchniowo czynne surfaktantu.
Iloœciowe zmiany pola histerezy w funkcji stê¿enia py³u
w roztworze surfaktantu przedstawiono na rys. 3. Wynika
z nich, ¿e obserwowana redukcja aktywnoœci powierzchniowej (zmniejszenie wartoœci HAn) zale¿y od stê¿enia cz¹stek
zawieraj¹cych metale i ich zwi¹zki, przy czym, o ile dla py³ów
emitowanych ze szlifierki obserwuje siê spadek aktywnoœci
ju¿ przy niewielkich stê¿eniach, to w przypadku py³ów emitowanych z przecinarki do wyst¹pienia efektu wymagane jest
przekroczenie granicznego poziomu stê¿enia cz¹stek w cieczy
na poziomie ok. 0,2–0,4 mg/ml.
Wnioski
W przedstawionych badaniach stwierdzono zale¿n¹ od stê¿enia redukcjê dynamicznych w³aœciwoœci powierzchniowo
czynnych modelowego surfaktantu p³ucnego przez py³y o wymiarach poni¿ej 1 mm zawieraj¹ce metale i ich zwi¹zki, wystêpuj¹ce na wybranych stanowiskach pracy. Ró¿ne zale¿noœci uzyskane dla py³ów emitowanych ze szlifierki tarczowej
oraz przecinarki tarczowej wynikaj¹ ze specyfiki rozmiaru
granulometrycznego, morfologii i sk³adu chemicznego cz¹stek
py³ów. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na mo¿liw¹ rolê zmian fizykochemicznych w uk³adzie surfaktantu p³ucnego w rozwoju
chorób zawodowych uk³adu oddechowego.

Publikacja opracowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach zadania badawczego realizowanego
w zakresie dzia³alnoœci statutowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu Badawczego.
LITERATURA
1. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, Zak³ad
Wydawnictw Statystycznych (2008).
2. F.G. Nordberg, B.A. Fowler, M. Nordberg, L.T. Friberg (Eds.): Handbook on the toxicology of metals. New York, Elsevier (2007).
3. H.W. Ruediger. Respiration, 67, 137 (2000).
4. P. Gehr, J. Heyder (Eds.): Particle-lung interactions. New York, Marcel Dekker Inc. (2000).
5. D.B. Warheit, W.J. Brock, K.P. Lee, T.R. Webb, K.L. Reed: Toxicol.
Sci. 88, 514 (2005).
6. S. Saxena: Resonance 10, 91 (2005).
7. J.R. Wright. J. Clin: Invest. 111, 1453 (2003)
8. R.H. Notter, J.N. Finkelstein: J. Appl. Physiol. 57, 1613 (1984).
9. F. Possmayer: W: Surfactant and the respiratory tract. Amsterdam,
Elsevier, 39 (1989).
10. A. Podgórski, L. Gradoñ: Ann. Occup. Hyg. 37, 347 (1993).
11. T.R. Sosnowski, L. Gradoñ, A. Podgórski: Aerosol Sci. Technol. 32, 52
(2000).
12. T.R. Sosnowski, A. Podgórski: J. Aerosol Sci. 29, Suppl. 1: 307 (1998).
13. W.E. Wallace, M.J. Keane, D.K. Murray, W.P. Chisholm, A.D. Maynard, T. Ong.: J. Nanopart. Res. 9, 23 (2007).
14. D. Kondej, T.R. Sosnowski: European Aerosol Conference 2008,
Thessaloniki, Abstract T09A029P (2008).
15. D. Kondej, T.R. Sosnowski: Int. J. Occup. Safety. Ergon. - submitted
(2009).

