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K
ażdy tego typu produkt przed 
wprowadzeniem na rynek pod-
dawany jest serii badań i testów 
określających poziom szkodliwo-

ści dla zdrowia, jednak w przypadku 
nanoatramentów jest to proces utrud-
niony. Wszystko dlatego, że występują-
ce w nich nanocząsteczki są nadzwy-
czaj małe i zachowują się inaczej niż 
„zwykłe” molekuły, a jest to kluczowy 
wskaźnik umożliwiający ustalenie czy 
substancja jest toksyczna, czy też 
nie. W przypadku nanocząsteczek na 
toksyczność wpływają ich właściwości 
fizyczne i chemiczne, w tym struktura 
krystaliczna, kształt, rozmiar, czystość 
i potencjał elektryczny. Znaczenie ma 
również konstrukcja ich składników we-
wnętrznych oraz powłoki. Wszystkie te 
wskaźniki decydują o tym, jak zachowa 
się nanocząsteczka w określonych sy-
tuacjach, np. gdy jej nośnik (nanoatra-
ment) dostanie się do krwioobiegu, lub 
jak będzie oddziaływać na otoczenie po 
nałożeniu na podłoże drukowe. 

Nic zatem dziwnego, że obecność 
nanopigmentów w atramentach może 
stanowić powód do niepokoju. Euro-
pejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 
rozpoczęła niedawno analizę wyników 
najnowszych badań materiałów zawiera-
jących nanocząsteczki, co zaowocowało 
opublikowaniem przez podlegające jej 
Centrum Monitorowania Unii Europejskiej 
ds. Nanomateriałów (EUON) raportu z 
listą substancji klasyfikowanych jako na-
nocząsteczkowe pigmenty (77) i wypeł-
niacze do atramentów (4). Sprawozdanie 
to wspomina m.in. o „lukach w wiedzy na 
temat szkodliwości i ryzyka stosowania 
nanocząsteczkowych pigmentów”.
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specjalizuje się w druku cyfrowym; dy-
rektor zarządzająca firmy Digital Dots, 
która świadczy międzynarodowe usługi 
konsultacyjne i edukacyjne. Pracuje nad 
tworzeniem standardów regulujących 
zasady zrównoważonej produkcji, udziela 
konsultacji dotyczących ich wdrożenia, 
prowadzi wykłady dla międzynarodowych 
odbiorców oraz publikuje artykuły doty-
czące tej tematyki.

Postęp dokonujący się w dziedzinie produkcji atramentów napędzany jest m.in. przez dążenie branży 
poligraficznej do bycia bardziej konkurencyjną i przyjazną środowisku. Dotyczy to także nanoatra-
mentów, początkowo używanych do drukowania elektroniki, czujników i ceramiki, a obecnie coraz 
częściej wykorzystywanych także w segmencie druku komercyjnego i opakowań. Można dzięki nim 
odwzorować szerszą paletę barw i uzyskać wysokiej jakości wydruki, problemem pozostaje jednak 
na razie nie zbadany ich wpływ na zdrowie i środowisko naturalne. 

Raport bazuje na danych o nano-
materiałach zawartych w europejskim 
rozporządzeniu REACH (ang. Registra-
tion, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals), dotyczącym 
stosowania chemikaliów oraz na danych 
pozyskanych od belgijskich, duńskich 
i francuskich organów rządowych. Roz-
porządzenie REACH zawiera regulacje 
dotyczące stosowania chemikaliów 
oraz ich produkcji, wraz z restrykcjami 
związanymi z wpływem na środowisko 
i zdrowie człowieka. Obowiązuje ono 
we wszystkich gałęziach europejskiego 
przemysłu, w których wykorzystywane 
są chemikalia, dotyczy także sprze-
dawanych w Europie produktów im-
portowanych z innych części świata. 
Regulacje zawarte w rozporządzeniu 
są powszechnie uznawane za bardzo 
wartościowe, jednak EUON w swoim 
raporcie wskazuje na „brak dostęp-
ności danych o szkodliwości i ryzyku 
stosowania znaczącej większości skla-
syfikowanych nanopigmentów”. Jest 
to szczególnie niepokojące dla branży 
poligraficznej, może bowiem mieć po-
ważny wpływ na formułę istniejących 
i przyszłych atramentów, zwłaszcza tych 
opracowywanych z myślą o drukowaniu 
opakowań. 

Problem wynikający z niedostatku 
wiedzy o wpływie nanopigmentów na 
zdrowie człowieka nie dotyczy tylko 
samej Unii Europejskiej, lecz ma zasięg 
globalny. Z opisywanego raportu wyni-
ka, że zgromadzone dotychczas dane 
na ten temat są niespójne, a niekiedy 
wręcz sprzeczne. Autorzy raportu pró-
bowali rozszerzyć swoją wiedzę o 81 
sklasyfikowanych w Unii Europejskiej 

nanopigmentach, jednak nie zdołali do-
trzeć do wiarygodnych danych toksyko-
logicznych dotyczących tych substancji. 
Nadal nie możemy zatem jednoznacz-
nie stwierdzić, czy nanopigmenty są 
toksyczne czy nie, oraz jak właściwie 
zachowują się po wydrukowaniu. 

Blog Verdigris, wpis z 8.10.2018 r. http://
verdigrisproject.com/blog/nano-particles-
in-inks
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