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W dniach od 21 do 23 października 2008 roku
w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia odbędą się

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2008
oraz

Międzynarodowe Targi Metali i Stali STEELMET 2008
Organizatorem – odbywających się w dwuletnim cyklu targów
– jest spółka Kolporter EXPO
Na targach ExpoWELDING swoją ofertę zaprezentują
producenci i dystrybutorzy urządzeń i osprzętu do: spawania
i napawania, spajania, cięcia, zgrzewania, firmy oferujące
gazy spawalnicze, sprzęt kontrolno-pomiarowy i sterujący.
Jednym słowem wszystko to, co wiąże się z szeroko pojętym
spawalnictwem. Dodatkowo na targach zostaną wydzielone
ekspozycje specjalne:
Wentylacja i Klimatyzacja oraz Bezpieczeństwo Pracy.
Partnerem wystawy jest Instytut Spawalnictwa z Gliwic organizator konferencji naukowo-technicznej nt.: „Nowoczesne Spawalnictwo”. Jubileuszowa, 50. konferencja poświęcona będzie najistotniejszym problemom branży spawalniczej.
Udział w niej zapowiedziało kilkuset specjalistów zarówno
z Polski, jak i z zagranicy.
Już teraz, 8 miesięcy przed targami, można śmiało mówić, że to będą największe targi branży spawalniczej w Polsce. Swoją obecność na targach – rezerwacją 2500 m2 stoisk
– potwierdzili najważniejsi liderzy rynku. Biorąc pod uwagę
ogromne zainteresowanie wystawą, śmiało można przypuszczać, iż ponownie na Śląsku powstanie impreza spawalnicza
z silną marką. Targom ExpoWELDING towarzyszyć będą
Międzynarodowe Targi Metali i Stali STEELMET.

ExpoWELDING 2008

Kontakt:

Marta Wesołowska - Dyrektor Projektu
tel. (032) 78 87 507, fax (032) 78 87 503, kom. 510 031 691
e-mail: expowelding@kolporter.com.pl
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Impreza poświecona przemysłowi metali nieżelaznych
i branży stalowej ma na celu przedstawienie tych dziedzin
jako bardzo nowoczesnej gałęzi przemysłu oraz uświadomienie, jak powszechne jest zastosowanie stali i metali
w naszym codziennym życiu. Zwiększenie w ostatnich latach
zapotrzebowania na te surowce w budownictwie, drogownictwie, jak i perspektywy EURO 2012 zwiastują rozwój branży, co pomyślnie rokuje targom STEELMET.
Potencjalnymi odbiorcami targów STEELMET są niemal
wszystkie dziedziny przemysłu, począwszy od budowlanego,
maszynowego i transportowego, poprzez sektor AGD, spożywczy, aż do precyzyjnej branży medycznej.
Targi STEELMET i ExpoWELDING odbędą się w nowoczesnym, doskonale skomunikowanym Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia – bezpośrednia bliskość
dwóch lotnisk międzynarodowych, autostrady, dróg szybkiego ruchu i ogromnej aglomeracji przemysłowej, już na starcie
dają Expo Silesia pozycję targowego lidera w południowej
Polsce. Jesteśmy przekonani, że wszyscy targowi Goście
będą zadowoleni z pobytu w Centrum Expo Silesia – ośrodku
spełniającym oczekiwania nawet najbardziej wymagających
Wystawców.
Zapraszamy

STEELMET 2008
Małgorzata Sosna - Dyrektor Projektu
tel. 032 78 87 511, fax 032 78 87 526, kom. 510 031 690
e-mail: steelmet@kolporter.com.pl

Jolanta Matusiak

Zagrożenia zdrowia spawaczy
podczas spawania stali nierdzewnych
The health hazard of welders
during welding of stainless steels

Streszczenie

Abstract

Spawanie metali określane jest jako proces 3D: dirty
(ang.) – brudny, dusty (ang.) – zapylony, dangerous (ang.)
– niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia. Przy spawaniu
materiały podstawowe i dodatkowe oraz procesy fizykochemiczne związane z temperaturą i promieniowaniem
UV są źródłem dymu spawalniczego, w którego skład
wchodzą cząstki stałe (pył spawalniczy) oraz gazy. W pyle
spawalniczym powstającym przy spawaniu stali nierdzewnych występują znaczące ilości pierwiastków charakterystycznych dla tych materiałów: zwłaszcza chromu i niklu,
które powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia spawaczy. Niektóre związki chemiczne chromu i niklu zostały
zaliczone do substancji o udowodnionym działaniu kancerogennym.

The welding processes are identified as dirty, dusty
and dangerous process. The base materials, welding
consumables materials and physical and chemical phenomena, which are connected with high temperature and
UV radiation, are emission source of welding fumes. The
particulate solids and various gases are included in welding fumes. During welding of stainless steels the forming
welding fume includes the significant amount of typical
of stainless steels elements, mainly chromium and nickel.
These elements cause particular health hazard of welders.
Some chemical compounds of chromium and nickel are
classified as carcinogenic pollutants.

Wstęp
Stale nierdzewne to szeroka i zróżnicowana grupa stopów
żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, których wspólną cechą jest odporność na korozję zarówno chemiczną jaki i elektrochemiczną w środowisku kwasów, zasad i roztworów soli
[1]. Pierwsze stale odporne na korozję zostały wprowadzone
do praktyki przemysłowej w 1913 roku i od tego momentu nastąpił wzrost wielkości ich produkcji oraz dynamiczny rozwój
pod względem liczby gatunków z uwzględnieniem zarówno
ich właściwości, a także coraz lepszego dostosowania charakterystyk do różnych warunków eksploatacji [2, 3]. Obecnie
światowa roczna produkcja stali nierdzewnych przekracza 28
mln ton (rok 2006), co daje ok. 2% udziału w całkowitej produkcji stali [4]. Występuje też systematyczny wzrost produkcji
stali nierdzewnych w skali 5÷8% rocznie. Związane jest to
z rosnącym zapotrzebowaniem przemysłu i gospodarki światowej między innymi na urządzenia i instalacje do ochrony
środowiska.
W stosunkowo krótkim czasie stale nierdzewne stały się
materiałem niezbędnym w wielu różnych gałęziach przemysłu. Praktyczne ich wykorzystanie obejmuje zarówno
przedmioty codziennego użytku, urządzenia i instalacje przemysłowe, jak i środki transportu, a także obiekty inżynierii

Dr inż. Jolanta Matusiak – Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach.

nuklearnej lub kosmicznej. Główne gałęzie przemysłu, uszeregowane według stopnia wykorzystania stali odpornych na
korozję na różne konstrukcje, są następujące:
– przemysł chemiczny, paliw płynnych i gazowych,
– przemysł energetyczny,
– przemysł celulozowy i papierniczy,
– przemysł spożywczy,
– przemysł stoczniowy (zbiornikowce),
– budownictwo i architektura,
– ochrona środowiska.
Stale nierdzewne są materiałem wyjątkowo trwałym i praktycznym, a jednocześnie szlachetnym. Dzięki różnorodności
gatunków i rodzajów powierzchni oraz szerokiej palecie produktów są w stanie spełnić wzrastające wymagania stawiane
materiałom budowlanym i wykończeniowym przez architektów
oraz dekoratorów wnętrz. Pełne wykorzystanie zalet stali nierdzewnych możliwe jest tylko przy właściwym doborze technologii spawania, materiałów dodatkowych i urządzeń spawalniczych. Parametry technologiczne i materiałowe spawania
stali nierdzewnych decydują o przebiegu i wynikach spawania,
w tym również o tworzeniu substancji pyłowych i gazowych
szkodliwych dla zdrowia ludzi i dla środowiska [5]. Obecnie
uważa się, że procesy spawalnicze są najbardziej rozwiniętą
technologią łączenia powszechnie wykorzystywaną przy wytwarzaniu wyrobów ze stali nierdzewnych. Znajdują one zastosowanie do łączenia przeważającej większości gatunków stali
nierdzewnych, całego zakresu grubości – od poniżej jednego, do setek milimetrów oraz wszystkich dostępnych postaci:
blach, taśm, kształtowników drutów, rur, również odlewów.
Przegląd spawalnictwa 3/2008



Spawanie metali postrzegane jest jako proces 3D: dirty
(ang.) – brudny, dusty (ang.) – zapylony, dangerous (ang.)
– niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia. Podczas spawania wydzielane są do środowiska pracy zanieczyszczenia
pyłowe i gazowe, które zawierają liczne substancje niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Toksyczność tych zanieczyszczeń, związana z niepożądanymi reakcjami fizykochemicznymi, które zachodzą po wniknięciu ich do organizmu
człowieka, stwarza poważne zagrożenie i jest przyczyną
wielu chorób o charakterze zawodowym w środowisku spawaczy. Szczególne zagrożenie zdrowia spawaczy towarzyszy procesom spawania stali nierdzewnych [5]. W stalach
nierdzewnych wszystkich grup podstawowym składnikiem
stopowym jest chrom, decydujący o odporności na korozję.
Większość z tych stali zawiera również nikiel. Związki tych
pierwiastków występujące w pyle spawalniczym zaliczane są
do substancji o udowodnionym lub prawdopodobnym działaniu rakotwórczym.

Charakterystyka pyłu i gazów
wydzielających się
przy procesach spawania metali
Procesy spawania metali związane są z powstawaniem
substancji niebezpiecznych, tzn. substancji stwarzających
zagrożenie dla zdrowia człowieka, zaklasyfikowanych co najmniej do jednej z następujących kategorii: bardzo toksyczne,

Rys. 1. Mechanizmy tworzenia się pyłu spawalniczego w obszarze
słupa łuku
1.
Parowanie końca elektrody lub kropli.
2.
Parowanie plamki katodowej lub anodowej.
3.
Wybuchowe parowanie przewężenia podczas oddzielania kropli.
4.
Ekstremalnie małe krople metalu.
5.
Powstawanie rozprysku.
6, 7. Parowanie jeziorka spawalniczego i metalu spoiny.
Fig. 1. Mechanisms of welding dust formation in the area of the arc
column
1.
Evaporation of the electrode tip or drop.
2.
Evaporation of the cathode or anode spot.
3.
Explosive evaporation of the necking down during drop separation.
4.
Extremely small metal drops.
5.
Metal spattering formation.
6, 7. Evaporation of the weld pool and the joint metal
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toksyczne, szkodliwe, drażniące, uczulające, rakotwórcze,
mutagenne. Substancje chemiczne występujące w powietrzu
przy procesach spawania są układem wielofazowym – aerozolem, a ich wchłanianie do organizmu w dużym stopniu uzależnione jest od postaci, w jakiej dana substancja występuje.
Podczas procesu spawania z materiału podstawowego,
materiału dodatkowego, powłok ochronnych materiału podstawowego, gazów osłonowych i otaczającego powietrza,
pod wpływem wysokiej temperatury i promieniowania łuku
spawalniczego powstaje dym spawalniczy. Dym spawalniczy (aerozol dwufazowy kondensacyjny) jest mieszaniną
drobno dyspersyjnych cząstek stałych (pyłu spawalniczego) oraz różnych gazów stanowiących fazę rozpraszającą.
Pył spawalniczy powstający w wyniku działania plazmy łuku
na materiał podstawowy i dodatkowy składa się z prostych
i złożonych tlenków, krzemianów, fluorokrzemianów, fluorków, chromianów, dichromianów oraz węglanów metali [6÷8].
W łuku zachodzi proces topienia materiałów, ich częściowego
odparowania i utleniania par metalu. W atmosferze o niższej
temperaturze następuje proces kondensacji i wytworzenie
cząstek stałych o różnych wymiarach. Zasadnicze znaczenie
dla tworzenia się pyłu mają następujące procesy zachodzące
w obszarze słupa łuku (rys):
– parowanie ciekłego metalu w strefie przyelektrodowej,
– parowanie ciekłego metalu z obszaru plamki elektrodowej
(katodowej lub anodowej),
– wybuchowe parowanie metalu w obszarze odrywania się
kropli metalu (przewężenie podczas oddzielania się kropli
– szyjka),
– powstawanie bardzo drobnych, „rozpylonych” cząstek ciekłego metalu wyrzucanych przez eksplozję kropli,
– powstawanie rozprysku,
– parowanie ciekłego metalu z jeziorka spawalniczego i ze
ściegu spoiny.
Średnia wielkość średnicy aerodynamicznej cząstki pyłu
spawalniczego wynosi 0,01÷1 µm [8, 9]. Pył o wymiarze cząstek poniżej 1 µm nazywany jest pyłem respirabilnym i podlega głównie ruchom Browna, tj. nieregularnym ruchom po
liniach zygzakowatych. Cząstki frakcji respirabilnej (pęcherzykowej) pyłu przenikają do dróg oddechowych niepokrytych nabłonkiem migawkowym [8]. Cząstki pyłu spawalniczego mają kształt kulisty i występują w postaci bardzo drobnych
cząstek pojedynczych oraz w postaci łańcuchów i aglomeratów. W skład dymu spawalniczego wchodzą również frakcje
pyłu drobnoziarnistego o cząstkach, których wymiary przekraczają 1µm, jest to pył opadający. Cząstki pyłu osiadają
pod wpływem swojego ciężaru, ale mogą przez pewien czas
pozostawać w zawieszeniu ( podlegają głównie siłom grawitacji i bezwładności).
Dym spawalniczy jest określany jako aerozol kondensacyjny wysokodyspersyjny (cząstki pyłu o średnicach mniejszych od 0,1 µm) i średniodyspersyjny (cząstki pyłu o średnicach 0,1 µm÷1 µm). Wymiary cząstek dymu spawalniczego
w porównaniu z innymi aerozolami nieorganicznymi i organicznymi przedstawiono na rysunku 2.
Skład chemiczny pyłu spawalniczego jest uzależniony od
rodzaju spawanych materiałów, metody i parametrów technologicznych spawania. Przy spawaniu elektrodami otulonymi oraz drutami proszkowymi pył ma bardziej złożony skład
chemiczny i jest bardziej skomplikowany pod względem
struktury, niż pył wydzielający się podczas spawania łukowego drutem litym w osłonie gazowej. Podstawowymi składnikami pyłu powstającego przy spawaniu stali nierdzewnych
drutami litymi jest żelazo, mangan, ditlenek krzemu, związki
chromu, niklu, molibdenu i niobu [10]. Przy spawaniu stali
nierdzewnych elektrodami otulonymi i drutami proszkowymi dodatkowo wydzielane są również związki sodu, potasu,

powstają w wyniku działania wysokiej temperatury łuku na tlen i azot
zawarte w powietrzu atmosferycznym.
N2 + O2 → 2NO
2NO + O2 → 2NO2
Najtrwalszymi związkami są tlenek i ditlenek azotu. W toksycznym
działaniu mieszaniny NOx wiodącą
rolę odgrywa NO2. Głównym źródłem tlenku węgla przy procesach
spawalniczych jest spawanie łukowe w osłonie gazowej, której składnikiem jest ditlenek węgla. W wyniku
dysocjacji termicznej CO2 do środowiska pracy wydzielany jest tlenek
węgla.
Rys. 2. Wymiary cząstek dymu spawalniczego

2CO2→ 2CO + O2

Fig. 2. Dimensions of welding smoke particles
wapnia i magnezu. Źródłem tych pierwiastków jest otulina
elektrod oraz proszek topnikowy, w skład których wchodzą
różne surowce mineralne (np. krzemiany, węglany, fluorki
proste i złożone, tlenki metali, szkło sodowe lub potasowe)
oraz składniki organiczne. Analiza zagadnień powstawania pyłu przy spawaniu drutami proszkowymi oraz badania
modelowe w zakresie prognozowania koncentracji i składu
chemicznego pyłu powstającego przy spawaniu drutami
proszkowymi wykazały, że ich wydzielanie w łuku odbywa się
poprzez topienie i częściowe odparowanie składników osłony metalowej; tą drogą do powietrza przechodzą tlenki metali (żelaza, chromu, niklu, manganu i molibdenu) oraz przez
topienie i odparowanie składników rdzenia topnikowego; tą
drogą do powietrza dostają się związki tytanu, wapnia, sodu,
potasu, baru oraz tlenki dodatków stopowych [11,12]. Skład
chemiczny pyłu spawalniczego powstającego przy spawaniu
stali nierdzewnych przedstawiono w tablicy I.
Głównymi źródłami emisji gazów przy spawaniu stali
nierdzewnych jest proces rozkładu otuliny elektrod, reakcje
termiczne w atmosferze otaczającej łuk, reakcje fotochemiczne w atmosferze otaczającej łuk (emisja promieniowania UV) oraz gaz ochronny stosowany do osłony łuku.
Zanieczyszczenia gazowe tworzone są przez tlenki azotu
(NOx), tlenek węgla (CO), ditlenek węgla (CO2) oraz ozon
(O3). Tlenki azotu w procesach spawania i cięcia metali

Tlenek węgla powstaje również przy spawaniu elektrodami otulonymi w wyniku rozpadu termicznego węglanów
wchodzących w skład otuliny. Tlenek węgla poza obszarem
wysokiej temperatury wokół łuku spawalniczego reaguje
z ozonem i powstaje ditlenek węgla.
CO + O3→ CO2 + O2
Wskutek reakcji fotochemicznych tworzy się przy procesach spawalniczych ozon. W wyniku działania promieniowania ultrafioletowego na tlen zawarty w powietrzu następuje
rozszczepienie cząsteczki tlenu na dwa atomy charakteryzujące się dużą aktywnością i siłą utleniającą.
O2 + UV (< 210 nm) → 2O
O + O2 → O3
Tlen atomowy wykazuje silną tendencję do wiązania
z cząsteczką tlenu, w wyniku czego tworzy się trójatomowa
cząsteczka ozonu. Ozon jest związkiem nietrwałym, ulega
bardzo szybkiemu rozpadowi. Związane jest to z niewielką
energią wiązania molekuł wynoszącą poniżej 1 eV; w porównaniu z energią wiązania cząsteczki tlenu, która wynosi 5 eV.
Ozon uważany jest za silny utleniacz wskutek łatwej możliwości uwolnienia z jego cząsteczki tlenu atomowego.

Tablica I. Skład chemiczny pyłu przy spawaniu stali nierdzewnych
Table I. Chemical composition of dust during welding stainless steels
Metoda spawania/Rodzaj materiału dodatkowego/
Gatunek stali nierdzewnej

Skład chemiczny pyłu, % m/m
Fe

Mn

Si

Cr

Ni

MMA/Elektrody otulone, rutylowe/
Stal austenityczna

20÷23

8÷20

1,7÷8

7÷11

2÷3

MMA/Elektrody otulone, zasadowe/Stal austenityczna

11÷15

5÷22

0,3÷2

3÷22

0,8÷7,7

MIG/MAG/Drut lity, osłona gazowa: Ar/Stal austenityczna

38,0

12,0

5,0

20,0

5,0

MIG/MAG/Drut lity, osłona gazowa:
99%Ar + 1%O2/Stal austenityczna

39,0

11,0

5,0

19,0

5,0

MIG/MAG/Drut proszkowy, osłona gazowa: 82%Ar + 18CO2/
Stal Duplex

14,0

5,9

3,8

9,55

0,98

MIG/MAG/Drut proszkowy, osłona gazowa: 82%Ar + 18CO2/
Stal austenityczna

14,9

10,1

5,1

12,23

5,97
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Wpływ pyłu spawalniczego
i gazów wydzielających się
przy procesach spawalniczych
na organizm człowieka
Efektem długotrwałego narażenia spawaczy na dymy
spawalnicze są różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego [8, 9]. Pył do organizmu przedostaje się głównie przez
drogi oddechowe. Tą drogą do ustroju mogą dostać się tylko
cząsteczki bardzo małe, które stanowią największe zagrożenie dla człowieka. Szacuje się, że ilość odkładanego pyłu respirabilnego w płucach spawaczy z ciągłą ekspozycją może
przekroczyć 70 mg żelaza na rok [8]. Drobne cząsteczki pyłu,
mają dużą powierzchnię właściwą, mogą absorbować na niej
znaczne ilości substancji gazowych, które po wprowadzeniu
do organizmu, uwolnieniu i wchłonięciu wywołują dodatkowe
działanie toksyczne. Wspólną cechą wszystkich pyłów przemysłowych jest działanie drażniące błony śluzowe górnych
dróg oddechowych np. tlenki żelaza. Długotrwałe działanie
drażniące powoduje trwałe zmiany w górnych drogach oddechowych, umożliwiając tym samym przedostanie się pyłów
do pęcherzyków płucnych. Szybkość rozwoju tego procesu
jest tym większa, im większe jest stężenie pyłu na stanowisku pracy. Procesy toczące się w płucach pod wpływem pyłu
są uzależnione od rodzaju, agresywności i stężenia pyłu,
indywidualnej wrażliwości organizmu i czasu oddziaływania,
dając w efekcie różne zmiany chorobowe w płucach. Pylica płuc u spawaczy może rozwinąć się już po kilku latach
pracy i występuje znacznie częściej u tych spawaczy, którzy
pracują w pomieszczeniach ciasnych lub źle wentylowanych,
niż u spawaczy pracujących w otwartej przestrzeni. Wśród
spawaczy wzrasta również zachorowalność na astmę oraz
bronchit [13]. Oprócz dolegliwości oskrzelowo-płucnych, które w znacznym stopniu są przyczyną chorób zawodowych
spawaczy, mogą wystąpić równocześnie inne schorzenia
np. choroby układu nerwowego, pokarmowego i układu krążenia [8]. W rozwoju tych chorób istotną rolę odgrywa pod-

wyższony stopień ogólnego nasycenia organizmu związkami
toksycznymi. W składzie pyłu spawalniczego mogą znajdować się również związki o udowodnionym działaniu toksycznym, wywołujące procesy zwłóknienia tkanek, działające
alergizująco i rakotwórczo. Działaniem toksycznym na narządy i/lub tkanki charakteryzuje się mangan (układ nerwowy),
ołów (układ krwiotwórczy) i kadm (nerki) [14,15].
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC
– International Agency for Research on Cancer) uznała, że
dymy spawalnicze należą do grupy zanieczyszczeń prawdopodobnie kancerogennych. Udowodnione działanie kancerogenne mają takie składniki dymów spawalniczych, jak: nikiel,
chrom(VI), beryl i kadm. Przykładem substancji bardzo toksycznej dla organizmu człowieka są, już wspomniane wcześniej, związki manganu. Mangan wpływa destrukcyjnie na
system nerwowy, kumuluje się w narządach wewnętrznych
(nerki, wątroba) oraz powoduje manganowe zapalenie płuc.
Ostatnio badania medyczne obejmujące grupę zawodową
spawaczy koncentrują się na wpływie manganu na psychikę i układ ruchowy człowieka (choroba Parkinsona) [14,15].
Obecny w pyle spawalniczym ditlenek krzemu zwiększa predyspozycje płuc do gruźlicy i szeregu chorób o charakterze
infekcyjnym. Zdolności zwłóknienia tkanki płucnej przypisuje
się związkom chromu i niklu występującym w pyle przy spawaniu stali wysokostopowych . Wdychanie par miedzi, cynku,
magnezu, niklu może powodować u spawaczy schorzenie
znane pod nazwą gorączki metali (rys. 3).
W celu ochrony pracowników przed skutkami nadmiernego narażenia na substancje niebezpieczne, do ustawodawstwa wprowadzone są wartości określające dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu na stanowiskach pracy.
Wartości dopuszczalne (normatywy higieniczne) stanowią
kryteria oceny narażenia zawodowego. W Polsce obowiązują
trzy kategorie najwyższych dopuszczalnych stężeń:
– najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i 42-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie
powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia,

Rys. 3. Podział pyłu spawalniczego i gazów pod względem oddziaływania na organizm człowieka
Fig. 3. Classification of welding dust and gases with a view to human organism’s exposure to them
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–

najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSPCh)
– wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli utrzymuje
się w środowisku nie dłużej niż 30 min w czasie zmiany
roboczej,
– najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – ze
względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracowników
nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.
Dla składników pyłu spawalniczego i gazów emitowanych
w procesach spawania nie określono najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego. W tablicy II podano wykaz
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń niektórych
składników pyłu spawalniczego i gazów oraz przedstawiono
efekty krytyczne dla zdrowia, które występują w organizmie
wskutek działania poszczególnych składników pyłu spawal-

niczego i gazów [8,16]. Oddziaływanie pyłu spawalniczego
i gazów na organizm człowieka jest brane pod uwagę przy
ocenie ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka dla zdrowia występującego przy procesach spawalniczych związana jest
z określeniem czynnika chemicznego wiodącego (głównego)
dla danego procesu spawalniczego. Czynnikiem chemicznym wiodącym jest zanieczyszczenie najbardziej szkodliwe
i mające największą emisję przy danym procesie. Zestawienie czynników wiodących dla spawania metali przedstawiono
w tablicy III [17]. Analizując czynniki chemiczne wiodące, które tworzą główne zagrożenie dla zdrowia pracowników przy
poszczególnych metodach spawania, należy zauważyć występowanie zawsze jako zagrożenie, pyłu całkowitego (zbiór
cząstek wszystkich frakcji). Spawanie stali nierdzewnych jest
szczególnie niebezpieczne ze względu na emisję do środowiska pracy kancerogennego chromu(VI) i niklu.

Tablica II. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń niektórych składników dymów spawalniczych oraz oddziaływanie poszczególnych składników na organizm człowieka
Table II. List of the highest limit concentration values of some welding smoke components and human organism’s exposure
to individual components
Substancja

NDS, mg/m3

NDSCh, mg/m3

Chrom i chrom III

0,5

-

Chromiany, chrom VI

0,1

0,3

Ditlenek węgla, CO2
Fluorki (jako HF), FGlinu tritlenek
Kadm, Cd
Mangan, Mn
Miedź i jej związki

9000
1
2
0,01
0,3

27000
3
16
-

– dymy tlenków
– pyły tlenków

0,1
1

0,3
2

Nikiel i jego związki
Ozon, O3
Tlenek magnezu, MgO

0,25
0,15

–
–

Efekt krytyczny
drażniący układ oddechowy
rozpuszczalne: wątroba, nerka, układ oddechowy,
nierozpuszczalne: rakotwórczy i drażniący
układ krążenia
fluoroza kości, drażniące
drażniący układ oddechowy, pylica płuc
rakotwórczy i nefrotoksyczny
układ nerwowy, oddechowy,
drażniący, gorączka dymów metali

– dymy
– pyły

5
10

Tlenek węgla, CO
Tlenki azotu, NOx
Tlenki żelaza,

30
5

180
10

rakotwórczy (nos, płuco, krtań)
drażniący układ oddechowy (zmiany czynnościowe płuc)
drażniące (oczy, nos), gorączka dymów metali

układ sercowo-naczyniowy, ośrodkowy układ nerwowy
układ oddechowy i ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy
pylica żelazowa, układ oddechowy

5
10
– dymy
NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie,
NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

Tablica III. Zestawienie czynników chemicznych wiodących przy ocenie ryzyka dla zdrowia przy procesach spawalniczych
Table III. Statement of chemical agents of leading significance for assessment of health hazard in welding processes
Metody spawania
Spawanie ręczne elektrodą otuloną – metoda MMA
Metoda MAG w osłonie mieszanek gazowych
Metoda MIG
Metoda TIG
Spawanie laserowe
Spawanie drutami proszkowymi
– drut z rdzeniem topnikowym zasadowy do spawania
w osłonie gazowej
– drut z rdzeniem topnikowym do spawania w osłonie gazowej
– drut proszkowy samoosłonowy

Materiał
podstawowy
stale niestopowe
stale nierdzewne
nikiel, stopy niklu
stale niestopowe
stale nierdzewne
nikiel, stopy niklu
stale nierdzewne
stale niestopowe
stale nierdzewne
stale niestopowe
stale nierdzewne

pył całkowity
chrom(VI) pył całkowity
tlenek niklu, pył całkowity
pył całkowity
tlenek niklu, chrom(VI) pył całkowity
tlenek niklu, ozon pył całkowity
tlenek niklu, chrom(VI) pył całkowity
pył całkowity, ozon
pył całkowity, ozon, chrom(VI)
pył całkowity
pył całkowity, tlenek niklu

stal niestopowa

fluorki

stal nierdzewna
stal niestopowa

chrom(VI)
fluorki, związki baru

Czynnik chemiczny wiodący
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Związki chromu
w pyle spawalniczym
Chrom może występować na różnym stopniu utlenienia od +1 do +6, ale jedynie w stanach 0 (elementarnym)
oraz +2, +3 i +6 jest rozpowszechniony. Dwuwartościowy
chrom jest nietrwały w większości związków, łatwo utlenia
się w powietrzu do trójwartościowego. Dla zdrowia człowieka
ważne są połączenia chromu na trzecim i szóstym stopniu
utlenienia. Warto zauważyć, iż chrom w powyższych dwu
stanach utlenienia ma bardzo różne właściwości i działanie
biologiczne na organizmy żywe, włączając w to człowieka.
Z tego względu chrom w tych stanach musi zawsze być
badany oddzielnie, nie można dokonać poprawnej oceny
skutków biologicznych działania chromu jako pierwiastka.
Toksyczność chromu uzależniona jest od stopnia utlenienia
i rozpuszczalności, przy czym silnie toksyczne i rakotwórcze
działanie wykazują przede wszystkim związki chromu sześciowartościowego. Związki chromu(VI) mogą stanowić grupę
związków chemicznych – rozpuszczalnych, są to chromiany
sodu i potasu lub nierozpuszczalnych, do której zalicza się
chromiany cynku, litu, wapnia i baru. Chromiany rozpuszczalne powodują przy narażeniu zawodowym zmiany w nerkach
i choroby układu oddechowego, natomiast chromiany nierozpuszczalne uważane są za bardziej niebezpieczne, dają
bowiem dla organizmu człowieka efekt kancerogenny powodując raka płuc. Chrom(III) uważany jest za nietoksyczny
i nie wpływa na zdrowie pracowników.
Do procesów spawalniczych charakteryzujących się najwyższymi stężeniami w pyle chromu(VI) należą procesy
spawania stali nierdzewnych elektrodami otulonymi, drutami
proszkowymi oraz drutami litymi w osłonie gazów (MIG/MAG,
TIG) [18, 19]. W pyle powstającym przy tych procesach występują głównie chromiany sodu (Na2CrO4), chromiany potasu (K2CrO4) oraz chromiany wapnia (CaCrO4) oraz tlenek
i tritlenek chromu. Występowanie wysokich stężeń chromu(VI) przypisano również procesom cięcia plazmowego
i laserowego stali wysokostopowych.

dechowy, działaniem alergizującym oraz podwyższonym
ryzykiem występowania chorób nowotworowych, głównie
nosa i płuc. W warunkach przewlekłego narażenia inhalacyjnego pracowników wykonujących prace spawalnicze pyły
i dymy niklowe powodują powstawanie zmian płucnych (ograniczenie funkcji układu oddechowego, zwłóknienia) oraz astmę. Eksperci Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem
(IARC) uznali, że związki niklu są rakotwórcze dla ludzi, natomiast nikiel metaliczny jest przypuszczalnie rakotwórczy.
W Polsce w roku 2004 zostało wprowadzone Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji, preparatów,
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy [20], które
jest zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Za czynniki rakotwórcze wg ww. rozporządzenia uważa się czynniki zaliczone do kategorii 1 lub 2 substancji rakotwórczych, które są
zamieszczone w wykazie substancji niebezpiecznych według
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005
roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacją i oznakowaniem – DU 2005 Nr 201 poz.
1674.
Tablica IV. Wykaz substancji o działaniu rakotwórczym
występujących w pyle spawalniczym [20]
Table IV. List of carcinogenic substances present in welding
dust [20]
Substancja chemiczna
Tlenek chromu (VI)
Tritlenek chrom
Dichromian (VI) potasu
Dichromian sodu
Ditlenek chromu
Chromian (VI) potasu
Chromian (VI) wapnia
Chromian (VI) sodu
Tlenek niklu (II)
Tlenek niklu (IV), ditlenek niklu
Tritlenek diniklu

Kategoria
rakotwórczości
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Związki niklu w pyle spawalniczym Podsumowanie
Nikiel jest pierwiastkiem metalicznym tworzącym wiele, zarówno prostych, jak i kompleksowych związków chemicznych. Jest odporny na działanie ługów, rozpuszcza się
w rozcieńczonych kwasach utleniających. Węglany, siarczki
i tlenki niklu nie są rozpuszczalne w wodzie, natomiast chlorki, siarczany(VI) i azotany(V) rozpuszczają się w wodzie.
Pod względem chemicznym właściwości niklu podobny są
do żelaza i kobaltu. Nikiel ma wartościowość zmienną, może
występować na różnych stopniach utlenienia, od +2 do +4,
istotne znaczenie mają związki na +2 stopniu utlenienia. Przy
spawaniu stali chromowo-niklowych powstający pył zawiera
głównie tlenki niklu (NiO, NiO2, Ni2O3), które należą do grupy
związków nierozpuszczalnych, a więc szczególnie ważnych
z punktu medycyny pracy. Do procesów spawalniczych charakteryzujących się najwyższymi stężeniami w pyle tlenków
niklu zaliczono spawanie w osłonie gazów metodami MIG/
MAG, cięcie plazmowe i laserowe materiałów podstawowych
o wysokiej zawartości niklu.
Zagrożenia zdrowia u spawaczy związane z narażeniem
na nikiel w środowisku pracy wynikają głównie z wdychania
pyłu, dymów i aerozoli niklu metalicznego lub różnych jego
związków. Szkodliwe skutki ekspozycji spawaczy na nikiel
i jego związki związane są z ich działaniem na układ od-
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Procesy spawalnicze są powszechnie wykorzystywane
przy wytwarzaniu wyrobów ze stali nierdzewnych; dotyczą
przeważającej większości gatunków, całego zakresu grubości oraz wszystkich dostępnych postaci. Do łączenia elementów ze stali nierdzewnych wykorzystywane są niemal
wszystkie znane metody spawalnicze, wśród których przeważają metody spawania łukowego – najbardziej uniwersalne, bazujące na typowych, niezbyt drogich urządzeniach,
stosunkowo nietrudne do opanowania. Cechy te sprawiają,
że techniczne możliwości spawania tej grupy materiałów
istnieją niemal powszechnie, a spawanie występuje znacznie szerzej, niż wskazywałby ich kilkuprocentowy udział
w całej produkcji hutniczej. Epizody spawania stali nierdzewnych występują częściej lub rzadziej w praktyce produkcyjnej
większości przedsiębiorstw stosujących procesy spawalnicze, chociaż największą ich część przetwarzają producenci
wyspecjalizowani w określonych wyrobach. Przyjmuje się,
że z całej populacji spawaczy (w Polsce – ok. 80 000 osób),
10% stanowią pracownicy wykonujący w sposób ciągły lub
z dużym natężeniem zadania spawania stali nierdzewnych.
Duża popularność spawania tych materiałów jest jedną
z przyczyn, iż powiązany ze spawaniem stan środowiska
budzi szerokie zainteresowanie.

W licznych badaniach przeprowadzonych przez ośrodki
badawcze na całym świecie wykazano, że pył spawalniczy
oraz gazy emitowane przy spawaniu zawierają substancje
niebezpieczne (bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe,
drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne), zagrażające zdrowiu osób narażonych na ich działanie podczas pracy.
Toksyczność pyłu spawalniczego i poziom generowanych
przez niego zagrożeń są pochodną wielkości emisji pyłu, stężenia pyłu w atmosferze miejsca pracy, frakcji pyłu oraz składu
chemicznego pyłu. Na stężenie pyłu w powietrzu wpływa m. in.
wielkość emisji, zastosowany system wentylacji oraz warunki
technologiczne prowadzenia procesu spawania. Z kolei skład
chemiczny pyłu zależy od rodzaju stosowanych materiałów,
ale również od parametrów technologicznych procesu.
W pyle spawalniczym powstającym przy spawaniu stali
nierdzewnych występują znaczące ilości pierwiastków specyficznych dla tych stali: zwłaszcza chromu i niklu, które powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia. Niektóre posta-

cie chromu i niklu, jak również związki chemiczne tych metali,
zostały uznane za czynniki chemiczne wiodące przy ocenie
ryzyka dla zdrowia , które towarzyszy spawaniu materiałów
nierdzewnych. Oznacza to, że są to substancje najbardziej
szkodliwe i emitowane w dużej ilości. Niektóre związki chromu i niklu, występujące w pyle powstającym przy spawaniu,
mają działanie rakotwórcze stwierdzone przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Badania epidemiologiczne populacji spawaczy w różnych krajach wykazały, że narażenie na działanie tych substancji, szczególnie w warunkach
powtarzającej się ekspozycji, powoduje ciężkie schorzenia
nowotworowe dotykające różnych organów i układów organizmu ludzkiego. Z powodu tych poważnych zagrożeń zdrowia
spawaczy stan atmosfery przy spawaniu stali nierdzewnych
jest przedmiotem zainteresowania zarówno instytucji nadzorujących warunki higieniczne pracy, jak i środowisk badaczy
wyspecjalizowanych w problematyce medycznej oraz specjalistów spawalnictwa.
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Krzysztof Nosek

Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego
prac spawalniczych
Fire protection rules in welding processes

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawione zostały potencjalne zagrożenia pożarowe, które występują podczas prowadzenia
prac spawalniczych. Szczegółowo omówiono również sposoby zabezpieczenia sprzętu spawalniczego oraz stanowiska spawania, jak również metody zabezpieczenia prac
w strefach zagrożonych wybuchem. Dużo uwagi poświęcono także podstawowym zasadom dotyczącym prawidłowego zachowania się spawacza w trakcie pracy i po jej
zakończeniu. Na zakończenie poruszona została kwestia
sposobu postępowania w przypadku wybuchu pożaru oraz
metod posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Potential fire hazards which can occur during welding
works were presented in the article. Methods for protection
of welding equipment and workplace as well as methods
for protection of works carried out in the zones exposed to
explosion were discussed in detail. Much attention was also
devoted to the welder’s primary appropriate proceedings in
the course of the carrying out of the works and after their
completion. In conclusion the issue of the proceedings to
undertake in the event of a fire and the methods of handoperated fire-fighting equipment usage was addressed.

Wstęp
Spawanie stanowi duży odsetek w statystykach dotyczących przyczyn powstawania pożarów. Nieświadomość
możliwych zagrożeń, brak należytej ostrożności i rozwagi
oraz niedostateczny nadzór, wszystkie te czynniki decydują
o tym, że prace te zaliczane są do wyjątkowo niebezpiecznych pod względem zagrożenia pożarowego, wg stosownego
przepisu prawa [4], opartego na obowiązujących wcześniej
wytycznych Komendanta Głównego Straży Pożarnych [5].
Szczególnie wysokie zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego niosą iskry powstające podczas cięcia i spawania metali oraz rozżarzone krople metalu, które mogą układać się
w promieniu 10 m od miejsca prowadzenia prac. Temperatura iskier dochodzi do 5500C, a krople metalu osiągają nawet
12000C. Zasady zabezpieczenia obiektu lub terenu przed
zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem regulują przepisy prawa [1]. Bezpieczne prace spawalnicze stosunkowo łatwo jest wykonać w pomieszczeniach
przystosowanych i przeznaczonych do tego celu. Pomieszczenia spawalni muszą jednak spełniać wymogi, zawarte
w stosownych przepisach budowlanych, jak też odpowiadać
wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy [2, 3]. Znacznie
trudniejsze zadanie stanowi natomiast zabezpieczenie prac
prowadzonych poza obrębem spawalni.
St. kpt. mgr inż. Krzysztof Nosek – oficer Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
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Przygotowanie sprzętu
spawalniczego oraz sprzętu
pożarniczego, zabezpieczającego
prace spawalnicze
Przed przystąpieniem do pracy spawacz powinien dokonać przeglądu sprzętu oraz narzędzi. Podstawowe zasady
bezpieczeństwa obejmują:
1. Sprawdzenie czy sprzęt i narzędzia spawalnicze są technicznie sprawne oraz czy mają atest producenta, czy są
należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru i czy są ustawione w miejscu pracy w sposób
umożliwiający szybkie wyłączenia dopływu prądu lub gazów w przypadkach zaistnienia takiej konieczności.
2. Przygotowanie i ustawienie w pobliżu miejsca pracy sprawnego technicznie i odpowiednio dobranego sprzętu pożarniczego tj. gaśnicy przenośnej proszkowej lub śniegowej o masie 6 kg środka gaśniczego, koca gaśniczego lub
hydronetki wodnej.
3. Ustawienie w miejscu prowadzenia prac metalowego pojemnika wypełnionego wodą, przeznaczonego na odpadki drutu spawalniczego lub elektrod.
4. Przygotowanie materiałów izolacyjnych i osłaniających,
potrzebnych do zabezpieczenia przebiegu prac spawalniczych.

Przygotowanie
stanowiska pracy spawacza
Ze względu na konieczność zachowania maksymalnych
warunków bezpieczeństwa pożarowego, agregaty spawalnicze powinny być umieszczane poza pomieszczeniami,
w których wykonywane są prace spawalnicze. Gdy wymóg
ten nie może zostać spełniony, agregat spawalniczy należy
zlokalizować w odległości co najmniej 1 m od przewidywanego miejsca spawania.
Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, należy
sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz narzędzi spawalniczych, bezpieczników wodnych i elektrycznych, szczelność
przewodów doprowadzających gazy, stan izolacji kabli elektrycznych spawarek oraz zabezpieczyć te przewody przed
możliwością uszkodzenia podczas spawania. Należy zadbać
o to, by przewody doprowadzające gazy techniczne nie przebiegały w pobliżu przewodów elektrycznych pod napięciem.
Pamiętać o tym trzeba również w trakcie wykonywania prac
spawalniczych. Konieczne jest przestrzeganie zasady utrzymywania stanowiska spawalniczego w sposób wykluczający możliwość przepalenia przewodów zasilających palniki
lub przewodów elektrycznych. Przystępując do spawania
elektrycznego, dla zapewnienia szybkiego odcięcia prądu
w przypadku zaistnienia pożaru, należy bezwzględnie sprawdzić wcześniej stan bezpieczników obwodów zasilających
spawarki oraz zapoznać się z lokalizacją głównego wyłącznika
prądu elektrycznego.
Z uwagi na groźbę pożaru lub wybuchu, niedozwolone
jest ustawianie butli z gazami na ziemi, w przypadkowych
i niebezpiecznych miejscach. Wymagane jest ich zabezpieczenie przed przewróceniem, uszkodzeniami mechanicznymi, zaoliwieniem, działaniem źródeł podwyższonej temperatury i zetknięciem się z przewodami elektrycznymi pod napięciem. Ze względów bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest
przeprowadzanie napraw zaworów butli z gazami technicznymi oraz manipulowanie przy tych zaworach natłuszczonymi rękoma lub szmatami. Z tego samego powodu zabronione
jest również ogrzewanie zamarzniętych reduktorów butli jakimikolwiek urządzeniami z otwartym źródłem ognia (można
je ogrzewać czystymi szmatami zamoczonymi i polewanymi
gorącą wodą).

Przygotowanie pomieszczeń
do prac spawalniczych
Z miejsc w których mają być prowadzone prace spawalnicze, zaleca się usunięcie wszelkich materiałów palnych
w promieniu co najmniej 15 m. Należy przy tym unikać zastawiania dróg ewakuacyjnych oraz zadbać o swobodny dostęp
do stanowisk spawania.
W przypadku, gdy nie jest to możliwe, wszystkie palne
elementy i materiały powinny zostać osłonięte np. kocami
z włókna szklanego, arkuszami blachy lub innymi materiałami
niepalnymi. Należy przy tym stworzyć warunki umożliwiające
szybką likwidację źródła ognia, czyli przygotować pojemniki
metalowe wypełnione wodą, przeznaczone na odpadki drutu
spawalniczego i elektrod, materiały izolacyjne oraz podręczny sprzęt pożarniczy (gaśnice przenośne, koce gaśnicze).
Ponadto, konieczne jest sprawdzenie, czy nie istnieje
niebezpieczeństwo przedostania się rozprysków i kropel metalu na inne kondygnacje oraz do sąsiednich pomieszczeń,
przez szczeliny w ścianach, otwory w kanałach, tunelach,
czy przewodach. W przypadku stwierdzenia takiego zagro-

żenia, miejsca te należy odpowiednio zabezpieczyć. Za materiał uszczelniający mogą posłużyć doraźnie, na przykład,
szmaty nasączone wodą, niepalne maty itp. W sytuacjach,
gdy nie można skutecznie zabezpieczyć szczelin czy otworów w ścianach lub stropach, pomocnik spawacza powinien
znajdować się w pomieszczeniu zagrożonym przedostaniem
iskier lub rozprysków spawalniczych.
Zabezpieczenia wymagają także konstrukcje poddawane
spawaniu, stykające się z materiałami palnymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na te spośród nich, które przechodząc
do innego pomieszczenia stwarzają zagrożenie pożarowe
z powodu przewodnictwa cieplnego. Konstrukcje takie wymagają schładzania wodą.
Zabezpieczyć należy również kable, przewody elektryczne i gazowe oraz instalacje z izolacją palną. W pomieszczeniach, w których użyto wcześniej farb i lakierów nitro,
olejnych lub stosowano kleje syntetyczne, ze względu na zagrożenie wybuchowe, spawanie można rozpocząć po upływie co najmniej 12 godz.

Przygotowanie pomieszczeń
do prac spawalniczych
w strefach zagrożonych wybuchem
Szczególną uwagę należy zwrócić na prowadzenie prac
spawalniczych w obiektach lub pomieszczeniach, zaliczanych do kategorii PM wg [2], obejmującej obiekty produkcyjne oraz magazynowe.
W obiektach PM, w których występują strefy zagrożenia
wybuchem oznaczone przez ZO, Z1, Z2 wg [4], przed przystąpieniem do prac spawalniczych, oprócz standardowych
czynności wcześniej omówionych, należy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego, dokonać
komisyjnej oceny zagrożenia pożarowego miejsc spawania
oraz określić niezbędne wymagania prewencji powstawania
i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu. Z czynności
tych, sporządzany jest następnie „Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych”, a zezwolenie
na prowadzenie prac wydawane jest w formie pisemnej, po
uprzednim skontrolowaniu wykonania zaleconych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Komisję tę, powołuje kierownik
zakładu, a wśród jej członków musi znaleźć się pracownik
odpowiedzialny za kwestie ochrony przeciwpożarowej w danym zakładzie pracy.
Obowiązek komisyjnego określenia dopuszczalności
obiektu do prowadzenia prac spawalniczych i warunków bezpieczeństwa ich prowadzenia dotyczy również spawania
wszelkiego rodzaju zbiorników, urządzeń lub instalacji po
gazach i substancjach palnych. Zezwolenie na wykonywanie prac spawalniczych na tego rodzaju urządzeniach należy
zawsze uzależnić od całkowitego usunięcia ze zbiorników
i instalacji gazów lub par cieczy łatwo zapalnych, obniżenia
stężenia par lub gazów poniżej 30% wartości ich dolnej granicy wybuchowości oraz usunięcia z tych urządzeń wszelkich
osadów i zanieczyszczeń palnych, jak również dokonania
pomiarów stężenia par i gazów przed rozpoczęciem spawania. Przyczyną szczególnego zagrożenia podczas spawania
zbiorników i urządzeń tego typu, są minimalne resztki substancji łatwo zapalnych, które pozostają w naczyniu pomimo jego przemycia, a w połączeniu z powietrzem zawartym
w naczyniu, mogą tworzyć mieszaninę wybuchową. Czynności zapobiegawcze, polegające na: usunięciu resztek cieczy
z naczynia, następnie przemyciu naczynia parą wodną lub
gorącą wodą dla rozpuszczenia osadu, przemyciu gorącyPrzegląd spawalnictwa 3/2008
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mi roztworami chemicznymi w celu neutralizacji i wypłukania
resztek cieczy łatwo zapalnej, ewentualnie napełnieniu naczynia gazami obojętnymi lub spalinami (dla usunięcia stężeń
wybuchowych) powinny każdorazowo poprzedzić przystąpienie do prac spawalniczych. Narzędzia używane do procesów
czyszczenia naczyń, a także końcówki przewodów użytych do
ich napełniania, muszą być wykonane z metali nieiskrzących.
W celu zapobiegnięcia ewentualnym wyładowaniom elektryczności statycznej, konieczne jest uziemienie zarówno naczynia,
jak i przewodów używanych przy czyszczeniu. Zaleca się przy
tym wykorzystanie oświetlenia za pomocą lamp elektrycznych
w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Wymagane jest również, aby teren wokół przewidywanego miejsca spawania został dokładnie oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń i materiałów palnych w promieniu 20 m.
W miarę możliwości, wszelkie prace związane ze spawaniem
takich naczyń, powinny być wykonywane na wolnym powietrzu, względnie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją, z dala od jakichkolwiek źródeł ognia lub wysokiej temperatury. Spawacz powinien pamiętać, że przed przystąpieniem
do prac spawalniczych w obiektach zagrożonych wybuchem,
ma obowiązek porozumieć się z zakładowymi służbami bhp.

Przygotowanie prac
spawalniczych na budowach
Spawanie na placach budowy wymaga przestrzegania
szczególnych warunków bezpieczeństwa, gdyż ze względu
na swoją specyfikę, miejsca te, często odznaczają się dużym
stopniem nasycenia materiałami palnymi, odpadkami itp.
Podczas wykonywania prac spawalniczych na rusztowaniach lub wysokich konstrukcjach, teren budowy powinien
być oczyszczony ze wszelkich materiałów palnych w promieniu co najmniej 20 m od stanowiska spawacza. Pozostałe
zabezpieczenia, należy realizować zgodnie z uwagami już
omówionymi wcześniej.

Czynności jakie należy wykonać
po zakończeniu
prac spawalniczych
Niejednokrotnie, do powstania pożarów dochodzi po upływie kilku czy nawet kilkudziesięciu godzin od zakończenia
prac spawalniczych. Iskry mogą początkowo spowodować
żarzenie się palnego materiału przy niewielkim powstawaniu
dymu, nie wywołując od razu spalania płomieniowego. Dlatego też, po zakończeniu spawania konieczne jest przeprowadzenie dokładnej kontroli pomieszczenia w rejonie spawania
oraz pomieszczeń sąsiednich, celem stwierdzenia:
1. Czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek
na stanowisku pracy, jego otoczeniu lub w pomieszczeniach
przyległych. W budynkach niebezpiecznych pod względem
pożarowym, bądź posiadających palne elementy konstrukcyjne, kontrolę rejonu spawania należy ponowić po upływie
czterech, a następnie ośmiu godzin od zakończenia prac
spawalniczych. Wyniki tych kontroli powinny być odnotowane w książce kontroli prac spawalniczych.
2. Czy nie występują oznaki tlenia się materiałów, bądź inne
wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru.
3. Czy sprzęt spawalniczy został zdemontowany, odłączony
od źródeł zasilania i dostatecznie zabezpieczony przed
dostępem osób postronnych.
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Postępowanie w przypadku
powstania pożaru
oraz sprzęt gaśniczy
Jeżeli do pożaru dojdzie podczas wykonywania prac spawalniczych, należy zachować spokój i przede wszystkim wyłączyć urządzenia spawalnicze, a następnie zaalarmować straż
pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112. O niebezpieczeństwie trzeba niezwłocznie powiadomić współpracowników,
a jeśli pożar stanowi zagrożenie dla życia ludzi, konieczne
jest natychmiastowe przystąpienie do akcji ewakuacyjnej.
W pierwszej kolejności, z miejsca pożaru muszą zostać
usunięte butle z gazami technicznymi. Jeżeli dojdzie do zapalenia butli, należy ugasić ją przy pomocy gaśnicy proszkowej
lub śniegowej, koca gaśniczego albo silnych prądów wody
z hydrantów wewnętrznych. Podejmując próbę gaszenia palącej się butli, należy przede wszystkim spróbować odciąć
dopływ gazu poprzez zakręcenie umieszczonego na niej zaworu. Jeżeli pomimo zakręcenia zaworu gaz nadal się pali,
należy spróbować stłumić ogień kocem gaśniczym. Ponieważ palący się gaz powoduje nagrzewanie butli, gaszenie
można podjąć jedynie w przypadku, gdy byliśmy świadkiem
zapalenia się gazu i jesteśmy w stanie oszacować upływ
czasu od momentu jego zapalenia. Ugaszaną butlę należy
wynieść z pomieszczenia na zewnątrz i ustawić w bezpiecznym miejscu, nie stwarzającym zagrożenia dla ludzi i budynku. Zawsze przed przystąpieniem do próby gaszenia pożaru
lub wyniesienia rozgrzanej butli gazowej na zewnątrz należy
ocenić, czy te działania nie są niebezpieczne dla naszego
zdrowia lub życia.
Do podstawowego sprzętu, który musi znaleźć się na wyposażeniu stanowiska spawalniczego, należy gaśnica przenośna. Stosuje się w tym celu gaśnice proszkowe lub śniegowe CO2 przeznaczone do gaszenia pożarów grupy A, B i C.
Można nimi bezpiecznie gasić również urządzenia elektryczne
pod napięciem, gdyż proszek gaśniczy i CO2 nie przewodzą
prądu.
Do pożarów grupy A, zalicza się pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, w których występuje zjawisko spalania żarowego
(np. materiałów takich jak: drewniane meble, odzież, plastik, papier,
firanki i zasłony). Pożary grupy B to pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się (np. środków czystości, rozpuszczalników, lakierów i farb). Pożary grupy C obejmują pożary gazów
palnych.
Szczegółowa charakterystyka podstawowego sprzętu
gaśniczego jest następująca:
Gaśnica śniegowa ma postać wysokociśnieniowej butli
stalowej, zaopatrzonej w dyszę wylotową połączoną z gaśnicą za pośrednictwem elastycznego przewodu. W górnej części znajduje się zawór, służący do jej uruchomienia. Z boku
przymocowany jest uchwyt, a na dole kołnierz, umożliwiający ustawienie gaśnicy na ziemi. Gaśnica wypełniona jest
skroplonym pod ciśnieniem par własnych dwutlenkiem węgla, który zaczyna wydostawać się na zewnątrz pod wpływem
własnego ciśnienia po otwarciu zaworu. Dwutlenek węgla
rozpręża się gwałtownie i przechodzi w stan lotny, oziębiając
się przy tym do bardzo niskiej temperatury, w efekcie czego
jego część zestala się w postaci śniegu. Dzięki swoim właściwościom, dwutlenek węgla nie przewodzi prądu elektrycznego, nie niszczy i nie moczy gaszonych przedmiotów, jest
lżejszy od płynów łatwopalnych i nie tworzy mieszanin wybuchowych.
Gaśnica podczas działania, wytwarza biały obłok, z którego w postaci śniegu wytrąca się zestalony dwutlenek węgla.
Towarzyszy temu zjawisko gwałtownego oziębienia się gaś-

nicy, tak że zachodzi niebezpieczeństwo odmrożenia rąk.
Dlatego też, w czasie eksploatacji gaśnicę i dyszę należy
trzymać wyłącznie za przymocowane uchwyty. Gaśnicę należy chronić przed promieniami słonecznymi i nagrzaniem,
ustawiając ją z dala od grzejników, a ogrzanie jej do temperatury powyżej 31,40C może być niebezpieczne. Gaśnicę
stosuje się w temperaturach -250÷+300C.
Gaśnica proszkowa ma postać ciśnieniowej butli stalowej, zaopatrzonej w dyszę wylotową umieszczoną, w zależności od typu i wielkości gaśnicy, bezpośrednio na butli lub
na końcu gumowego przewodu z prądowniczką pistoletową. Aby ugasić pożar, należy ująć gaśnicę i zbliżyć się z nią
w kierunku źródła ognia, a ponieważ zasięg rzutu środka gaśniczego wynosi ok. 3÷4 metrów, nie ma potrzeby zbyt bliskiego podchodzenia do niego. Uruchomienie gaśnicy następuje po
wyciągnięciu zawleczki i zaciśnięciu rękojeści. Podczas tej operacji należy uważać, by przypadkowo nie skierować strumienia
środka gaśniczego na własną twarz lub na twarze innych osób,
znajdujących się w zasięgu działania gaśnicy. Stosowanie gaśnicy można przerwać dopiero po całkowitym ugaszenia ognia.
Proszki przeznaczone są do gaszenia pożarów cieczy
i gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem.
Gaśnica proszkowa może być eksploatowana w temperaturach -250÷+300C.
Do gaszenia pożaru można użyć także koca gaśniczego.
Jest to płachta z tkaniny z włókna szklanego o powierzchni
ok. 2 m2, przechowywana w specjalnym futerale. Służy do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza
do palącego się przedmiotu, dlatego koc gaśniczy może być
stosowany tylko wtedy, gdy powierzchnia pożaru jest mniejsza od powierzchni koca. W celu użycia koca gaśniczego, należy wyjąć go z futerału, rozłożyć i szczelnie przykryć palący
się przedmiot. W przypadku gaszenia ludzi, należy osobę tę
przewrócić i następnie szczelnie pokryć kocem.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic
będących na wyposażeniu stanowiska spawacza powinny być
przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją
ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Koce gaśnicze nie wymagają corocznych przeglądów.
W niektórych obiektach, gdzie wymagają tego stosowne
przepisy [4], zamontowane są hydranty wewnętrzne, których
również można używać do gaszenia pożaru. Szafki hydrantowe są wyposażone w zwijany w krąg wąż półsztywny lub płaskoskładany. Każdy wąż zakończony jest tzw. prądownicą,
czyli odpowiednim urządzeniem formującym strumień wody.
Zasięg rzutu strumienia wody wynosi ok. 3 m dla strumieni
rozproszonych i 10 m dla strumieni zwartych.

Podczas posługiwania się hydrantem wewnątrz pomieszczeń, należy zachować daleko idącą rozwagę i ostrożność,
gdyż gaszenie pożaru wodą powoduje powstawanie dużej
ilości gorącej pary wodnej, mogącej stanowić poważne zagrożenie dla człowieka nie ubranego w odpowiednią odzież
ochronną. Z uwagi na możliwość porażenia prądem, hydrantów nie należy uruchamiać do czasu odłączenia zasilania
elektrycznego w objętej ogniem strefie pożaru.

Wnioski
Przytoczone powyżej zagrożenia, które towarzyszą
spawaniu oraz różnorodność metod zabezpieczeń tych
prac spawalniczych wykazują, jak rozległa jest tematyka
z tego zakresu. Spawacz, przed przystąpieniem do pracy
musi bezwzględnie zadbać o zachowanie względów bezpieczeństwa tak, by nie stwarzał zagrożenia dla siebie samego oraz dla budynku lub pomieszczenia.
Należy pamiętać, że ostatecznie, to od spawacza zależy podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac spawalniczych,
a konsekwencją jej, jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu spawania. Dlatego
też, obowiązkiem spawacza jest odmówienie pracy, gdy
stwierdzone zostaną nieprawidłowości w sprzęcie spawalniczym bądź też w sposobie jego zabezpieczenia.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy
w procesie lutowania indukcyjnego
Occupational safety and health in inductive
welding process

Streszczenie

Abstract

Przedstawiono podstawowe zasady jakimi powinien
kierować się pracownik na stanowisku lutowania indukcyjnego. Opracowanie jest jedynie sygnałem problemów,
jakie należy uwzględnić w instrukcjach stanowiskowych
bhp. Przedstawiono podstawowe praktyczne zasady bezpiecznej pracy na stanowisku lutowniczym, których powinien przestrzegać pracownik.

In the article you can find rudiments for an employee,
holding a position of inductive welder. This is just an indication, of what elements should have been taken under
consideration, during preparing ‘’Health and Safety’’ rules
for this specific position. Elementary practical advices can
be found in this article as well.

Wstęp
Projektując gniazdo produkcyjne, do lutowania elementów grzejnych należy uwzględnić wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku.
Generatory dużej częstotliwości wytwarzają niekorzystne dla
zdrowia człowieka pole elektromagnetyczne, dlatego prawidłowa eksploatacja powinna się odbywać zgodnie z zasadami
zapobiegania porażeniu prądem elektrycznym i nadmiernej
ekspozycji na szkodliwe oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Ochrona przed porażeniem elektrycznym polega
na zastosowaniu kabli zasilających o określonych przekrojach izolacji. Trzeba zwrócić uwagę, aby przewód ochronny
został należycie dołączony do sprawnej sieci elektrycznej.
Dotyczy to obudowy generatora i obudowy transformatora.
Oporność uziemienia powinna być nie większa niż 5 Ω. Pracownik, aby mógł przystąpić do lutowania na stanowisku lutowniczym musi spełnić warunki:
– być przeszkolonym w zakresie obsługi urządzeń stosowanych do lutowania (obsługa generatora indukcyjnego),
– odbyć wstępny ogólny instruktaż stanowiskowy bhp oraz
z zakresu ochrony ppoż.,
– posiadać dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
– posiadać zezwolenie bezpośredniego przełożonego na
wykonywanie pracy na stanowisku.
Pracownik zatrudniony na stanowisku indukcyjnego lutowania musi posiadać ubranie robocze i osobisty sprzęt
ochronny.

Mgr inż. Sebastian Kotecki – Selfa Grzejnictwo Elektryczne. S. A, Szczecin, prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki –
Politechnika Szczecińska.
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Charakterystyka
stanowiska do lutowania
Stanowisko robocze operatora powinno być zaprojektowane na podeście izolacyjnym w miejscu, w którym generator
nie będzie zakłócał pracy innych urządzeń elektronicznych
(rys. 2). Miejsce to powinno być oznaczone strefą ochronną.
W strefie tej natężenie pola nie powinno przekraczać 10 A/m
i 100 V/m. Nagrzewnica jest urządzeniem, które wytwarza
pole elektromagnetyczne wokół wzbudnika i kabli łączących,
dlatego należy przestrzegać zasad przebywania w pobliżu
pracującego urządzenia. Przebywanie w strefie zagrożenia
o natężeniu pola 100 A/m jest zabronione. Wzbudnik powinien mieć mechaniczną osłonę, która będzie chronić operatora przed bezpośrednim dotykiem. Podczas pracy generatora operator powinien być od wzbudnika w odległości nie
mniejszej niż 60÷80 cm. Celem wyznaczenia zasięgu po-

Rys. 1. Znak informujący o polu elektromagnetycznym
Fig. 1. Information mark of electromagnetic field

Należy pamietać, aby do pracy stosować środki chemiczne (trawiące, czyszczące) zgodnie z instrukcjami użytkowania, a w przypadku stosowania środków chemicznych niebezpiecznych – używać je zgodnie z kartami charakterystyki
substancji niebezpiecznej.

Bezpieczne stosowanie
środków chemicznych do lutowania

Rys. 2. Rozkład stref bezpieczeństwa na stanowisku lutowania
Fig. 2. Arrangement of protection areas within the welding station

szczególnych stref (strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej)
lub sprawdzenia skuteczności ekranowania należy wykonać
pomiary na stanowisku pracy. Pomiary takie powinny wykonywać jedynie labolatoria uprawnione lub akredytowane,
o potwierdzonych kompetencjach technicznych. Maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego występuje, gdy
wartość prądu wzbudnika jest maksymalna. Orientacyjna
odległość od wzbudnika wyznaczająca granicę strefy bezpiecznej (10 A/m) wynosi ok. 1,5 m w przypadku, kiedy nie
mamy zainstalowanych ekranów ochronnych. Bardzo ważne
jest także, aby na stanowisku roboczym znajdowały się odpowiednie systemy wentylacyjne, które odprowadzą opary w
czasie lutowania.
W strefie ochronnej należy umieścić odpowiedni znak,
który informuje o występowaniu pola elektromagnetycznego.
Forma graficzna znaku jest przedstawiona na rysunku 1.

Podstawy bezpiecznej pracy
na stanowisku do lutowania
Przed rozpoczęciem lutowania indukcyjnego należy przeprowadzić następujące czynności:
– zapoznać się z dokumentacją wykonawczą,
– opracować bezpieczny przebieg pracy przy realizacji powierzonego zadania,
– przygotować niezbędne narzędzia pracy do ochrony osobistej,
– przygotować odpowiednio stanowisko robocze do realizacji
zadania (uchwyty, oświetlenie),
– ocenić stan izolacji przewodów zasilających.
Sprawdzić wizualnie, jakość przewodów zasilających, stan
wentylacji ogólnej i miejscowej (w pomieszczeniach), aby unikać wdychania dymu oraz oparów wydzielających się podczas
procesu lutowania i trawienia.
Pracownik powinien znać i przestrzegać zasad:
– dotyczących zabezpieczeń przed porażeniem prądem
elektrycznym,
– dotyczących właściwego zasilania generatora indukcyjnego,
– postępowania w przypadku zagrożeń pożarowych,
– niedotykania rękami głównych przewodów prądowych,
wzbudnika i innych elementów, będących pod napięciem.

W przypadku stosowania środków chemicznych do wytrawiania powierzchni, należy stosować indywidualne środki
ochrony osobistej (okulary ochronne i rękawice ochronne).
Środki trawiące mogą być przechowywane tylko w pojemnikach odpowiednich dla danego rodzaju substancji i odpowiednio oznakowanych. Zabronione jest przechowywanie
i przelewanie środków trawiących do butelek lub tym podobnych pojemników z uwagi na możliwość pomyłki z napojami.
Pojemnik, w którym przechowywany jest środek trawiący lub
topnik musi być odpowiednio oznakowany. Zabronione jest
przenoszenie środków trawiących w kieszeniach spodni lub
bluzy roboczej ze względu na możliwość polania ciała, przez
co może nastąpić oparzenie. Pojemnik ze środkiem trawiącym (topnikiem) w czasie, kiedy nie jest on używany powinien być zamknięty i zabezpieczony przed przypadkowym
jego przewróceniem.

Podstawowe czynności pracownika
na stanowisku pracy
W chwili uruchamiania urządzenia należy zwrócić uwagę
na to, czy nie występują jakiekolwiek wycieki z wnętrza szafy
lub transformatora. Kolejnym przypadkiem, na jaki musimy
zwrócić uwagę podczas uruchamiania urządzenia to, czy
przypadkowo niezwarte są doprowadzenia wzbudnika, które
mogło nastąpić po jego wymianie lub naprawie. Należy także
zwrócić uwagę na to, aby element lutowany nie zwierał się
z częścią wzbudnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie generatora.
Ważnym elementem jest także stan powierzchni wzbudnika, należy sprawdzić czy przypadkowo nie została uszkodzona izolacja termiczna. Zabrania się zbliżania głowy na
odległość mniejszą niż 60 cm. Zabronione jest dotykanie
rękoma elementów wzbudnika, gdyż na jego zaciskach
napięcie może osiągnąć wartość do 300 V. Podczas pracy urządzenia należy używać suchych rękawic, tak aby nie
nastąpiło porażenie prądem. W przypadku wymiany lub naprawy wzbudnika należy odłączyć urządzenie spod napięcia
i odczekać 1 min. przed zdjęciem obudowy. Stan naładowania kondensatora filtra można kontrolować obserwując
wartość napięcia. Rozładowanie kondensatora trawa ok.
1 min. Stan śrub i powierzchni mocujących oraz stan powierzchni styków zacisków wzbudnika powinien podlegać
kontroli przy zmianach wzbudnika. Stopienie wsadu lub zwarcie wzbudnika i wyciek płynnego metalu grozi stopieniem
wzbudnika i zwarciem elektrycznym między zwojami. Należy wówczas niezwłocznie wyłączyć zasilanie elektryczne.
Wyciek wody z instalacji chłodzącej jest zawsze dużym zagrożeniem, należy także niezwłocznie wyłączyć urządzenie.
Podczas pracy pracownik powinien:
– właściwie ustawić (ułożyć) lutowany przedmiot,
– ustawiać detale do lutowania w taki sposób, aby uniemożliwić ich przemieszczenie się,
– włączyć indywidualny wyciąg powietrza, jeżeli taki jest
Przegląd spawalnictwa 3/2008
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–
–
–

–
–
–

założony, aby wyziewy gazowe były usuwane ze stanowiska (przy pracy w pomieszczeniu),
usunąć materiały łatwopalne i wybuchowe ze stanowiska,
na którym odbywa się operacja lutowania,
używać tylko właściwych, nieuszkodzonych i niezaoliwionych narzędzi i pomocy warsztatowych,
podczas wykonania operacji lutowania, koncentrować
swoją uwagę tylko na zasadniczych czynnościach,–
każdą powierzoną pracę wykonywać dokładnie, zgodnie
z obowiązującym procesem technologicznym i według
wskazówek zwierzchnika, bezpiecznie, nie stwarzając
żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia,
zawsze zachować, o ile to możliwe, właściwą postawę
(pozycję ciała) podczas wykonywania lutowania,
każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu zwierzchnikowi,
w razie zaistnienia wypadku przy pracy, stanowisko robocze pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek,
aż do chwili przybycia zespołu powypadkowego.

Bardzo ważne jest także, aby pracownik po zakończonym
procesie lutowania, kiedy kończy pracę na stanowisku, przygotował stanowisko na następny dzień wykonując następujące czynności:
– wyłączyć napięcie i zabezpieczyć generator indukcyjny,
– dokładnie posprzątać stanowisko,
– schować narzędzia i pomoce warsztatowe do szafki narzędziowej,
– oczyścić i schować sprzęt ochrony osobistej do szafki narzędziowej,
– sprawdzić, czy pozostawione stanowisko robocze nie
stworzy zagrożeń.

Podsumowanie
Opisane zasady obowiązujące na stanowisku lutowania indukcyjnego mają na celu zwrócenie na zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas lutowania. Tworząc
instrukcje bhp stanowiskowe trzeba pamiętać, aby była
ona bardzo przejrzysta i napisana w sposób bardzo
prosty, tak aby osoba czytająca ją od razu wiedziała
jak postępować w danej sytuacji. W każdym przypadku
trzeba podejść indywidualnie. Bardzo ważne jest, aby
pracownik przechodził okresowe szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa, ponieważ doświadczenie wskazuje, że
bardzo często pracownicy zapominają o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa.

Pracownikowi wykonującemu
lutowanie indukcyjne zabrania się:
–
–
–
–
–
–
–

chwytać ręką gorący detal po lutowaniu,
stosować prowizoryczne połączenie wzbudnika lub innych odbiorników prądu,
odkładać na przypadkowych częściach metalowych lub
na palnych podkładach przedmiotów polutowanych,
dotykać gołą ręką nie izolowanych przewodów elektrycznych,
powodować, aby podłoga na stanowisku roboczym była
mokra, śliska, nierówna, zanieczyszczona śmieciami, zatarasowana,
opuszczać stanowisko robocze bez ważnych przyczyn i bez
wiedzy i zgody swojego bezpośredniego zwierzchnika,
stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia.
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Tematyka konferencji:
– Regeneracja i naprawy metodami spawalniczymi;
– Materiały dodatkowe do spawania;
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–
–
–
–

Zgłoszenie uczestnictwa do wyczerpania miejsc hotelowych.
Autorzy referatów wnoszą opłatę w wysokości 850 zł.
Zamieszczenie reklamy w materiałach konferencyjnych do
31 marca 2008 roku.
Opłata reklamy 500 zł

Informacje dodatkowe:
– Zygmunt Bienias,
tel. +48 0-77 401 92 36,
e-mail: zygmunt.bienias@esab.pl
– Tomasz Derwich,
tel. +48 0-77 401 92 95,
e-mail: tomasz.derwich@esab.pl

Adres do korespondencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE – ODDZIAŁ W OPOLU
ul. A. Struga 10, 45-073 Opole
tel.: +48 77 4019 236, fax.: +48 0-77 401 92 01
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Pogodnych Świąt
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Pierwsza
Warmińsko-Mazurska Biesiada Spawalników
19 czerwca 2007 roku Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz firmy Rywal RHC
i Linde Gaz Polska zorganizowały Pierwszą Warmińsko-Mazurską Biesiadę Spawalniczą: „naszym celem jest partnerstwo nauki i biznesu. Biesiada ma pomóc w aktywizacji wzajemnych kontaktów w regionie Polski północno-wschodniej. Kontynuacją było przekazanie 21 grudnia 2007 roku Wydziałowi Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie spawalniczego prostownika inwertorowego Ponte 185, specjalistycznych zestawów palników,
reduktora, elementów bezpieczeństwa oraz wyposażenia pomocniczego marki MOST o łącznej wartości ponad 4000zł ufundowanych wspólnie przez firmę Rywal RHC i Linde Gaz Polska. Następna biesiada już w tym roku 17 czerwca. Sponsorami byli:
ABICOR-BINZEL, BYSTRONIC ESAB, FEIN,
LINCOLN ELECTRIC, WITT, 3M,
Na zdjęciu(od lewej) komitet organizacyjny:
Henryk Sawko (Rywal), Krzysztof Dutka (UWM), Anna Domańska (Linde)
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Jak optymalnie zabezpieczyć dłonie
przed zagrożeniami termicznymi?
Przy realizacji prac spawalniczych i czynności pokrewnych jednym z elementów wyposażenia są właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej, w tym rękawice ochronne. Przy spawaniu mamy często
do czynienia z jednoczesnym występowaniem kilku rodzajów zagrożeń. W jaki sposób zatem chronić
skutecznie dłonie? Jakimi kryteriami warto kierować się przy doborze rękawic? Jakie normy definiują
wymagania dla tego rodzaju środków ochrony indywidualnej (skr. śoi)? Skąd czerpać informacje na
temat poziomu ochrony oraz jak wartościować dostępne na rynku rozwiązania? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w ramach niniejszej publikacji.
Ochrona przed czynnikami gorącymi oraz płomieniem
jest zagadnieniem złożonym i wymagającym kompleksowego podejścia do problemu wyposażenia pracownika w śoi.
W artykule przedstawione zostaną wybrane zagadnienia
z zakresu doboru rękawic ochronnych. Przed dokonaniem
wyboru śoi należy przede wszystkim zidentyfikować występujące na stanowisku pracy zagrożenia oraz określić
ich poziom. Rzetelnie opracowana i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego zawierająca elementy wskazane
w znowelizowanej wersji rozporządzenia „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” [1, 2] może
okazać się narzędziem ułatwiającym efektywny dobór ŚOI
(tabl. I). Z uwagi na fakt, że stosowana technologia produkcji nie zawsze umożliwia pełne odizolowanie pracownika od
źródła zagrożenia bardzo często śoi stanowią istotny element programu redukcji ryzyka zawodowego. Realne bezpieczeństwo pracownika uzależnione jest od ich właściwego
doboru (tabl. II).
Tablica I
Zgodnie z treścią § 39a, pkt. 3 znowelizowanej wersji
„rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. 2007, Nr 49, poz. 330) „(…)
Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka
zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
1. Opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
s stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
s wykonywanych zadań,
s występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
s stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
s osób pracujących na tym stanowisku.
2. Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla
każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne
środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
3. Datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące
oceny.
Warto podkreślić, że używanie środków ochrony kończyn
górnych przy pracach stwarzających ryzyko urazu rąk związanych np. z przenoszeniem ładunków o wysokiej temperaturze, czy też spawaniem lub cięciem metali jest obligatoryjne. Niniejsze rodzaje prac zostały wskazane w treści rozporządzenia „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy”, (załącznik 2, tabela. II) [1, 2]. Pamiętajmy
jednak, że lista rodzajów prac, przy których znajdą zastosowanie rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi
jest w rzeczywistości znacznie szersza.
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Tablica II
Jak dokonać dobru rękawic ochronnych?
Identyfikacja zagrożeń i realizacja oceny realnego ryzyka
zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz
dobór niezbędnych środków profilaktycznych (opracowanie
programu redukcji ryzyka zawodowego).
Testowanie i dobór rękawic ochronnych z uwzględnieniem
wymagań ergonomicznych; bezpieczeństwa pracownika,
bezpieczeństwa prawnego pracodawcy; obowiązujących
przepisów prawnych; ekonomii.
Zakup, szkolenie oraz udostępnienie pracownikom
rękawic ochronnych.

Jakiego rodzaju śoi warto poszukiwać?
Decydując się na wyposażenie pracownika w środki
ochrony zapewniające zabezpieczenie dłoni m.in. przed
czynnikami termicznymi warto poszukiwać rękawic ochronnych, czyli produktów spełniających wymagania zasadnicze
dla ŚOI [3, 4], które gwarantują odpowiedni poziom ochrony
przed występującymi w miejscu pracy zagrożeniami. Wyposażenie pracownika w tzw. „rękawice powszechnego użytku”,
dla których producent nie zrealizował wymaganych badań,
nie przeprowadził procedury oceny typu WE oraz które nie
są oznakowane znakiem „CE”. Może to okazać się ryzykowne zarówno dla użytkownika, z uwagi na brak efektywnego
zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami oraz dla
samego pracodawcy, z uwagi na nie spełnienie elementarTablica III
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi
powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz.U. 2005, Nr 259,
poz. 2173) przenoszącym wymagania dyrektywy 89/686/
EEC oraz w zależności od zakresu ochrony wymagania odpowiednich norm zharmonizowanych:
s EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne
i metody badań. [6]
s EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami
mechanicznymi. [7]
s EN 407 Rękawice chroniące przed zagrożeniami
termicznymi (gorąco i/lub ogień). [8]
Rękawice ochronne dla spawaczy powinny ponadto spełniać wymagania normy zharmonizowanej:
s EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy. [9]

niu do ekonomii użytkowania większości rodzajów rękawic
ochronnych. Warto zatem przyjrzeć się także oznakowaniu,
z którego możemy uzyskać podstawowe informacje na temat
produktu oraz gwarantowanego poziomu ochrony (tabl. V).

Tablica IV
„Art. 2376 § 3 „Pracodawca jest obowiązany dostarczać
pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają
wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach”.
Kodeks Pracy, Dział X, Bezpieczeństwo i higiena pracy,
Rozdział IX, Środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze.
nych wymagań obowiązującej „litery prawa” (tabl. IV). Należy
podkreślić, że rękawice stosowane do ochrony przed zagrożeniami termicznymi w zależności od rodzaju czynnika oraz
poziomu ochrony powinny zostać zakwalifikowane, co najmniej do drugiej kategorii śoi, a w szczególnych przypadkach
nawet i do trzeciej jak np. rękawice ochronne dla strażaków,
spełniające wymaganiami normy EN 659 [3, 4, 5]. Wyjątek
stanowią jedynie śoi, w tym rękawice zapewniające ochronę przed zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi
przedmiotami, które narażają użytkownika na temperaturę
nie wyższą niż 50OC (323 K). Zgodnie z zasadniczymi wymaganiami kwalifikowane są one do pierwszej kategorii [3, 4].
Przypomnijmy, że dla śoi należących do drugiej i trzeciej
kategorii producent lub upoważniony przedstawiciel zobligowany jest do przeprowadzenia procedury oceny typu WE
z udziałem jednostki notyfikowanej, w ramach której realizowanych jest szereg badań laboratoryjnych wyrobu oraz ocena dokumentacji, najczęściej w oparciu o wymagania zawarte w dyrektywie 89/686/EEC oraz w odpowiednich normach
zharmonizowanych [3, 4]. Dla trzeciej kategorii jednostka
notyfikowana ponadto ocenia system kontroli produkowanych śoi. Dopiero po otrzymaniu certyfikatu oceny typu WE,
wystawieniu deklaracji zgodności WE i prawidłowym oznakowaniu śoi znakiem „CE” oraz wymaganymi oznaczeniami
producent lub upoważniony przedstawiciel ma prawo wprowadzać dany śoi do obrotu.

Jakie kryteria stosować?
W zależności od rodzaju oraz poziomu oddziaływania występujących zagrożeń będziemy poszukiwali odpowiednich
rozwiązań. Przykładowo, jeżeli praca polega na przenoszeniu gorących przedmiotów, to kluczowym kryterium doboru
z punktu widzenia bezpieczeństwa jest odporność na kontakt
z gorącym przedmiotem (odporność na ciepło kontaktowe).
Parametr ten określony jest w postaci cyfry prezentowanej na
rękawicy, która spełnia wymagania normy EN 407, na drugiej
pozycji pod piktogramem „ogień i/lub płomień” (tabl. VII) [8].
Przy większości prac należy także zapewnić na odpowiednim
poziomie ochronę rąk przed zagrożeniami mechanicznymi
jak np. odporność na ścieranie, przecięcie, przekłucie oraz
rozdzieranie [7]. Warto jednocześnie dodać, że rękawice
spełniające wymagania normy EN 407 muszą obowiązkowo
mieć, co najmniej pierwszy poziom odporności na ścieranie
oraz rozdzieranie, badane zgodnie z wymaganiami EN 388
[7]. Przypomnijmy także, że poziomy odporności na zagrożenia mechaniczne nie pozostają bez znaczenia w odniesie-

Tablica VI
Na rękawicach zapewniających ochronę przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub płomień) zakwalifikowanych do drugiej kategorii śoi, które spełniają wymagania
zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 roku (Dz.U. 2005, Nr 259, poz. 2173), przenoszącym
wymagania dyrektywy 89/686/EEC oraz wymagania norm:
EN 420:2003, EN 388:2003 i EN 407:2004 powinny znaleźć
się następujące informacje:
s określenie nazwy lub znaku handlowego producenta lub
jego upoważnionego przedstawiciela,
s określenie nazwy handlowej produktu, umożliwiające
jego identyfikację,
s określenie rozmiarów umożliwiające optymalne dopasowanie do wielkości dłoni użytkownika,
s może zostać przywołany także piktogram zgodności
z normą EN 388:2003 wraz ze wskazaniem poziomów
ochrony dla poszczególnych parametrów ochronny przed
zagrożeniami mechanicznymi,
s piktogram (gorąco i/lub płomień) zgodności z normą
EN 407:2004 wraz ze wskazaniem poziomów ochrony
dla poszczególnych parametrów ochronny przed zagrożeniami termicznymi,
s znak „i” wskazujący konieczność zapoznania się użytkownika z instrukcją,
s znak „CE”.
W przypadku rękawic ochronnych dla spawaczy zgodnych
z wymaganiami normy EN 12477:2001 ponadto powinny
znaleźć się na rękawicach następujące informacje:
s wskazanie numeru i daty publikacji normy EN 12477,
s litera „A” lub „B” w zależności od typu rękawicy.
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru oraz w trakcie
realizacji kontraktu warto przyglądać się dostarczanym śoi,
ich oznakowaniu oraz zapisom zawartym w instrukcjach
użytkowania. Zdarza się, że produkty dostarczane w ramach
regularnych dostaw nie wiele mają wspólnego z prezentowanymi próbkami w trakcie prowadzonych negocjacji. Pojawiają
się także na rynku produkty, będące nieuprawnionym naśladownictwem (czyt. „podróbkami”) znanych marek śoi. Produkty te bardzo często charakteryzują się dużym rozrzutem
jakości oraz nie zawsze spełniają wymagania obowiązującego systemu oceny zgodności.

Jak rozpoznać,
czy dany śoi jest odpowiedni?
Najprostszą i najszybszą metodą weryfikacji, czy dany
model rękawic ochronnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do zagrożeń zidentyfikowanych w miejscu pracy, jest
uważne przyjrzenie się oznakowaniu. Prezentowane pod
piktogramami w odpowiedniej kolejności w postaci kodu cy-

Tablica V
Poziom skuteczności

1

2

3

4

5

A – Odporność na ścieranie (liczba cykli)

100

500

2000

8000

-

B – Odporność na przecięcie (współczynnik)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

C – Wytrzymałość na rozdzieranie (N)

10

25

50

75

-

D – Odporność na przekłucie (N)

20

60

100

150

-

X – prezentowany jest, gdy dane badanie nie zostało zrealizowane.

Interpretacja wartości liczbowych poziomów ochrony prezentowanych pod piktogramem ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi [7]
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Tablica VII
Poziom skuteczności1
A – Zachowanie się podczas palenia
B – Odporność na ciepło kontaktowe

1

2

3

4

Czas dalszego palenia [s]

≤ 20

≤ 10

≤3

≤2

Czas dalszego żarzenia [s]

Brak wymagań

≤ 120

≤ 25

≤5

Temperatura kontaktu Tc [st.C]

100

250

350

500

Czas progowy tt [s]

≥ 15

≥ 15

≥ 15

≥ 15

C – Odporność na ciepło konwekcyjne

Wskaźnik przenoszenia ciepła HTI [s]

≥4

≥7

≥ 10

≥ 18

D – Odporność na ciepło promieniowania

Przenoszenie ciepła t24 [s]

≥7

≥ 20

≥ 50

≥ 95

E – Odporność na drobne rozpryski
stopionego metalu

Liczba kropli

≥ 10

≥ 15

≥ 25

≥ 35

F- Odporność na duże ilości stopionego
metalu

Stopione żelazo [g]

30

60

120

200

X1- podany zamiast liczby oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed zagrożeniem którego dotyczy dane badanie.
Interpretacja wartości liczbowych poziomów ochrony prezentowanych pod piktogramem ochrony przed zagrożeniami termicznymi
zgodnie z wymaganiami normy EN 407:2004 [8]

frowego wartości skuteczności poziomu ochrony umożliwiają
obiektywne dokonanie optymalnego doboru. W zasadzie nie
ma potrzeby zapamiętywania co oznaczają poszczególne
cyfry prezentowane pod piktogramem, gdyż w instrukcji dołączanej obligatoryjnie do produktu znajdziemy wszelkie niezbędne objaśnienia. Instrukcję zawsze warto zachować, gdyż
może okazać się pomocnym narzędziem przy przekazywaniu
pracownikom informacji o zasadach stosowania śoi. W tablicy VII przedstawiona została interpretacja wartości liczbowych
poziomów skuteczności ochrony przed zagrożeniami termicznymi, zgodnie z wymaganiami normy EN 407:2004 [8].

Jak dokonać doboru
rękawic ochronnych dla spawaczy?
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (załącznik nr 2, tabela II) rękawice mające zestaw parametrów
ochronnych na odpowiednim poziomie, powinny stać się jednym ze stałych elementów wyposażenia każdego spawacza
[1, 2]. W związku z faktem, że w trakcie realizacji ręcznych
prac spawalniczych oraz procesów pokrewnych występuje
grupa różnorodnych zagrożeń począwszy od mechanicznych
poprzez zagrożenia termiczne wymagania dla tego rodzaju
śoi zostały określone w oddzielnej normie zharmonizowanej EN 12477:2001 [9]. W zależności od poziomu wymaganej podczas spawania „zręczności” oraz zestawu i poziomu
parametrów ochronnych, rękawice dla spawaczy dzielimy
na dwa typy. Typ „A” charakteryzuje się niższym poziomem
zręczności, aczkolwiek posiada szerszy zakres parametrów
ochronnych o wyższym poziomie [tabl. X]. Typ „B” natomiast
najczęściej wykorzystywany jest przy procesach spawania,
podczas których realizacji wymagana jest wysoka „zręczność” jak np. przy spawaniu metodą TIG i charakteryzuje się
niższym poziomem ochrony i węższym zakresem parametrów ochronnych (tabl. VIII). W celu zapewnienia efektywnej
ochrony rękawice dla spawaczy muszą charakteryzować się
także odpowiednią długością. Minimalne długości dla poszczególnych rozmiarów ręki zostały także określone w normie EN 12477:2001 [9].
Na rynku dostępnych jest wiele modeli z pozoru podobnych rękawic. Pamiętajmy jednak, że tylko rękawice ochronne
zakwalifikowane, co najmniej do drugiej kategorii śoi i spełniające wymagania normy EN 12477 powinny być stosowane
na stanowiskach spawalniczych [9]. Dokonując przeglądu produktów dostępnych na rynku dostrzec można, że oferowane
są czasami rękawice określane mianem „typu spawalniczego”,
które to po bliższej analizie zarówno instrukcji użytkowania,
oznakowania, jak i deklaracji zgodności WE, w praktyce z rę-
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Tablica VIII

Przykład oznakowania rękawic ochronnych dla spawaczy
typu B należących do drugiej kategorii śoi, zgodnych z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC oraz wymaganiami norm zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477,.
Ponadto na rękawicy lub np. w postaci wszywki powinna
zostać podana nazwa producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Foto: ROBOD S.A.
kawicami ochronnymi dla spawaczy nie wiele mają wspólnego,
poza pozornie podobnym wyglądem. Warto zatem zachować
dużą ostrożność podczas wyboru rękawic ochronnych. Przed
podjęciem ostatecznej decyzji należy uważnie przyjrzeć się
oznakowaniu oraz informacji przekazywanej przez producenta
lub upoważnionego przedstawiciela. W niej znajdziemy wszelkie niezbędne informacje i objaśnienia. Dowiemy się także,
czy oferowany produkt jest typem „A”, czy „B” oraz jakie są
wartości poszczególnych parametrów ochronnych. W instrukcji ponadto wskazana powinna zostać jednostka notyfikowana, która uczestniczyła w procedurze oceny typu WE.
Pamiętajmy, że zakup produktu, który tylko z wyglądu
przypomina rękawice ochronne dla spawaczy w praktyce może nie zapewnić oczekiwanego i stabilnego poziomu
ochrony dłoni pracownika oraz nie zagwarantuje bezpieczeństwa „prawnego” pracodawcy, a w skrajnych sytuacjach jak
np. w przypadku zaistnienia wypadku może okazać się dalece nieopłacalną inwestycją (tabl. IV). Rękawice zakwalifikowane do pierwszej kategorii śoi nie powinny być stosowane
przy realizacji spawania ręcznego, cięcia i procesów pokrewnych, gdyż nie zapewnią odpowiedniego poziomu ochrony
dłoni przed wszystkimi występującymi zagrożeniami.
W praktyce na stanowiskach spawalniczych doskonale sprawdzają się rękawice ochronne skórzane wykonane
z dwoiny lub lica np. bydlęcego lub w przypadku procesów
spawalniczych wymagających wysokiego poziomu manipulacyjności rękawice wykonane np. z koziej skóry licowej (tabl. VIII).

Tablica IX

EN 388

ABCD

EN 407

EFGHIJ

EN 12477, A

Minimalna wymagana skuteczność

Wymagania

Numer
normy
EN

typ A1

Typ B2

Zapewnienie zręczności

EN 420

1

4

A - Odporność na ścieranie

EN 388

2 (500 cykli)

1 (100 cykli)

B- Odporność na przecięcie

EN 388

1 (wskaźnik 1,2)

1 (wskaźnik 1,2)

C - Wytrzymałość na rozdzieranie

EN 388

2 (25 N)

1 (10 N)

D- Odporność na przekłucie

EN 388

2 (60 N)

1 (20 N)

E- Możliwość zapalenia

EN 407

3

2

F - Odporność na ciepło kontaktowe

EN 407

1 (temp. kontaktu 1000C)

1 (temp. kontaktu 1000C)

G- Odporność na ciepło
konwekcyjne

EN 407

2 (HTI ≥ 7)

-

I - Odporność na drobne rozpryski
stopionego metalu

EN 407

3 (25 kropli)

2 (15 kropli)

1 Typ „A” – rękawice charakteryzują się mniejszym poziomem zręczności, lecz posiadają wyższy
poziom i zakres parametrów ochronnych w odniesieniu do typu „B”.
2 Typ „B” – rękawice charakteryzują się większym poziomem zręczności, lecz posiadają niższy
poziom i zakres parametrów ochronnych w odniesieniu do typu „A”.
Minimalna wymagana skuteczność dla rękawic ochronnych dla spawaczy,
zgodnie z wymaganiami normy EN 12477:2001 [9] pkt. 3.3

Tablica X
Przykład rękawic ochronnych
dla spawaczy model:
ŻUBR, typu A należących
do drugiej kategorii ŚOI,
zgodnych z wymaganiami
dyrektywy 89/686/EEC
oraz wymaganiami norm
zharmonizowanych: EN 420,
EN 388, EN 407, EN 12477.
Foto: ROBOD S.A.
Dokonując doboru rękawic do warunków pracy i specyfiki realizowanych zadań warto także zwrócić uwagę na czynnik ekonomiczny. Cena jednostkowa rękawic z reguły nie jest
wysoka, aczkolwiek roczny koszt ich użytkowania przy nieodpowiednim doborze może okazać się znaczącą pozycją w budżecie. W praktyce o trwałości rękawic będą decydowały m.in.
jakość zastosowanych surowców. W tym przypadku skóry np. jej
grubość, sposób wyprawienia, wykonanie szwów, czy są one
odpowiednio zakryte lub czy też zostały wykonane z wykorzystaniem niepalnych nici itd. Niejednokrotnie same oględziny produktu nie dadzą nam pełnego obrazu jego wartości, zwłaszcza
z punktu widzenia ekonomiki użytkowania. Warto zatem w oparciu
o przedstawione na produkcie poziomy parametrów ochronnych
wskazane pod piktogramami (ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi oraz piktogramem ogień i/lub płomień) dokonywać
wartościowania pozornie podobnych śoi, zarówno pod względem gwarantowanego poziomu bezpieczeństwa, ale także i ekonomii. Informację o trwałości możemy również uzyskać dzięki
analizie takich parametrów jak np. poziom odporności na ścieranie, wytrzymałości na rozdzieranie, a także odporności na oddziaływanie drobnych rozprysków stopionego metalu itd.
Dokonując doboru rękawic zapewniających ochronę
przed zagrożeniami termicznymi warto poszukiwać pełnowartościowych środków ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania obowiązującego systemu oceny zgodności
i dostosowane są do realnego poziomu zagrożeń występujących na stanowisku pracy, których wykorzystanie umożliwi
optymalizację wydatków w długim okresie.
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Nowa technologia
kompensacji zależności optycznej – ADC,
w automatycznym filtrze spawalniczym
MOST V913 DS ADC
Dodatkowe wymagania odnośnie zależności kątowej automatycznych filtrów spawalniczych (ADF) zostały ostatnio zatwierdzone w ramach Europejskich Standardów EN 379. Określają one poziomy zaciemnienia; nie tylko dla
płaszczyzn ADF, lecz również przy nachyleniu. Obecne rozwiązania w technologii wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) pokazują znacznie niższy poziom zaciemnienia przy ustawieniach w pochyleniu pod kątem większym
niż 10 stopni. Kąt widzenia spawacza poprzez przyłbicę spawalniczą z ADF wynosi około +/- 30 stopni, tak więc,
niezbędne jest zapewnienie jak najniższej możliwej różnicy zaciemnienia. Obecnie dla większości istniejących na
rynku ADF różnica ta wynosi 3÷4 stopni zaciemnienia w obrębie +/- 30 stopni. Właściwość ta, mimo że nie ma
bezpośrednio szkodliwego wpływu na wzrok, zmniejsza komfort pracy powodując szybsze zmęczenie i jest dla spawacza denerwująca. Nowa technologia Kompensacji Zależności Kątowej (ADC – Angular Dependence Compensation) umożliwia uzyskanie jednolitego poziomu zaciemnienia w zakresie +/- 30 stopni obserwowanej osi optycznej.
Osiągnięcie to jest możliwe dzięki nowej budowie wewnętrznej komórki ciekłego kryształu, nowej mieszaninie
ciekłego kryształu oraz zastosowaniu dodatkowej „opóźnieniowej” powłoki optycznej.
Firma RYWAL-RHC, dbająca o najlepsze rozwiązania dla swoich klientów, zapewniające im komfort i produkty
najnowszych technologii, wprowadziła na polski rynek automatyczny filtr spawalniczy MOST V913 DS ADC,
wykonany w najnowszej technologii ADC.

Norma EN 379
– informacje ogólne
Norma EN 379 określa wymagania dotyczące filtrów spawalniczych automatycznie przestawiających przepuszczalność światła, przyciemniając obraz po rozpoczęciu spawania.

Zalecenia ogólne
Przed zastosowaniem automatycznych filtrów spawalniczych
powinny być skontrolowane następujące parametry:
t zdolność skupiająca – sferyczna, astygmatyczna oraz
pryzmatyczna,
t zmienność i przepuszczalność światła,
t rozproszenie światła,
t jakość materiału i powierzchni,
t solidność konstrukcji,
t stabilność przy podniesionej temperaturze,
t odporność na światło ultrafioletowe,
t odporność na zapłon.

Zalecenia dodatkowe
t
t
t
t
t
t

zmienność wielkości skali (maksymalna różnica poziomu
zaciemnienia od stanu otwartego do zamkniętego),
przepuszczalność,
zmiany przepuszczalności światła,
przepuszczalność widmowa w świetle UV oraz IR,
czasy przełączeń,
temperatury robocze.

Nowe zalecenia
t

zależność kątowa przepuszczalności światła (zalecenie
dodatkowe).

Definicja nowego standardu
dla zależności kątowej przepuszczalności światła
Przepuszczalność światła mierzona jest przy normalnym
– 15°, od
kącie padania światła na filtr oraz przy kątach do +
normalnego nachylenia względem filtru. Obliczany jest stosunek wartości przenikalności mierzonej pod dowolnym kątem
padania do 15° względem normalnego nachylenia do filtra,
wartości przenikalności światła pod normalnym nachyleniem
oraz odwrotność tego stosunku. Maksymalny stosunek oraz
jego odwrotność porównywane są z wartościami podanymi
w tablicy I, określającymi klasę kątowego współczynnika
przepuszczalności światła.
Tablica I. Zależność kątowa przenikalności światła
Klasa kątowego
współczynnika
przepuszczalności światła

Maksymalny stosunek przenikalności światła
dwóch różnych wartości tej wielkości zmierzonych
pod różnymi kątami padania w zakresie –+ 15°
oraz pod normalnym kątem padania na filtr

1

2.68 (odpowiada 1 przedziałowi na skali)

2

7.20 (odpowiada 2 przedziałowi na skali)

3

19.31 (odpowiada 3 przedziałowi na skali)
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Metoda testowania
zależności kątowej przenikalności światła
Przenikalność światła musi zostać określona w skali, według której przy najmniejszym zaciemnieniu, przy zaciemnieniu na średnim poziomie oraz przy największym możliwym
zaciemnieniu dla kątów padania światła na powierzchnię
filtra w przedziale 15° od normalnego kąta światło pada na
geometryczny środek powierzchni wycinka płaszczyzny.
Pomiar musi zostać wykonany przy temperaturze otoczenia
(23 +
– 5)°C, przy użyciu wiązki światła spolaryzowanego o promieniu 5 mm w standardzie oświetlenia A. Korekty osprzętu
pomiarowego powinny być wykonywane osobno dla każdego
testu. Maksymalna przepuszczalność może być obliczona
jako stosunek dwóch wartości przepuszczalności zmierzonych dla dowolnych kątów padania światła mieszczących się
– 15° normalnego kąta padania światła na filtr.
w przedziale +

Oznaczenia optyczne
produktów oraz ich znaczenie
Oprócz obowiązkowego oznakowania produktów, jak np.
nazwa, kod producenta, poziom zaciemnienia w stanie otwartym, poziom zaciemnienia w stanie zamkniętym, kod jednostki notyfikowanej oraz oznaczenie zgodności z certyfikatem (CE, DIN), produkt jest również oznaczony dodatkowo,
z trzech głównych powodów. Są nimi: zdolność skupiająca
– sferyczna, astygmatyczna oraz pryzmatyczna, rozproszenie światła, zmienność i przepuszczalność światła.
Każdy przedmiot może być oznaczony cyframi 1÷3, gdzie
1 oznacza najlepszy wynik, a cyfra 3 – wynik minimalny, lecz
akceptowalny. Wynik powyżej 3 oznacza nie zaliczenie testu
zgodności ze standardem oraz nie przyznanie Europejskiego
Certyfikatu CE.
Poprzez wprowadzenie nowej obowiązującej normy
EN 379, czwarta wielkość klasy optycznej stosowana jest
dla określenia kątowego współczynnika przepuszczalności
światła w przedziale 1÷3 (patrz tabl. I).

Rys 1. Przykład oznakowania ADF

Nowe wymagania EN 379
– dotyczące parametrów
zależności kątowej
Zjawisko zależności kątowej
Jedną z wad wyświetlacza LCD jest ograniczona widoczność pod kątem. Zjawisko to było szczególnie uciążliwe przy
korzystaniu ze starszych generacji wyświetlaczy LCD, które
charakteryzowały się zmniejszoną widocznością jeśli obserwator nie znajdował się bezpośrednio prostopadle do ich powierzchni. Wówczas poziom zaciemnienia wyświetlacza stawał się znacznie jaśniejszy uniemożliwiając komfortowe użytkowanie. To zjawisko zostało przeniesione do automatycznych filtrów spawalniczych i jest kłopotliwe dla spawaczy.

Tablica II. Opis oznaczeń ADF
MOST

Nazwa/marka producenta

F11

3/11
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Nazwa produktu
3 – oznaczenie poziomu zaciemnienia
w stanie otwartym
11– oznaczenie poziomu zaciemnienia
w stanie zamkniętym

RYWAL

kod identyfikacyjny producenta

1/1/1

klasa: optyczna / rozproszenia światła /
odchylenia współczynnika przepuszczania światła

EN 379

numer normy EN

0196

jednostka notyfikowana testów CE (DIN Certco,
Aalen, Niemcy)

CE

symbol oznaczenia zgodności
ze standardem EN 379

DIN GS

symbol oznaczenia zgodności z DIN oraz GS

DIN Plus

symbol oznaczenia zgodności z DIN Plus
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Rys. 2. Popularny wyświetlacz ciekłokrystaliczny widziany prostopadle (po lewej stronie) oraz widziany pod kątem (z prawej strony)

Zależność kątowa w związku z komfortem
i bezpieczeństwem pracy spawacza
Podstawowe zabezpieczenie wzroku spawacza przez automatyczny filtr spawalniczy chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania świetlnego dzięki filtrowi światła podczerwonego i ultrafioletowego (IR/UV) znajdującemu się
z przodu układu optycznego. Jest to stałe, bierne zabezpieczenie działające niezależnie od poprawności funkcjonowania
aktywnej części ADF. Filtr IR/UV przewodzi światło widzialne
dla ludzkiego oka, które jest następnie modulowane przez od
jednej do trzech komórek ciekłokrystalicznych (LC).

Rys. 3. Układ optyczny ADF podwójnej komórki LC

Zależność kątowa nie ma wpływu na poziom bezpieczeństwa wymagany do ochrony wzroku, który zapewniony
jest przez filtr IR/UV. Jednakże nierównomierne natężenie
oświetlenia zależne od kąta patrzenia przez ADF bywa
dla spawacza bardzo uciążliwe oraz znacząco wpływa na
komfort pracy. Ciągłe dostosowywanie się tęczówki oka do
zmieniającego się poziomu jasności powoduje zmęczenie
wzroku. Podświadome wspomaganie ruchów oka poprzez
ruchy szyi i zmianę pozycji ciała podczas pracy, aby osiągnąć wyraźny obraz, może doprowadzić do kontuzji karku
oraz bólu.

nich materiałów oraz ustawienie polaryzatorów, zależność
kątowa może zostać poprawiona w jednym kierunku. Najlepszy kierunek ,,dobrej osi” jest poziomy, lecz niektórzy producenci używają również osi ukośnych i pionowych.
Najważniejszą zaletą pojedynczej komórki ADF jest jej
niższa cena, ponieważ komórka LC jest najdroższym elementem ADF. Niskie zużycie energii zapewnia dłuższą żywotność i brak potrzeby wymiany baterii. Wadą tego rozwiązania jest to, że filtry z pojedynczymi komórkami LC mają
ograniczone pola zastosowania, a charakterystyka zależności kątowej jest bardzo wyraźna.

Rys. 4. Zasada działania filtru IR/UV

Technologie częściowej eliminacji
właściwości zależności kątowej
– zalety i wady
ADF z jedną komórką LC
ADF z pojedynczą komórką LC może być stosowany ze
względu na ograniczenia technologiczne jedynie do 11 poziomu zaciemnienia, ponieważ przy wyższych wartościach,
światło rozprasza się zbyt silnie. Poprzez dobór odpowied-

Rys. 5. Zależność kątowa na osi kompensacji
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ADF z dwiema komórkami LC
Większość znajdujących się na rynku, różnorodnych
automatycznych filtrów spawalniczych (zaciemnienie 9÷13)
składa się z dwóch komórek LC. Druga komórka LC zwiększa poziom osłabienia światła do poziomu 13 i umożliwia
zastosowanie względnie dobrej kompensacji efektu zależności kątowej jednej osi optycznej. Lepiej skompensowana
oś może być ustawiona poziomo, pionowo lub ukośnie. Oś
prostopadła do osi skompensowanej wykazuje zdecydowaną zależność kątową. Większość znajdujących się na rynku
automatycznych filtrów spawalniczych posiada oś skompensowaną ustawioną w pozycji poziomej.

ADF z trzema komórkami LC
Niektóre produkty dostępne na rynku zbudowane są
z wykorzystaniem trzech komórek LC. Trzecia komórka ma
wówczas odmienną konstrukcję optyczną, jej zadaniem jest
kompensacja zależności kątowej nie skompensowanej osi
optycznej. Z optycznego punktu widzenia, rozwiązanie to jest
dosyć wydajne, lecz produkty tego typu mają pewne niekorzystne cechy:
t zwiększony koszt produkcji (trzy drogie komórki LC),
t większe zużycie energii i wymóg wymiany baterii (baterie
wystarczają jedynie na 1500÷2000 godzin pracy),
t zwiększoną masę (+50% w porównaniu z produktami
o dwóch komórkach LC) ze względu na trzy komórki LC,
użycie wymiennych baterii oraz bardziej skomplikowane
mocowania.
W związku z tym, spośród opisanych rozwiązań technicznych, rozwiązanie wykorzystujące 3 komórki LC spełniłoby nowe wymagania EN 379 na poziomie optycznym 2.
Również automatyczne filtry spawalnicze z 2 komórkami LC
wykonanymi w technologii ADC spełniają normę EN 379 na
poziomie 2. Niektóre produkty z dwiema komórkami LC także spełniłyby nowe wymagania, ale na poziomie 3, podczas
gdy większość, szczególnie tańszych, dalekowschodnich
konstrukcji prawdopodobnie nie zaliczyłaby testów z pozytywnym wynikiem.

Nowe rozwiązanie techniczne
spełniające zmodyfikowane
normą europejską EN 379
Obecny poziom rozwoju technologii LCD niemal całkowicie umożliwił wyeliminowanie efektu zależności kątowej. Było
to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych warstw kompensujących oraz nowym projektom konstrukcji LCD. Rozwiązania techniczne zastosowane w nowoczesnych monitorach
i telewizorach wytwarzanych w technologii LCD, umożliwiły
dobry odbiór obrazu pod kątem bliskim 180o. Nowe rozwiązania techniczne oraz zastosowane nowe materiały nie są niestety stosowane w automatycznych filtrach spawalniczych,
ponieważ nie nadają się do komórek LC o wysokim kontraście. Mają wpływ na inne ważne parametry techniczne, bardziej istotne dla komfortu i bezpieczeństwa pracy spawacza
(jednorodność, rozproszenie światła itp.).
W nowym, automatycznym filtrze spawalniczym MOST
V913 DS ADC, celem było zmniejszenie kątowego współczynnika przepuszczalności światła na poziomie klasy 1,
określonym w standardzie EN 379. Inne pożądane parametry,
jak jednorodność, rozproszenie światła oraz parametry optyczne (wszystkie poprzednio spełniające wymagania 1 klasy) nie mogły zostać zmniejszone.
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Producent tego filtra, przez zmianę struktury komórek
ciekłego kryształu, osiągnął nowy skład mieszaniny ciekłego
kryształu o zaawansowanych parametrach, dzięki dodanie
specjalnego, niedostępnego na rynku składnika warstwy kompensacyjnej w celu dalszego ulepszenia zależności kątowej.
Zaleta technologii ADC (Kompensacji Zależności Kątowej) jest niepodważalna. Zastosowanie jej w automatycznym
filtrze spawalniczym z dwiema komórkami LC umożliwia zachowanie takich samych lub lepszych parametrów zależności kątowej w porównaniu z filtrem z trzema komórkami LC.
Nowy produkt wykorzystujący technologię ADC jest znacznie
lżejszy i cieńszy oraz bardziej energooszczędny. Nie wymaga wymiany baterii, a przewidywany okres trwałość to 10 lat.
Ulepszona zależność kątowa zapewnia niezakłócony
obraz poprzez filtr pod każdym kątem. Zwiększa to wygodę
prowadzenia prac spawalniczych, zmniejszając zmęczenie
oczu spawacza.
Zgodnie z wykonanymi przez firmę BALDER pomiarami,
wykorzystanie technologii ADC nie ma wpływu na inne parametry optyczne, a rezultat testu zależności kątowej mieści się
w klasie 2. Dlatego też produkty wykorzystujące technologię
ADC - filtry MOST V913 DS ADC, oznaczone będą wysokimi
wynikami pomiarów: 1/1/1/2.

Rys. 6. Pomiar kontrastu i wybrany poziom zaciemnienia obserwowany przez standardowy ADF (po lewej stronie) przez ADF z zastosowaniem technologii ADC (po prawej stronie)

Materiały żródłowe
[1]

[2]

International Institute of Welding, Slovenian Delegation,
Commission VIII, Doc.VIII-2015-06, Miha Pesek: Nowe
rozwiązanie techniczne zapewniające osiągnięcie zmodyfikowanej normy BS EN 379 dla automatycznych filtrów spawalniczych.
EN 379:2002 Ochrona oczu – Automatyczne filtry spawalnicze.

Oprac: Jacek Borowiec – RYWAL-RHC
Opracowano na podstawie: New technical solution for
achieving the modified standard EN 379 for autodarkening
welding filters, Miha Pesek.
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WITT strzeże bezpieczeństwa
WITT jest odnoszącym sukcesy na rynku, średniej wielkości
przedsiębiorstwem rodzinnym o długiej tradycji. Firma jest znana w
świecie jako producent innowacyjnych produktów w zakresie technologii gazów technicznych. Pozycja rynkowa firmy opiera się na kompetencji i zaufanych współpracownikach. Efekt działalności, z którego
nie bez powodu jest dumna, to wiele patentów, certyfikaty o światowym zasięgu oraz pełna wzajemnego zaufania współpraca z klientami
w ponad 60 krajach.
Przedsiębiorstwo, zostało założone jesienią 1945 r. przez Paula
WITT`a, jako spółka dwuosobowa. W roku 1965 firma została przejęta przez jego wnuka, Dietera Benninga i dzięki stałemu rozwojowi
osiągnęła swoją obecną pozycję. Przedsiębiorstwo produkując swój
suchy bezpiecznik gazowy, a później bezpiecznik automatyczny stało się niezbędnym uczestnikiem rynku cięcia i spawania gazowego,
co zapewniło rozkwit przedsiębiorstwa. Podstawą jego sukcesu były
liczne wynalazki i patenty. Zarówno w przeszłości, jak i teraz, indywidualne życzenia klientów stanowią zachętę do wprowadzania
innowacji.
Bezpieczeństwo i niezmiennie wysoka jakość wszystkich produktów opuszczających zakład WITT jest gwarantowana przez
intensywną kontrolę jakości wykorzystującą najnowocześniejsze
technologie i kosztowne urządzenia sprawdzające. Wszędzie tam,
gdzie gazy stosowane są w przemyśle, gdzie wymagana jest wysoka jakość i bezpieczeństwo procesu produkcyjnego – tam, bez
względu na położenie geograficzne, wybierane są produkty WITT,
identyfikowane zawsze z wysoką precyzję, niezawodnością i użytecznością.
Bezpieczniki gazowe oraz inna armatura zabezpieczająca służy
do zabezpieczania butli gazowych oraz rurociągów technologicznych prze skutkami niebezpiecznego cofania się gazu lub płomienia. Urządzenia wykonane są zgodnie z normą PN-EN 730 oraz
spełniają wymogi przepisów TRAC i sprawdzone pod kątem zgod-

ności z obowiązującymi przepisami przez Instytut BAM w Berlinie.
Oprócz elementów zabezpieczających procedurze badania zgodności poddane są również stacje redukcji ciśnienia oraz kompletne
systemy zasilania energią (MECS).
Zestawienie powietrza lub tlenu z gazami palnymi jest bardzo ważne w przemysłowej obróbce metali. Dotyczy to spawania i cięcia, np.
w przemyśle stoczniowym, kolejnictwie lub przemyśle motoryzacyjnym. Jeżeli potrzebne jest zaopatrzenie w różne gazy powietrzne, wodę
i prąd w odpowiednim czasie, odpowiednim miejscu i odpowiedniej
ilości, WITT z pewnością zaoferuje właściwe rozwiązanie. Dzięki najwyższej jakości, dużej przepustowości oraz minimalnym stratom ciśnienia, kompletne systemy firmy WITT-GASETECHNIK są w stanie
sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów.
Punkty poboru gazu służą do zaopatrzenia maszyny do cięcia
gazowego w sprężone powietrze, wodę, gaz osłonowy, tlen podgrzewający, acetylen i tlen tnący. Bezpieczniki gazowe WITT 8530 wyposażone w zaporę termiczną, płomieniową i zawór zwrotny
gwarantują optymalną ochronę w przypadku cofnięcia się gazu
lub płomienia. WITT-GASETECHNIK produkuje armaturę zabezpieczającą specjalnie dopasowaną do każdego konkretnego
zastosowania. Produkowane punkty poboru są gotowe do użycia
– wystarczy je tylko podłączyć do rurociągu. Systemy armatury zabezpieczającej wytwarzane przez WITT są zgodne ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami BHP. Ich przejrzyste rozmieszczenie
gwarantuje bezusterkowe i wymagające minimalnych nakładów
konserwacyjnych zasilanie maszyn w gazy.
Witt Polska Sp. z o. o.
Krzysztof Gora
ul. Legnicka 62
54-204 Wrocław

tel.: 071 3522856, 3522857
fax: 071 3513113
mobil: 0691 032961
witt-polska@wittgas.com
www.wittgas.com
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Przyszłość spawalnictwa
tkwi w zdrowiu pracowników
Postęp we wprowadzaniu nowych technik i technologii spawania w ostatnich latach jest bardzo duży. Wprowadza się coraz bardziej wydajne metody spawania, spawa nowe materiały.
Nowe technologie spawania wymagają coraz wyższych kwalifikacji spawaczy, osiąganych dzięki kosztownym szkoleniom i długiej praktyce. I mimo zwiększenia się zakresu mechanizacji i robotyzacji procesów spawania – spawacz nadal jest najważniejszym i najdroższym elementem nowoczesnej technologii. Zasługuje na najlepszą ochronę także ze względów ekonomicznych.

Oczy masz tylko jedne
W czasie spawania i cięcia mamy do czynienia z silnym
i niebezpiecznym promieniowaniem widzialnym i niewidzialnym.
Zakres częstotliwości fal emitowanych przez łuk spawalniczy jest
znacznie większy niż częstotliwości fal promieniowania słonecznego oddziaływującego na człowieka.

Zagrożenia przy emisji promieniowania przez łuk spawalniczy:
– światło widzialne: chwilowe oślepienie, uszkodzenie siatkówki,
– promieniowanie ultrafioletowe: „oko spawacza” – światłowstręt, obrzęk powiek, zaczerwienienie gałki ocznej, uczucie
piasku w oczach, katarakta, nowotwory skóry,
– promieniowanie podczerwone: katarakta, uszkodzenie siatkówki i rogówki.
Konieczność doskonałej ochrony oczu i twarzy spawacza
jest więc oczywista. Stosuje się do tego różnego rodzaju tarcze
i przyłbice spawalnicze. Najdoskonalszym sposobem zabezpieczenia przed szkodliwym promieniowaniem łuku jest automatyczna przyłbica spawalnicza. Zasada działania automatycznych
filtrów wykorzystuje zjawisko zmiennej polaryzacji światła przez
elementy ciekłokrystaliczne w zależności od przyłożonego do
nich napięcia. Każdy automatyczny filtr Speedglas jest laminatem złożonym z siedmiu warstw: pasywnego filtra (UV/IR) ultrafioletu i podczerwieni (A), trzech elementów z folii polaryzującej
(B) oraz trzech elementów ciekłokrystalicznych (C). Pasywny filtr
UV/IR zatrzymuje szkodliwe promieniowanie w sposób ciągły,
stopień ochrony odpowiada zaciemnieniu 13 bez względu na
to czy automatyczny filtr jest włączony, wyłączony, zaciemniony czy jasny. Sterowane przez sensory (wykrywają światło łuku
spawalniczego) oraz układ elektroniczny elementy z ciekłymi
kryształami działają jak żaluzje zaciemniając się natychmiast po
zajarzeniu łuku i rozjaśniając się po zakończeniu spawania.

Auomatyczny
filtr spawalniczy 9002X
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Obecnie firma 3M oferuje
„trzecią +” generację automatycznych przyłbic spawalniczych
Speedglas 9002 i Speedglas
SL po seriach przyłbic Speedglas AT, Speedglas APC, APCV i XL oraz Speedglas 9000.
Automatyczne filtry spawalnicze Speedglas 9002V i Speedglas 9002X są doskonale
znane i cenione przez spawaczy. Charakteryzują się najwyższą jakością optyczną, szybkością i niezawodnością działania
i ergonomią. Sterowane są za Przyłbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ serii 9000
pomocą przycisków i diod LED.
Mają pięć stopni zaciemnienia
od 9 do 13 przy zaciemnieniu 3 przed spawaniem. Czterostopniowy zakres regulacji czułości sensorów umożliwia zarówno
pracę dwóch spawaczy obok siebie przy braku wzajemnego zakłócania działania automatycznych filtrów jak i spawanie
z częściowo przysłoniętym łukiem spawalniczym lub mikroplazmą o natężeniu prądu 1 A. Dodatkową funkcją jest trzystopniowa regulacja czasu rozjaśniania się filtra po zakończeniu
spawania. Sensory nie reagują
na światło słoneczne, co umożliwia spawanie metodą TIG przy
silnym oświetleniu słonecznym.
Serię Speedglas 9002 uzupełnia automatyczny filtr spawalniczy Speedglas 9002D oferujący dwa stopnie zaciemnienia 9
i 11 oraz dwa poziomy czułości
sensorów umożliwiające spawanie metodami MMA, MIG/MAG
oraz TIG przy natężeniu prądu
od 20 A.
W czasie pracy spawacz
wykonuje również wiele innych Przyłbica spawalnicza 3M™
dodatkowych czynności, które Speedglas™ serii 9000 Pro Top
wymagają ochrony oczu – na
przykład szlifowanie. Automatyczne filtry serii Speedglas 9002
umożliwiają bezpieczne i precyzyjne szlifowanie przy zaciemnieniu filtra 3 – filtr nie reaguje na iskry powstające przy szlifowaniu.

Komfort
i bezpieczeństwo
Oprócz doskonałego automatycznego filtra spawalniczego spawacz potrzebuje też wygodnej i mocnej ochrony twarzy
– przyłbicy spawalniczej w której
zamontowany jest filtr.
Unikalna konstrukcja przyłbic serii Speedglas 9000/9002
zapewnia doskonałą ochronę
twarzy spawacza, niespotykaną
w innych przyłbicach łatwość oddychania zapewnia opatentowana konstrukcja „oddychających
skrzeli”. Dzięki tej unikalnej konstrukcji stężenie CO2 we wnętrzu

Przyłbica spawalnicza
Speedglas SL

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
serii 9000 Flex View z systemem Fresh-air™ C

przyłbicy Speedglas jest pięć razy mniejsze a temperatura o 20%
niższa niż w innych przyłbicach. Boczne szybki „SideWindows”
o stałym zaciemnieniu 5 zwiększają pole widzenia do ok. 1800,
co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy. Szybki „SideWindows” zapewniają stała ochronę przed promieniowaniem UV/IR
na poziomie pasywnej ochrony filtra automatycznego.
Do pracy w słabo oświetlonych miejscach przeznaczona jest
przyłbica Speedglas 9000 FlexView z podnoszonym modułem
automatycznego filtra i dużą przezroczystą szybką ochronną.
Przyłbicę Speedglas 9000 ProTop z hełmem ochronnym można stosować w miejscach, gdzie należy chronić głowę spawacza
przed urazami. Konstrukcja przyłbicy Speedglas 9000 ProTop
zapewnia doskonałe wyważenie gdy przyłbica jest opuszczona
w czasie spawania, lub gdy jest podniesiona na hełm ochronny.

spawacza na ergonomicznym pasie specjalnej konstrukcji. Obłe
kształty urządzenia, sposób mocowania węża powietrznego ułatwiają pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Unikalny
sposób mocowania filtrów jeden na drugim umożliwia założenie pochłaniacza gazów typu A1B1E! na filtrze przeciwpyłowym
klasy P(SL) dla zapewnienia dodatkowej ochrony przed gazami
organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi. Filtry można wymieniać niezależnie od siebie, filtr przeciwpyłowy oddzielnie od
pochłaniacza gazowego. Natężenie przepływu powietrza wynosi
160 l/min lub 200 l/min, a elektroniczny system sterowania zapewnia niezmienne natężenie przepływu powietrza na ustalonym
wcześniej poziomie. Wskaźnik z diod LED informuje spawacza
o stanie zapełnienia filtra przeciwpyłowego i przewidywanymczasie jego wymiany. System Adflo posiada współczynnik ochrony
50 co oznacza, że powietrze dostarczane do wnętrza przyłbicy
spawalniczej jest 50 razy czystsze niż to wokół spawacza.
System Adflo posiada znak CE i spełnia wymogania
EN 12 941 (TH2 P/TH2 A1B1E1 P/TH2 A2 P).

Najlżejsza przyłbica na rynku
Od połowy 2007 roku 3M Welding oferuje najlżejszą na
rynku automatyczną przyłbicę spawalniczą Speedglas SL
o wadze zaledwie 360 g. Skorupa tej przyłbicy została wykonana z nowego – nie stosowanego dotąd w wytwarzaniu przyłbic
spawalniczych materiału. Bardzo cienki i lekki automatyczny filtr
spawalniczy zapewnia bardzo dobre wyważenie przyłbicy. Automatyczny filtr o doskonałej jakości optycznej, ma pięć stopni
zaciemnienia od 8 do 12 i cztery poziomy czułości sensorów
światła oraz nową funkcję „AUTO–ON”.
Wszystkie automatyczne filtry Speedglas spełniają wymagania normy PN-EN 379 ochrona oczu w czasie spawania.

Dbaj o swoje płuca
Nowe materiały spawane np. stal typu „duplex”, spawanie
półautomatyczne drutami proszkowymi zwiększają zanieczyszczenia atmosfery na stanowiskach spawalniczych i zagrożenie dla zdrowia spawaczy. Każdego roku, w krajach UE straty
będące rezultatem chorób zawodowych wynoszą 350 mln dni
roboczych Wszystkim zależy na tym, aby w miarę możliwości
zminimalizować ten spadek wydajności.
Spawanie jest jednym z najniebezpieczniejszych zawodów
na świecie. Dymy spawalnicze zawierają zanieczyszczenia, które uszkadzają drogi oddechowe, płuca i centralny system nerwowy spawacza. Choroby spowodowane wdychaniem dymów
spawalniczych występują po miesiącach lub latach pracy w zanieczyszczonym środowisku.
Spawacze jako grupa zawodowa są o 40% bardziej narażeni
na zachorowanie na raka płuc niż inne grupy zawodowe! Pracujący bez ochron układu oddechowego spawacz wdycha przeciętnie 0,5 g szkodliwych pyłów w ciągu ośmiogodzinnej zmiany co
daje 100 g pyłów w ciągu roku pracy i aż 2,5 kg pyłów w ciągu
25 lat pracy !
Firma 3M oferuje dwa typy indywidualnych systemów ochrony
dróg oddechowych: system Adflo z własnym napędem i zasilaniem oraz system Fres-air C zasilany sprężonym powietrzem.
System nawiewu przefiltrowanego powietrza z własnym napędem Adflo został zaprojektowany specjalnie dla spawaczy.
Jest to lekki, zwarty system niewielkich rozmiarów noszony przez

System ochrony
dróg oddechowych Adflo

System Fresh-air C zasilany sprężonym powietrzem przeznaczony jest do pracy w miejscach o dużym stężeniu zanieczyszczeń, w miejscach niewystarczająco wentylowanych np.
zbiornikach, rurach, zamkniętych pomieszczeniach. System
Fresh-air C składa się z lekkiego regulatora przepływu powietrza zamocowanego na pasie. System Fresh-air C zasilany jest
sprężonym powietrzem z zewnętrznego źródła. Mgłę olejową,
wilgoć, parę wodną oraz nieprzyjemną woń można usunąć ze
sprężonego powietrza przy pomocy stacjonarnego filtra np. typu
SR 49. Współczynnik ochrony dla systemu Fresh-air C wynosi
200. Natężenie przepływu powietrza można regulować w zakresie od 140 do 300 l na minutę, dlatego Fresh-air C jest również
doskonałym rozwiązaniem w przypadku wyczerpującej pracy
w wysokiej temperaturze. System Fresh-air C posiada znak CE
i spełnia wymogi europejskiej normy EN 270 odnośnie aparatów
oddechowych sprężonego powietrza.
Do obu wyżej wymienionych systemów Adflo i Fresh-air C
firma 3M oferuje szeroką gamę przyłbic spawalniczych Speedglas, oraz przyłbic do szlifowania i cięcia plazmą. Przyłbice spawalnicze Speedglas 9000 Fresh-air mają specjalną uszczelnioną konstrukcję powodującą powstanie wewnątrz nadciśnienia,
unikalny system trójdrożnego rozprowadzania powietrza zapewnia komfort oddychania spawaczowi. Do pracy w słabo oświetlonych miejscach przeznaczona jest przyłbica Speedglas Freskair FlexView z podnoszonym modułem automatycznego filtra
i dużą przezroczystą szybką ochronną. Przyłbicę Speedglas
z hełmem ochronnym PELTOR można stosować w miejscach
gdzie należy chronić głowę spawacza przed urazami. Przy cięciu
plazmą można stosować przyłbicę o stałym zaciemnieniu 5 din
chroniącą całą twarz operatora i jego drogi oddechowe.
mgr inż Jerzy Pawliński
3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy
al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
tel.: +48 22 739 60 00
www.3m.pl
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Ryszard Pakos

Podstawowe zagrożenia, profilaktyka
i ochrona w radiografii przemysłowej
Basic hazards, prophylaxis and protection
in industrial radiography

Streszczenie

Abstract

Wytwarzanie konstrukcji spawanych o niezawodnym
działaniu i bezpiecznych w eksploatacji stwarza konieczność prowadzenia bardzo dokładnej kontroli jakości spoin.
Jedną z najbardziej dokładnych metod spoin metodami
nieniszczącymi jest metoda radiograficzna, wykorzystująca promieniowanie ,,X” i ,,γ”. Szerokie wykorzystanie
radiografii przemysłowej w kontroli nieniszczącej stwarza
duże niebezpieczeństwo porażenia człowieka, tym groźniejsze, że początkowo są to uszkodzenia utajone, niezauważalne dla otoczenia. Z tego właśnie powodu przepisy
bhp krajowe i zagraniczne bardzo dokładnie i jednoznacznie precyzują warunki w jakich dozwolone jest wykorzystanie promieniowania jonizującego, gwarantujące bezpieczną pracę obsługi pracującej przy tych urządzeniach oraz
chroniące otoczenie przed szkodliwym wpływem promieniowania. W artykule przedstawiono wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe oraz aktualne krajowe
przepisy i wytyczne z zakresu ochrony radiograficznej.

Production of welded structures, which are to be reliably and safely operated, makes it necessary to carry out
extremely precise quality control of joints. Radiographic
method is one of the most precise methods of non-destructive control of joints with the use of ,,X” and ,,γ” radiation.
Extensive application of industrial radiography for non-destructive control creates the high risk of human exposure
thereto, especially that at the very beginning the damage
is latent and imperceptible in the environment. That is why
the national and foreign occupational safety and health regulations state precisely and unambiguously the conditions
under which ionising radiation application is allowed to
guarantee safe work of the operators of those devices and
to protect the environment against hazardous exposure to
the radiation. The exposure of living organisms to ionising
radiation and current national regulations and guidelines
concerning radiographic protection were presented in the
article.

Wstęp
Radiografia przemysłowa swój rozwój datuje od 1895
roku, kiedy to W. C. Röntgen odkrył promieniowanie zwane
później rentgenowskim. Przemysłowe zastosowanie promieniowania ,,X” zaczęto wdrażać od 1930 roku. Jednym
z pierwszych znanych dzisiaj aparatów rentgenowskich był
aparat „Marco 180” firmy Philips, który wykorzystano do badania kotła okrętowego przez szwajcarską firmę Szuler.
W dzisiejszych czasach kontrola radiograficzna jest
wszechobecna we wszystkich gałęziach technologii wytwarzania. Uzupełniły ją metody pokrewne, zwłaszcza radioskopia i radiometria, które zwiększyły wydajność i wszechstronność kontroli, a także zapewniły jej ciągłość. Niejednokrotnie wymienione wyżej badania noszą nazwę radiologii przemysłowej. Radiologia przemysłowa wykorzystuje
w swoich badaniach głównie promieniowanie ,,X” lub ,,γ”.
Wykorzystując te źródła promieniowania możemy praktycznie badać wszystkie materiały, tzn. metale żelazne i nieżelazne, materiały ogniotrwałe, tworzywa sztuczne, ceramikę,
beton i inne.
Dr inż. Ryszard Pakos – Politechnika Szczecińska.

W praktyce przemysłowej najszersze zastosowanie znalazła metoda radiograficzna, do zalet której można zaliczyć:
–
–
–
–
–
–
–
–

możliwość dokładnej lokalizacji i identyfikacji niezgodności (rodzaj, wielkość, kształt i głębokość zalegania),
dokument przeprowadzonego badania (radiogram),
wiarygodność i łatwość interpretacji wyników badań,
brak ograniczeń grubości i powierzchni badanych elementów.
Wady metody radiograficznej to głównie:
duży koszt badań,
stosunkowo długi cykl badania,
konieczność dysponowania specjalistycznym pomieszczeniem,
zagrożenia zdrowia i życia personelu badawczego.

Wpływ promienowania jonizującego
na organizmy żywe
Promieniowanie jonizujące ujemnie wpływa na organizmy
żywe, gdyż uszkadza i niszczy wszystkie rodzaje obiektów
biologicznych od najprostszych (wirusów i bakterii) do najbardziej złożonych (człowiek i inne ssaki) [1].
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Rodzaj i intensywność ujemnego wpływu na organizmy
żywe zależy od wielu czynników, do których należy zaliczyć:
–
–
–
–

rodzaj promieniowania i jego umiejscowienie,
rozległość napromieniowanego obszaru ciała,
wielkość dawki pochłoniętej i jej rozkład w czasie,
stan zdrowia i wiek narażonej istoty żywej.
Skutki napromieniowania są zależne od wielkości równoważnika dawki pochłoniętej przez poszczególne narządy
i organy lub przez całe ciało człowieka.
Tkanki i narządy ciała ludzkiego przejawiają różną wrażliwość na działanie promieniowania jonizującego. Z tego
punktu widzenia narządy i części ciała ludzkiego podzielono
na cztery grupy:
–
–
–
–

grupa I – obejmująca gonady i szpik kostny,
grupa II – obejmująca soczewki oczu, mięśnie, tkankę
tłuszczową, wątrobę, śledzionę, przewód pokarmowy,
płuca i inne nie zaliczone do grupy I, III lub IV,
grupa III – obejmująca kości, tarczycę i skórę całego ciała,
grupa IV – obejmująca ręce, przedramiona i stopy.

Narządy zaliczane do grupy I są najbardziej wrażliwe na
promieniowanie, dlatego też jeśli napromieniowaniu podlega
całe ciało, to największe dopuszczalne dawki przyjmuje się
jak dla narządów grupy I.
Pochłonięcie niewielkich dawek promieniowania nie powoduje znaczących uszkodzeń tkanek lub też powoduje niewielkie uszkodzenia, które organizm ludzki jest w stanie wy-

eliminować we własnym zakresie. Jeżeli jednak uszkodzenia
są poważniejsze i przekraczają zdolności regeneracyjne
organizmu, następują objawy zwane odczynami popromiennymi, mogące doprowadzić do choroby popromiennej, a nawet śmierci.
Promieniowanie jonizujące wywołuje zaburzenia i zmiany
na wszystkich poziomach organizacji żywej materii, począwszy od cząsteczek, poprzez struktury wewnątrzkomórkowe,
tkanki, narządy, organizmy aż do populacji.
Na rysunku 1 przedstawiono kolejność zjawisk zachodzących w okresie pomiędzy absorbcją promieniowania
a wystąpieniem efektu.
Wszystkie obserwowane skutki napromieniowania organizmu żywego można podzielić na somatyczne i genetyczne.
Skutki somatyczne dotyczą organizmu człowieka napromieniowanego i nie przechodzą na potomstwo. Są nimi: nowotwory, wady rozwojowe na skutek napromieniowania zarodka, nieswoiste skrócenie długości życia i inne uszkodzenia
jak np. zaćma. Ten rodzaj uszkodzenia wiąże się z progową
liczbą aktów jonizacji, poniżej której komórka jest zdolna do
regeneracji.
Skutki genetyczne dotyczą następnych pokoleń osoby
napromieniowanej. Są nimi: poronienia, martwe urodzenia
i zgony we wczesnym dzieciństwie, wady rozwojowe. Uszkodzenia genetyczne powstają nawet w wyniku pojedynczego
aktu jonizacji, nie dają się regenerować i kumulują się w organizmie.

Rys. 1. Rozwój popromiennych uszkodzeń w obiektach biologicznych [1]
Fig. 1. Development of radiation-induced defects in biological objects [1]
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Dawki graniczne
promieniowania jonizującego
W celu ochrony życia i zdrowia pracowników narażonych
na działanie promieniowania jonizującego ustalono w przepisach maksymalne dopuszczalne dawki promieniowania,
zwane dawkami granicznymi [2]. Dawka graniczna jest to
wartość równoważnika dawki podawana w przepisach państwowych jako wskaźnik narażania na promieniowanie poszczególnych osób, którego z wyjątkiem sytuacji awaryjnych,
nie wolno przekraczać.
W celu jednoznacznej interpretacji dawek granicznych
społeczeństwo podzielono na trzy grupy, dla których określono
dopuszczalne dawki graniczne promieniowania jonizującego.
1. Dla osób zatrudnionych w warunkach narażenia na
promieniowanie jonizujące dawka graniczna, wyrażona jako
dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku
kalendarzowego. Dawka ta w danym roku może być przekroczona do 50 mSv pod warunkiem, że w ciągu kolejnych
pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv. Niezależnie od wymagań podanych powyżej należy przestrzegać również dawek granicznych w ciągu
roku kalendarzowego:
– 150 mSv – dla soczewek oczu,
– 500 mSv – dla skóry jako wartość średnia dla dowolnej
powierzchni 1 cm2 napromieniowanej części skóry,
– 500 mSv – dla dłoni, przedramion, stóp, podudzi.
2. Dla praktykantów i studentów (uczniów) w wieku od 16
do 18 lat dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna) wynosi 6 mSv w ciągu roku kalendarzowego,
przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna wynosi w ciągu roku:
– 50 mSv – dla soczewek oczu,
– 150 mSv – dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi,
– powierzchni 1 cm2 napromieniowanej części skóry.
3. Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona
jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu
roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
– 15 mSv – dla soczewek oczu,
– 50 mSv – dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej
1 cm2 napromieniowanej części skóry.
Oceny narażenia osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące dokonuje się co trzy
miesiące, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy – tuż po zakończeniu tego okresu. Oceny narażenia osób z ogółu ludności dokonuje się raz w roku.
Kobieta, od chwili zawiadomienia przez nią kierownika
jednostki organizacyjnej o ciąży, nie może być zatrudniona
w warunkach prowadzących do otrzymania przez mające się
urodzić dziecko dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej wartość 1 mSv, natomiast kobieta karmiąca piersią nie
może być zatrudniona w warunkach narażenia na skażenie
wewnętrzne i zewnętrzne. Godnym podkreślenia jest fakt, że
na obecnym stadium rozwoju społeczeństwa prawie wszystkie osoby mogą być zaliczone do co najmniej 3 grupy ze
względu na stosowanie przedmiotów powszechnego użytku
zawierających źródła promieniowania takie jak: odbiornik TV,
zasilacze wysokiego napięcia, torowane elementy spawalnicze, szkła oftalmiczne, zastawy stołowe dekorowane polewą
zawierającą U3O8, czujniki dymu, startery do świetlówek,
materiały dentystyczne, farby samoświecące, trwałe źródła
światła i inne.

Dawka skuteczna (efektywna) E wyrażona w Siwertach
Sv, jako suma dawek równoważnych od napromieniowania
zewnętrznego i wewnętrznego HT we wszystkich tkankach
(narządach) wymienionych w tablicy I, z uwzględnieniem odpowiednich czynników wagowych, określona jest wzorem:
		

E = Σ WTHT = Σ WT Σ WRDT,R
T

T

R

(1)

gdzie: WT – współczynnik wagowy tkanki (narządu) T, według tablicy I; HT – suma dawek równoważnych od napromieniowania zewnętrznego i wewnętrznego; WR – współczynnik
wagowy promieniowania R; DT, R – dawka pochłonięcia (wyrażona w Grejach Gy) w tkance (narządzie) T od promieniowania R.
Tablica I. Wartości współczynnika wagowego tkanki (narządu) WT [2]
Table I. Weight coefficient values of tissue (organ) WT [2]
Tkanka
(narząd), T

Czynnik wagowy
tkanki (narządu), WT

Gonady

0,20

Czerwony szpik kostny

0,12

Jelito grube

0,12

Płuca

0,12

Żołądek

0,12

Pęcherz moczowy

0,05

Gruczoły piersiowe

0,05

Wątroba

0,05

Przełyk

0,05

Tarczyca

0,05

Skóra

0,01

Powierzchnia kości

0,01

Pozostałe

0,052,3

Dawki graniczne obejmują sumę napromieniowań pochodzących ze źródeł promieniowania jonizującego znajdujących się na zewnątrz jak i wewnątrz organizmu, nie obejmują
jednak napromieniowania pochodzenia kosmicznego oraz
z naturalnych pierwiastków promieniotwórczych występujących w środowisku w jego naturalnym stanie.
Ustalenie dawek granicznych nie zwalnia kierowników
jednostek organizacyjnych z obowiązku ograniczania rzeczywistych dawek promieniowania jonizującego do wartości
minimalnych możliwych do osiągnięcia.

Bezpieczeństwo i ochrona
radiologiczna oraz ochrona
zdrowia pracowników
Wykonywanie działalności w warunkach narazenia napromieniowanie jonizujące polegające m.in. na:
– uruchamianiu laboratoriów i pracowni, w których mają być
stosowane źródła promieniowania jonizującego,
– produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi urządzeniami,
– produkowaniu, nabywaniu, uruchamianiu i stosowaniu
urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, które wydaje
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i przyjmuje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki [3].
W przypadku produkcji, nabywania, uruchamiania i stosowania aparatów rentgenowskich o energii promieniowania
do 300 keV w celach medycznych – zezwolenie wydaje wojewódzki inspektor sanitarny lub wojskowy inspektor sanitarny
(dla jednostek podległych MON).
Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność
związaną z narażeniem. Do podstawowych jego obowiązków należy:
– opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości
w zakresie ochrony radiologicznej,
– sporządzenie uzasadnienia prowadzenia działalności
związanej z narażeniem wykazujące, że spodziewane
korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą
większe niż możliwe szkody dla zdrowia człowieka i stanu
środowiska,
– zapewnienie działalności zgodnie z zasadą optymalizacji,
tj. możliwie najmniejsza liczba osób narażonych przy minimalnych dawkach promieniowania,
– zapewnienie i prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników, praktykantów i studentów w zakresie
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zgodnie z opracowanym przez siebie programem, zatwierdzonym przez organ wydający zezwolenie.
W celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia pracowników w jednostkach organizacyjnych do jego spodziewanego poziomu, w zależności od wielkości zagrożenia, wprowadzono dwie kategorie pracowników:
1. Kategorię A obejmującą pracowników, którzy mogą być
narażeni na dawkę skuteczną przekraczającą 6 mSv
(milisewertów) w ciągu roku kalendarzowego lub dawkę
równoważną przekraczającą jedną trzecią wartości dawek granicznych dla soczewek oczu, skóry i kończyn.
2. Kategorię B obejmującą pracowników, którzy mogą być
narażeni na dawkę skuteczną przekraczającą 1 mSv
w ciągu roku kalendarzowego lub na dawkę równoważną
równą jednej dwudziestej wartości dawek granicznych dla
soczewek oczu, skóry i kończyn i nie zostali zaliczeni do
kategorii A.
Pracownicy kategorii A podlegają ocenie narażenia prowadzonej na podstawie systematycznych pomiarów dawek
indywidualnych, a jeżeli mogą być narażeni na skażenie wewnętrzne mające wpływ na poziom dawki skutecznej dla tej
kategorii pracowników, podlegają również pomiarom skażeń
wewnętrznych.
Pracownicy kategorii B podlegają ocenie narażenia prowadzonej na podstawie pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość
zaliczenia pracowników do tej kategorii.
Zaliczenia pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia do kategorii A lub B dokonuje kierownik jednostki
organizacyjnej w zależności od przewidywanego poziomu
narażenia tych pracowników.
Dla dostosowania działań i środków ochrony radiologicznej pracowników do wielkości i rodzajów zagrożeń wprowadzono podział lokalizacji miejsc pracy na:
– tereny kontrolowane, na których istnieje możliwość otrzymania dawek określonych dla pracowników kategorii A
lub możliwość rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych,
– tereny nadzorowane, na których istnieje możliwość otrzymania dawek określonych dla pracowników kategorii B
i które nie zostały zaliczone do terenów kontrolowanych.
Za nadzór medyczny nad pracownikami kategorii A odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej oraz uprawniony le-
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karz. Nadzór medyczny obejmuje wstępne badania lekarskie
przed jego zatrudnieniem oraz okresowe badania lekarskie
przeprowadzane co najmniej raz w roku. Dla każdego pracownika kategorii A, uprawniony lekarz zakłada dokumentację medyczną prowadzoną i aktualizowaną przez cały okres
zaliczenia do tej kategorii. Dokumentacja jest przechowywana do dnia osiągnięcia przez pracownika wieku 75 lat, jednak
nie krócej niż 30 lat od dnia zakończenia przez niego pracy
w warunkach narażenia.

Osłony ochronne przed
promieniowaniem
Zadaniem osłon ochronnych jest zredukowanie natężenia promieniowania jonizującego do poziomu bezpiecznego
dla ludzi przebywających w pobliżu źródeł promieniowania.
Redukcja natężenia promieniowania dotyczy promieniowania pierwotnego (stanowiącego wiązkę główną), ubocznego
(przedostającego się na zewnątrz przez obudowę źródła stanowiące promieniowanie nieużyteczne) oraz wtórnego (będące wynikiem rozproszenia promieniowania pierwotnego).
Osłony mogą być stałe będące elementami konstrukcyjnymi budynku (podłogi, sufity, ściany) lub ruchome, które
mogą być przenoszone lub przewożone (kształtki ołowiane,
parawany). Do osłon ruchomych zalicza się również osłony
osobiste noszone w czasie pracy z promieniowaniem jonizującym (rękawice, fartuchy), a także obudowy głowic aparatów
rentgenowskich.
Miarę skuteczności ochrony promieniowania jonizującego przez osłonę jest krotność osłabienia, zależna od rodzaju
i energii promieniowania oraz rodzaju i grubości materiału
osłony. Określa ona stosunek dwóch wielkości charakteryzujących pole promieniowania w danym punkcie, tzn. bez
materiału osłabiającego między źródłem a tym punktem oraz
w tym samym punkcie po przejściu promieniowania przez
materiał osłabiający.
Osłony stałe przed promieniowaniem jonizującym oblicza
się zgodnie z normą PN-86/J-80001 „Materiały i sprzęt ochronny
przed promieniowaniem ,,X” i ,,γ”. ,,Obliczanie osłon stałych”.
Przy obliczaniu osłon, należy ustalić wstępne dane (założenia), które niezbędne są do obliczeń. Podstawowe dane
obejmują m.in.:
– moc dawki ekspozycji promieniowania wiązki głównej
źródła,
– moc dawki ekspozycji promieniowania rozproszonego,
– moc dawki ekspozycji promieniowania ubocznego,
– czas promieniowania źródła,
– kierunek padania wiązki promieniowania,
– odległość źródła od osłony,
– dopuszczalny poziom promieniowania na zewnętrznych
powierzchniach osłony,
– własności materiałów, z których wykonana ma być osłona.
Czas narażenia na promieniowanie w ciągu tygodnia stanowi bazę do późniejszych obliczeń i określa się go ze wzoru:
T = t x U x to

(2)

gdzie: T – czas narażenia na promieniowanie w ciągu tygodnia; t – współczynnik prawdopodobieństwa przebywania
ludzi w osłanianym miejscu; U – współczynnik prawdopodobieństwa skierowania użytecznej wiązki w kierunku osłony;
to – maksymalny czas pracy źródła promieniowania w ciągu
tygodnia na jednej zmianie.
Wartość współczynnika t przyjmuje się wg następujących
zasad:

–

1 – dla miejsca stałego przebywania ludzi (pomieszczenia mieszkalne, place zabaw dla dzieci, miejsca stałej
pracy),
– 0,25 – dla miejsc czasowo wykorzystywanych przez ludzi
(stołówki, palarnie, korytarze, toalety),
– 0,05 – dla miejsc krótkiego czasu przebywania (klatki
schodowe, ulice itp.).
Współczynnik U przyjmuje się w zależności od sposobu
użytkowania źródła i miejsca skierowania wiązki. Przyjmuje
on następujące wartości:
– 1 – dla podłóg, ścian i sufitów, jeżeli przewiduje się ich napromieniowanie wiązką główna przy pracach rutynowych,
– 0,25 – dla ścian nie napromieniowanych wiązką główną
przy pracach rutynowych,
– 0,05 – dla sufitów napromieniowanych wiązką główną
przy pracach rutynowych.
Dla osłon chroniących tylko przed promieniowaniem rozproszonym lub ubocznym – U przyjmuje się równe 1.
Na osłony przed promieniowaniem jonizującym stosuje
się materiały o dużej liczbie atomowej takie jak ołów, wolfram, uran, jak również beton zwykły, beton ciężki, cegłę
i żelazo.
Obliczając grubość osłon ochronnych wykorzystuje się
pojęcie równoważnika ołowiu, definiowane jako grubość materiału, który osłabia promieniowanie danego rodzaju i energii
w tym samym stopniu, co warstwa ołowiu o grubość 1 mm.
Wraz ze wzrostem energii promieniowania maleje wartość
równoważnika ołowiu, tym samym zmniejsza się różnica
między grubością osłony z ołowiu i innych materiałów. Wynika stąd, że znaczenie ołowiu maleje wraz ze wzrostem
energii promieniowania, dlatego też w tym przypadku należałoby stosować na osłony ochronne beton, cegłę czy żelazo
w miejsce ołowiu.
Powierzchnie zewnętrzne osłon ochronnych wykonanych
z ołowiu, wolframu czy stopów żelaza pokrywa się materiałem o małej gęstości (lakier, sklejka, płyta pilśniowa, itp.),
natomiast osłony ochronne wykonane z betonu czy cegły pokrywa się zwykłym tynkiem.

Uwagi końcowe
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do uruchomienia laboratorium radiologicznego niezbędne jest uzyskanie zezwolenia, poprzedzonego odbiorem technicznym
obejmującym m.in.:
– pomiary ochrony ścian, stropów i sufitów, drzwi ochronnych,
– pomiary rozkładów dawki promieniowania w pomieszczeniach laboratorium,
– sprawdzenie działania instalacji ostrzegawczej oraz blokad.

Ponadto każde laboratorium radiologiczne powinno
być wyposażone w:
– aktualne przepisy ochrony radiologicznej,
– regulamin pracy ze źródłami promieniowania,
– technologiczną instalację pracy,
– dokumentację techniczno-ruchową aparatów rentgenowskich.
W przypadku prowadzenia badań radiograficznych
poza laboratorium radiograficznym (wymagane zezwolenie) przepisy wymagają wyznaczenia i oznakowania
terenu kontrolowanego oraz strefy ograniczonego czasu
przebywania.
Teren kontrolowany obejmuje obszar, w którym w normalnych warunkach użytkowania źródeł promieniowania
przeby-wające w nim osoby mogą otrzymać w ciągu tygodnia dawkę przekraczającą 0,3 mSv.
Strefa ograniczonego czasu przebywania obejmuje
obszar, w którym w normalnych warunkach użytkowania
źródeł promieniowania przebywające w nim osoby mogą
otrzymać w ciągu tygodnia dawkę przekraczającą 1 mSv.
Na obszarze terenu kontrolowanego mogą znajdować
się jedynie stanowiska pracy osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie, muszą one jednak być zlokalizowane poza strefą ograniczonego czasu
przebywania. W strefie ograniczonego czasu przebywania
wolno przebywać jedynie w celu dokonania niezbędnych
manipulacji przy aparacie rentgenowskim, związanym
z jego obsługą lub konserwacją.
Teren kontrolowany i strefa ograniczonego czasu przebywania powinny być oznaczone znakami ostrzegawczymi oraz napisami i informującymi o zagrożeniu, zgodnie
z PN-79/I-08002. Znaki ostrzegawcze należy umieszczać
na granicy terenu, a wstęp na te obszary powinien być nadzorowany. W uzasadnionych przypadkach poszczególne
tablice ze znakami ostrzegawczymi można połączyć między sobą linką.
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Co należy wiedzieć,
aby bezpiecznie ciąć i spawać
What you must be familiar with to cut
and weld safely
Streszczenie

Abstract

Artykuł stanowi elementarz wiedzy egzaminacyjnej
przepalacza acetylenowo-tlenowego. W artykule przedstawiono wiedzę niezbędną do bezpiecznej obsługi sprzętu do cięcia i spawania gazowego oraz zachowania się
w sytuacjach awaryjnych. Opisano mechanizm działania
odruchów prowadzących do wypadków, którym można byłoby zapobiec. Omówiono jak w praktyce zapewnić przestrzeganie przepisów bhp przez spawaczy gazowych poprzez automatyczne stosowanie zasad bezpiecznej pracy
z butlami i palnikami do spawania i cięcia gazowego.

This paper contains the rudiments of examination competence for welders in oxyacetylene apllications. A knowledge needed for safe use of oxyacetylene welding and
cutting equipment was presented in this paper as well as
rules of appropriate behaviour in critical situation. A mechanism of reflex actions leading to accidents which could
have been prevented was described. Methods of ensuring
that welders meet the health and safety requirements in
practice by obeying rules of safe work with cylinders and torches for oxyacetylene welding and cutting were discussed.

Wstęp
Większość wypadków związanych z obsługą butli i palników zdarza się podczas cięcia gazowego, a nie podczas
spawania. Wiąże się to przede wszystkim z proporcją zakresu prowadzonych prac przy spawaniu i cięciu termicznym
oraz z obecnością ciekłego żużla, który zwiększa prawdopodobieństwo cofnięcia płomienia podczas cięcia.
Stosunkowo duża wypadkowość oraz brak możliwości
kontroli wykonywania prac sprawiają, że instytucje egzaminujące spawaczy nie podejmują się egzaminowania przepalaczy acetylenowo-tlenowych. Uprawnienia do cięcia gazowego nie są wpisywane do książeczki spawacza. Natomiast
inspektorzy pracy nie mają odpowiednich kwalifikacji, aby
przeprowadzać taki egzamin.
Cięcie gazowe jest operacją, w której główny nacisk położony jest na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a jakość
uzyskanego cięcia ma mniejsze znaczenie. Ten sposób myślenia wpływa na przebieg szkolenia oraz egzaminu przepalaczy gazowych. Podczas egzaminu, przeprowadzanego
na stanowisku pracy większą uwagę zwraca się na wiedzę
teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa pracy.
W polskiej literaturze fachowej można znaleźć wiele pozycji poświęconych bezpieczeństwu cięcia i spawania gazowego [5]. Jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczne
jest posiadanie wiedzy, która nie tylko musi zostać opanowana, ale także wyćwiczona do takiego stopnia, aby przyswojone zasady automatycznie wpływały na odruchowe działanie
spawacza w silnym stresie np. podczas palenia się butli lub
cofnięcia płomienia. W chwilach zagrożenia spawacz bądź
palacz powinien precyzyjnie wykonywać wyuczone czynności
[1]. Tego typu podejście gwarantuje skuteczność oraz daje
Mgr inż. Grzegorz Padula – PTPUH Technolkonstrzębski Co Sp. z o.o. Kraków, Adam Jastrzębski – AGH Kraków,
dr inż. Mieczysław Cenin – Uniwersytet Wrocławski.
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gwarancje bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac
spawalniczych. Metoda szkolenia prowadząca do automatyzacji wykonywanych czynności została potwierdzona przez
spawaczy, np. remontujących wielkie piece, gdzie na niewielkiej przestrzeni prowadzonych prac spawalniczych stłoczonych było ponad 1000 osób.
W artykule przedstawiono wiedzę wyselekcjonowaną
przez trzy pokolenia inżynierów spawalników podczas 15letniej działalności prywatnego ośrodka szkolenia spawaczy
firmy Technolkonstrzębski Co z Krakowa.

Urządzenia i sprzęt
do spawania gazowego
Ważne jest dokładne zapoznanie spawaczy i palaczy
z zasadami poprawnego działania urządzeń. Najnowsze badania wykazują, że intensywne powtarzanie zasad wpływa
pozytywnie na działanie człowieka w sytuacjach stresowych.
Z tego powodu nauka budowy i działania urządzeń do spawania gazowego jest bardzo istotna. Wiele osób, a zwłaszcza młode pokolenie inżynierów, nie zdaje sobie sprawy
z niebezpieczeństwa wynikającego z nadmiernej generalizacji i bezmyślnego powielania pewnych zasad postępowania
w warunkach realnego zagrożenia bez uwzględnienia szczegółów budowy wykorzystywanych narzędzi.

Zasady bezpiecznej obsługi
wytwornic acetylenowych
Wytwornica acetylenowa służy do wytwarzania acetylenu
w wyniku reakcji wody z karbidem CaC2, wyposażona jest
w komorę reakcyjną, zbiornik acetylenu, zawór bezpieczeń-

stwa, bezpiecznik wodny, reduktor i mechanizm automatycznej kontroli reakcji karbidu z wodą [3].
Ze względu na ciśnienie pracy wytwornice dzielimy na:
wytwornice niskiego ciśnienia – do 0,01 MPa oraz wytwornice wysokiego ciśnienia – do 0,15 MPa.
Uwzględniając zasadę działania wytwornice można podzielić na: wyporowe, dopływowe, wsypowe.
W wytwornicach wyporowych karbid znajduje się w koszu
zanurzonym w wodzie. Gdy wytworzy się odpowiednia ilość acetylenu, wypycha on wodę z kosza, obniżając jej poziom poniżej
karbidu i przerywa tym samym reakcję produkcji acetylenu.
W wytwornicach dopływowych woda dopływa do szuflady
z karbidem poprzez zawór regulacyjny, który po przekroczenia ciśnienia acetylenu odcina dopływ wody.
W wytwornicach wsypowych karbid doprowadzany jest
do wody za pomocą ślimaka.
Przed przystąpieniem do pracy z wytwornicą należy zapoznać się, w jaki sposób unieruchamia się wytwarzanie acetylenu, a także jak sprawdzić poziom wody w bezpieczniku wodnym.
Odruchowe zakręcenie wszystkich zaworów przez spawacza
doprowadziło do groźnego wypadku z palącą się wytwornicą
acetylenową. Prawidłowym działaniem w tej sytuacji byłoby zatrzymanie wytwarzania acetylenu przez wyciągnięcie kosza.

Obsługa składowania i przewożenie butli
do cięcia i spawania gazowego
Butla tlenowa stosowana jest do pracy przy ciśnieniu 0,15
MPa, jest zaopatrzona w mosiężny zawór z końcówką gwintowaną do przykręcania reduktora. Uszczelka umieszczona
jest na reduktorze. Butla o pojemności 40 l jest zazwyczaj koloru niebieskiego. Zawartość tlenu w butli obliczamy mnożąc
pojemność butli (40 l) przez ciśnienie [3]. Szczególnie niebezpieczne są pomysły spawaczy, którzy zamiast powietrza stosują tlen do oddychania, schładzania czy przedmuchiwania
odzieży. Należy zdawać sobie sprawę, że wzrost zawartości
tlenu w powietrzu z 20% do 30% sprawia, że wszystko wokół
się pali. Nasączony tlenem naskórek ludzki bądź odzież, po
zapaleniu nie gasną nawet po zanurzeniu ciała w wodzie.
Podczas prowadzenia prac spawalniczych, w zbiornikach
pod żadnym pozorem nie wolno używać tlenu zamiast powietrza. Powietrze powinno być nadmuchiwane za pomocą
specjalnych wentylatorów.
Po ściągnięciu reduktora, w celu zabezpieczenia przed
utrąceniem zaworu i wydostaniem się tlenu należy zakładać
kołpaki. W przypadku pożaru butle tlenowe są nawet bardziej niebezpieczne niż acetylenowe [2]. Butla acetylenowa
wypełniona jest wewnątrz masą porowatą i acetonem, który rozpuszcza acetylen, przeciwdziałając jego wybuchowi
pod ciśnieniem powyżej 0,15 MPa. Ilość acetylenu obliczamy, mnożąc różnicę ciężaru butli i wybitej na butli tary przez
1 m3 (920 l) [3]. Butla przewidziana jest do pracy przy ciśnieniu 0,02 MPa, Ma ona pojemność 40 l i jest wyposażona w zawór stalowy przystosowany do mocowania reduktora na jarzmo (wyjątkowo stosuje się zawory z mosiądzu
o niskiej zawartości miedzi). Butla jest koloru żółtego,
a na jej zaworze znajduje się uszczelka.
Acetylenu nie można stosować w pomieszczeniach,
w których nie ma systemu wentylacyjnego odprowadzającego gaz z sufitu, gdzie mogłyby się gromadzić jego resztki.
Palącą się butlę acetylenową należy zgasić w zarodku, powinno gasić się gaśnicą śniegową lub proszkową, a gdy nie
ma innego wyjścia, można spróbować zagasić ją przez zalanie
acetonem energicznie przewracając ją do góry dnem [2].

Wybuchowość gazów
Tlen jest gazem, który wybucha przy zetknięciu się
z olejami i smarami, dlatego nigdy nie wolno używać olejów i smarów przy sprzęcie lub mocowaniach gwintowych
w systemach gazowo-tlenowych [4]. Do konserwacji sprzętu
acetylenowo-tlenowego można używać tylko wody mydlanej.
Natomiast acetylen tworzy wybuchowe związki przy zetknięciu się z miedzią i srebrem (uwaga na srebrne obrączki i inną
biżuterię).
Propanu, który jest cięższy od powietrza nie wolno stosować do cięcia w kanałach i warsztatach samochodowych.
Gromadzący się tam propan może być przyczyną wybuchu.
Acetylen w stanie wolnym jest wybuchowy przy ciśnieniu
wyższym od 0,15 MPa. (w butlach nie wybucha, dzięki obecności acetonu, w którym jest rozpuszczony).
Nie wolno dopuścić do zjawiska polimeryzacji acetylenu, które polega na łączeniu się cząstek w łańcuchy, czemu towarzyszy wzrost temperatury i ciśnienia gazu w butli.
W konsekwencji może to doprowadzić do wybuchu. Ten niebezpieczny stan polimeryzacji rozpoznawany jest po nagrzewaniu się butli. Należy wtedy wypuścić acetylen do atmosfery
i schładzać butlę polewając ją wodą. Należy pamiętać, że ten
stan „palenia się” butli w środku może trwać kilka dni i należy
przez ten czas monitorować sytuację.
Nie należy spawać i ciąć gazowo na pojemnikach, w których były przechowywane materiały łatwopalne bez przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności [4]. Nie wolno używać płomienia do badania szczelności złączy, a do
badania przecieków należy stosować roztwór mydła nie zawierający produktów naftowych [4]. Nie należy spawać bez
odpowiedniej wentylacji w miejscach zamkniętych lub łączyć
spawaniem ołowiu, kadmu, manganu, mosiądzu, brązu, cynku i stali ocynkowanej [4].
Wymagania dotyczące
magazynowania gazów technicznych [2]
Magazyny do przechowywania gazów technicznych powinny spełniać następujące wymogi:
– mocne ściany i lekki dach,
– osobne pomieszczenia na tlen i na gazy palne, oddzielone murowaną ścianą ogniową,
– pomieszczenie przewiewne z wentylacją naturalną,
– hermetyczna instalacja elektryczna z wyłącznikiem na zewnątrz,
– podłoga nie iskrząca np. drewniana,
– oddzielne, oznakowane boksy na butle puste i pełne,
– tablice ostrzegawcze: „uwaga tlen” „uwaga acetylen”
„ostrożnie z ogniem” w odpowiednich kolorach,
– rampa pokryta gumą.
Przewóz gazów technicznych
powyżej trzech butli [2]
Odpowiednio przeszkolony kierowca powinien posiadać
uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Samochód służący do przewozu gazów technicznych powinien być zarejestrowany jako pojazd do przewozu materiałów niebezpiecznych. Ponadto powinien być on wyposażony w tablice ostrzegawcze, ostrzegawczą lampę
błyskową, dwa odblaskowe trójkąty samochodowe, dwie
gaśnice śniegowe. Przewożone butle należy odpowiednio
zabezpieczyć przed obijaniem się – np, sznurem lub pasami, podczas przewozu w kontenerach w pozycji pionowej.
Tlen powinien być przewożony na oddzielnej przyczepie
niż gazy palne [2].
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Budowa oraz zasady
bezpiecznej eksploatacji sprzętu
do cięcia i spawania gazowego
Zawory butlowe służą do zakręcania butli. Stalowy zawór,
w jaki wyposażone są butle acetylenowe, przystosowany jest
do mocowania reduktora za pomocą jarzma. Konstrukcja zaworu wymaga, aby był odkręcany do końca. Natomiast zawór
mosiężny, w jaki wyposażona jest butla tlenowa, jest przystosowany do mocowania reduktora za pomocą nakrętki, nie
musi być on odkręcany do końca.
Reduktory służą do zredukowania ciśnienia butlowego
gazu na ciśnienie potrzebne do spawania. Składają się one
z: korpusu z końcówkami, manometrów, zaworu, przepony,
sprężyn i śruby stawidłowej (regulacyjnej).
Reduktor wykorzystuje równowagę sił, z jednej strony siły
sprężyny napinanej przez śrubę regulacyjną, a z drugiej – siły
działania ciśnienia zredukowanych gazów na przeponę. Na
nóżkę grzybka zaworu redukcyjnego działa wypadkowa tych
sił. Siła sprężyny głównej działa w kierunku uniesienia grzybka i otwarcia zaworu redukcyjnego, natomiast siła ciśnienia
w komorze roboczej, działająca na przeponę, powoduje
opuszczenie grzybka i przymknięcie zaworu redukcyjnego.
Gdy siła wypadkowa ma zwrot siły sprężyny regulacyjnej,
ugina sprężynkę zaworu i unosi grzybek zaworu redukcyjnego, powodując przepływ gazu pomiędzy uszczelniającym
poliamidem zaworu redukcyjnego, a ząbkiem gniazda zaworu. Dopływ gazu z komory wysokiego ciśnienia, do komory
ciśnienia roboczego powoduje wzrost ciśnienia w komorze
ciśnienia roboczego, nacisk na przeponę, obniżenie grzybka zaworu redukcyjnego i tym samym zmniejszenie dopływu
gazu do komory ciśnienia roboczego.
W przypadku zachwiania równowagi (spowodowanej
zmianą poboru gazu) zawór wędruje w kierunku przywrócenia
tej równowagi, czyli utrzymania stałego ciśnienia na wyjściu.
Przed otworzeniem butli śruba stawidłowa powinna zostać
odkręcona. W przeciwnym wypadku zaworek jest otwarty
i zanim ciśnienie zostanie zredukowane, pełne ciśnienie
z butli uderzy w gumową przeponę, powodując zniszczenie
reduktora przez przebicie przepony.
Palniki
Palniki inżektorowe (smoczkowe) składają się z rękojeści,
zaworu tlenu, zaworu acetylenu, nasadki z inżektorem dokręconej nakrętką. Inżektor służy do wymieszania tlenu z acetylenem w trakcie zasysania acetylenu przez tlen (o wyższym
ciśnieniu zamienianym na prędkość) acetylenu. Nasadka jest
wkładana do gniazda rękojeści, a oringi gumowe znajdujące
się na inżektorze i nasadce, po zgnieceniu w gniazdach zapewniają szczelność. Nakrętka zabezpiecza przed rozłączeniem się nasadki z rękojeścią. Należy pamiętać, że nasadka
i rękojeść muszą pochodzić od tego samego producenta, by
uszczelki zostały prawidłowo wciśnięte w gniazda. W przeciwnym wypadku, gdy inżektory są innej długości niż te, do
których przystosowane są gniazda, tylko jedna uszczelka
spełnia swoją rolę, co powoduje brak ssania i szczelności
palnika. Prowadzi to do cofnięcia płomienia. Nie wolno też
podłączyć acetylenu do palnika propanowego.
Nasadka do cięcia różni się od nasadki do spawania tym,
że ma dwa zawory: zawór tlenu podgrzewającego i zawór
tlenu tnącego. Aby zapewnić prawidłowe działania palnika i zasysanie acetylenu przez tlen, należy zapalać palnik
odkręcając najpierw tlen, a później acetylen. W przypadku
palników równoprężnych postępuje się zupełnie odwrotnie.
W Polsce dominują palniki inżektorowe [2].
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Palniki równoprężne mają precyzyjnie wykonane otwory umożliwiające mieszanie się acetylenu z tlenem poprzez
zderzenie się strumieni na zewnątrz palnika, taka budowa
zabezpiecza przed cofnięciem się płomienia.
Palniki tego typu są wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych i Austrii. Ze względu na inną zasadę działania, niż
w przypadku palników inżektorowych, nie należy przenosić
doświadczeń amerykańskich, czy austriackich w zakresie obsługi sprzętu na grunt polski [4].
Bezpieczniki wodne składają się z korpusu, zaworu zwrotnego umieszczonego w dolnej części bezpiecznika, zbiornika wodnego oraz zaworu do sprawdzania poziomu wody.
Acetylen przepływa przez wodę z dołu do góry przez zawór
zwrotny. W trakcie cofnięcia płomienia gaz nie może przechodzić przez wodę z góry na dół. Ciśnienie działające na wodę
zamyka zawór zwrotny i odcina powrót wody do zbiornika.
Bezpieczniki wodne stanowią nieodłączny element wytwornic
acetylenowych i poboru acetylenu rurociągów rozprowadzających acetylen po hali. Przed przystąpieniem do poboru acetylenu należy sprawdzić poziom wody w bezpieczniku, a w zimie
należy zabezpieczyć płyn przed zamarzaniem. Bezpieczniki
suche zbudowane są z zaworu zwrotnego i porowatej pastylki
ze stali nierdzewnej, służącej do gaszenia płomienia. Należy
pamiętać, że bezpieczniki suche nie zabezpieczają w pełni,
i nieprzestrzeganie podstawowych zasad bhp może zwiększyć liczbę wypadków ze sprzętem do spawania gazowego.

Obsługa sprzętu do spawania
i cięcia gazowego
W sytuacjach stresowych świadome przetwarzanie informacji jest ograniczone, lecz działają odruchy. Poprzez intensywny trening procedur postępowania możemy wpływać na
zachowanie się człowieka w sytuacjach niebezpiecznych.
W artykule omówiono wyłącznie wytyczne do tworzenia instrukcji postępowania oraz zawarte zostały niezbędne informacje, których znajomość musi być egzekwowana przez egzaminatorów. Podręczniki zawierające bardzo szczegółowe
instrukcje zachowania się spawacza i przepalacza, zostały
opracowane w Stanach Zjednoczonych.

Podłączenie stanowiska do spawania
Należy sprawdzić czy zawór tlenowy wolny jest od zanieczyszczeń olejem i odkręcić go na chwilę, w celu przedmuchania. Należy zakręcić reduktor i sprawdzić, czy śruba
regulacyjna jest odkręcona. Kolejną czynnością jest odkręcenie zaworu na butli, aby sprawdzić czy nie uchodzi tlen.
Jeżeli tak, to należy usunąć nieszczelność przez dokręcenie
reduktora lub wymianę uszczelki na reduktorze [2].
Następnie należy sprawdzić czy na zaworze butli acetylenowej jest uszczelka. W przypadku braku, konieczne jest założenie oryginalnej uszczelki, a następnie zakręcenie reduktora, odkręcenie śruby regulacyjnej na reduktorze, odkręcenie
zaworu na butli i sprawdzenie czy nie uchodzi acetylen. Jeżeli
tak, to należy usunąć nieszczelność przez dokręcenie jarzma
lub wymianę uszczelki na zaworze. Przewody należy uzbroić
w końcówki, zabezpieczyć opaskami i zakręcić na poszczególne reduktory oraz sprawdzić szczelność palnika w wiadrze
z czystą wodą.
Trzymając przewody za końce, należy przedmuchać je
przez dokręcanie śrub regulacyjnych na reduktorach. Należy
je przedmuchiwać tym gazem, do którego są przeznaczone.

Należy sprawdzić czy palnik nie jest zaolejony i dokręcić go do przewodów. Następnie należy ustawić ciśnienie na
reduktorach (acetylen – 0,3 MPa; tlen – 3 MPa do spawania
i 0,5 MPa do cięcia) odkręcić po kolei gazy i w wiadrze
z wodą sprawdzić szczelność.
W przypadku palników inżektorowych należy sprawdzić
palnik na ssanie przez: zakręcenie butli acetylenowej, odkręcenie przewodu acetylenowego przy palniku oraz odkręcenie
zaworów na palniku i sprawdzenie przez przytykanie palcem
końcówki przewodu acetylenowego na palniku, czy palec jest
przysysany (jeżeli nie, to palnik wymaga regeneracji).
Należy zakręcić przewód acetylenowy, odkręcić śrubę regulacyjną na reduktorze acetylenowym. Następnie odkręcić zawór
na butli, wyregulować ciśnienie acetylenu na reduktorze przy
lekko odkręconym zaworze acetylenowym na palniku (0,3 at).
Sposób unieruchomienia stanowiska jest taki sam dla palników smoczkowych, jak i równoprężnych. Został on szczegółowo opisany w literaturze [4]. Zawieszanie przewodów na
reduktorze jest niedopuszczalne należy je zebrać i zawiesić
wysoko lub zakręcić wokół butli.

Zapalanie palnika
Podczas zapalania palnika trzeba uważać by nie skierować go w stronę materiałów łatwopalnych [3]. W przypadku
dostępnych na rynku polskim palników inżektorowych (smoczkowych) należy odkręcić trochę tlenu, więcej acetylenu i zapalić. Jeżeli płomień oderwie się od palnika, to wówczas należy przykręcić acetylen, a następnie ustawić płomień normalny
przez odkręcenie tlenu. Takie postępowanie narzuca zasada
działania palnika [2]. W USA i Austrii, gdzie stosowane są
palniki równoprężne kolejność zapalania może być odwrotna.
Przestrzeganie właściwej dla danego typu palnika kolejności
jego zapalania i wygaszania jest bardzo ważne. W przypadku
wygaszania palnika należy najpierw zamknąć zawór acetylenu przy palniku, a następnie zawór tlenu przy palniku. Kolejną
czynnością jest zamknięcie zaworów przy butlach – najpierw
przy butli acetylenowej, a potem butli tlenowej. W celu wyrównania ciśnień należy otworzyć zawory acetylenu i tlenu przy
palniku, następnie odkręcić śrubę regulacyjną przy zaworze,
do momentu w którym napięcie sprężyny przestaje być wyczuwalne, i zamknąć zawory przy palniku.

Regulacja płomienia
W celu zmniejszenia płomienia wydłużamy go przez
przykręcenie tlenu (tlen pobierany jest dużą powierzchnią
z powietrza) i regulujemy płomień przykręcając acetylen. Aby
zwiększyć płomień, należy wydłużyć go odkręcając acetylen
i wyregulować odkręcając tlen. Jeżeli płomień oderwie się od
palnika, należy najpierw przykręcić acetylen w celu powrotu płomienia do dziobu palnika, a następnie regulować tlen.
Nie wolno odkręcić zaworu na butli przed sprawdzeniem czy
zawór regulacyjny na reduktorze nie jest dokręcony, grozi to
bowiem przebiciem przepony i uszkodzeniem reduktora.

Zapobieganie strzelaniu palnika
Strzelanie palnika jest spowodowane zagazowaniem
jeziorka spawalniczego powietrzem z atmosfery lub tlenem
z palnika. Najczęściej spawacz nieopatrznie wyciąga drut
ze strefy odtleniającej, powodując tym samym silne zagazowanie kropli na końcu drutu. Wprowadzenie do jeziorka
spawalniczego kropli zawierającej dużą ilość azotu roz-

puszczonego w metalu powoduje nagrzanie gazu w cieczy
i jego wybuch, a w konsekwencji rozprysk metalu i strzelanie palnika. Z tego powodu spawacz powinien odcinać krople na końcu drutu przed wprowadzeniem go do jeziorka
spawalniczego.
Inną przyczyną strzelania może być zagazowanie jeziorka tlenem z palnika. Tlen pochodzi z jądra płomienia,
w którym występuje w nadmiarze, ponieważ acetylen nie
spala się zupełnie. Wprowadzając drut do jądra płomienia,
bądź stykając jądro z jeziorkiem spawalniczym powodujemy
nasycenie ciekłego metalu tlenem. Po pewnym czasie, gdy
tlen przereaguje z węglem następuje wybuch gazów w jeziorku (tlenek węgla), co objawia się strzelaniem palnika.
Przybliżanie ,,dzioba” palnika do materiału spawanego,
przytkanie końca dyszy, zmniejszenie przepływu, brak efektu
zasysania acetylenu przez tlen rozprężający się w inżektorze
na skutek przepływu powoduje wędrówkę tlenu do przewodu
acetylenowego o niższym ciśnieniu i cofnięcie płomienia.
Inną przyczyną strzelania palnika i cofnięcia płomienia jest
nagrzanie się dzioba palnika. Powoduje to palenie się palnika
w środku, co objawia się intensywnym gwizdem. Po pewnym
czasie palnik przepali się, a dysza odpadnie od rękojeści.
Oczywiście w takim przypadku należy szybko zakręcić acetylen, a następnie tlen. Zdarzyło się, że spawacz wiedział na
czym polega cofnięcie płomienia, a ponieważ nie wiedział,
że objawia się to gwizdem, doprowadził do poważnego wypadku.
W warunkach polskich, gdzie stosuje się palniki smoczkowe najczęstszą przyczyną cofnięcia płomienia jest nieszczelność zaworów i przechodzenie tlenu do przewodu acetylenowego. Jeżeli spawacz nie spuści gazów i nie przedmucha przewodu, to w czasie zapalenia palnika nastąpi wybuch
w przewodach, ich rozerwanie w okolicach reduktora i zapalenie się butli. W takim przypadku palnik nie ulega uszkodzeniu. Bardziej niebezpieczny jest przypadek odwrotny
– gdy acetylen dostanie się do przewodu tlenowego. Dlatego
tak istotne jest spuszczanie gazów z przewodu i przedmuchiwanie przed odpaleniem palnika oraz zapalanie palnika
z zachowaniem właściwej kolejności odkręcania zaworów:
najpierw tlenu, a później acetylenu. Aby zabezpieczyć się
przed strzelaniem palnika, należy sprawdzić, czy do ciętego
materiału nie przylega zbyt duża ilość zgorzeliny lub korozji. Odrywająca się w czasie cięcia zgorzelina może zatkać
dyszę palnika i spowodować strzelanie, a nawet cofnięcie
płomienia. Dlatego przed rozpoczęciem cięcia konieczne
jest wykonanie skórowania płomieniem, prowadząc płomień
wzdłuż planowanej linii cięcia.

Zasady bezpiecznego cięcia tlenem
Obsługa palnika do cięcia tlenem
Gdy płomień palnika do cięcia tlenem jest odpowiednio
wyregulowany, nagrzewa się palnikiem brzegi materiału
ciętego do koloru jasno ceglastego. Po nagrzaniu krawędzi
można otworzyć zawór tlenu tnącego i równocześnie przesuwać palnik w miarę spalania się materiału ciętego. Zbyt wolne przesuwanie palnika powoduje topienie górnej krawędzi
blachy i w efekcie nierówną szeroką szczelinę. Zbyt szybkie
prowadzenie palnika prowadzi do uzyskania nierównej krawędzi i przeważnie powoduje przerwanie procesu cięcia. Ze
względu na rodzaj zastosowanego źródła ciepła wyróżniamy
następujące rodzaje cięcia: acetylenowo-tlenowe, propanowo-tlenowe, wodorowo-tlenowe, benzynowo-tlenowe, łukowo-tlenowe, gazem ziemnym i lancą tlenową.
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Wypalanie otworu i rozpoczęcie cięcia
Najpierw należy nagrzać materiał do koloru ceglastoczerwonego, pochylić palnik pod kątem, odkręcić zawór tlenowy
i przesunąć palnik w celu wypalenia rowka (w kształcie klina), którego zadaniem będzie kierowanie wydmuchiwanych
tlenków poza otoczenie dyszy palnika. Następne czynności
to wyprostowanie palnika i bezpieczne wypalenie otworu. Po
wypaleniu otworu należy kontynuować cięcie [2].

Wyszkolenie fizyczne
do cięcia i fazowania krawędzi
Sprawność fizyczna spawacza gazowego i palacza jest
bardzo istotna, lecz to sterowanie, a nie muskulatura ma
większy wpływ na poprawność ruchową [6]. Koordynację ruchu z obserwacją sprawdzamy polecając spawaczowi, aby
skupił uwagę na końcu wskaźnika i następnie próbował z zamkniętymi oczami dotknąć końcem drutu końca wskaźnika.
Aby nauczyć spawacza gazowego bezpiecznie operować
palnikiem, należy go oduczyć odruchowego ściskania uchwytu. Ściskając uchwyt spawacz męczy mięśnie. Człowiek oddychając nie męczy się, podobnie jest z dobrze wyszkolonym
spawaczem gazowym.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Spawaczy można nazwać największymi podpalaczami.
Źle zabezpieczone prace spawalnicze mogą być przyczyną
pożarów. Z tego powodu każdy spawacz powinien odbyć przeszkolenie w zakresie przeciwpożarowym ochrony procesów
spawalniczych, a fakt odbycia tego przeszkolenia powinien
zostać odnotowany przez oficera Państwowej Straży Pożarnej
na okładce książeczki spawacza. Spawacz swoim własnym
podpisem potwierdza fakt odbycia takiego przeszkolenia tym
samym potwierdzając, że jest świadomy zagrożeń [10].
W czasie cięcia gazowego iskry mogą się przemieszczać
na odległość 9÷12 m. Nie wolno dopuszczać, aby odbijały się
one od przewodów, reduktorów lub butli [4]. Jednak podczas
prowadzenia prac spawalniczych, to nie powstające iskry są
najczęstszą przyczyną pożarów, lecz przenoszenie ciepła do
sąsiednich pomieszczeń [10]. O każdym przypadku pożaru
należy w rozsądny sposób powiadamiać straż pożarną.
W warunkach przemysłowych spawacz powinien zapoznać się z zakładowymi urządzeniami i systemami do gaszenia pożaru. Dla przykładu gaszenie instalacji nawęglania
w elektrowni można skutecznie przeprowadzić za pomocą
instalacji azotowej, a wpuszczenie straży pożarnej z wodą
może kosztować więcej niż zniszczone w wyniku pożaru
urządzenia. W sytuacji, gdy nie można uniknąć spawania lub
cięcia acetylenowo-tlenowego w pobliżu materiałów palnych
lub lotnych, należy przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności, zdobyć pozwolenie na pracę w warunkach niebezpiecznych i zapewnić sobie asekurację. Konieczne jest rów-
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nież zabezpieczenie materiałów łatwopalnych materiałami
niepalnymi [3]. W skrajnych przypadkach, jak np. przy spawaniu instalacji koksowni, co najmniej dwie jednostki straży
pożarnej muszą być obecne w miejscu prowadzenia prac
i monitorować spawanie.

Wnioski
Wiedza o budowie sprzętu jest niezwykle istotna
w nauce bezpiecznej pracy przy cięciu gazowo-tlenowym i spawaniu acetylenowo-tlenowym. Dokładne
instrukcje postępowania są podstawą systemu bezpiecznej pracy podczas spawania i cięcia gazowego.
Ze względu na szybkość reakcji zachodzi potrzeba
podziału wiedzy na trzy poziomy ważności. Pierwszy,
najważniejszy poziom egzaminacyjny omówiono w artykule. W szkoleniu należy brać pod uwagę zjawisko
fazowości kształtowania umiejętności.
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Podstawowe środki bezpieczeństwa
i wymagania bhp w badaniach nieniszczących
metodami penetracyjnymi
i magnetyczno-proszkowymi
Essential safety measures and OSH requirements
for non-destructive testing by penetration
and magnetic-powder methods
Streszczenie

Abstract

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy preparaty badawcze stosowane w metodzie penetracyjnej i
magnetyczno-proszkowej powinny być nieszkodliwe dla
zdrowia i nieuciążliwe podczas stosowania. Większość
stosowanych obecnie preparatów jest nietrująca i nie
stwarza w zasadzie zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Preparaty stosowane w badaniach penetracyjnych
i magnetyczno-proszkowych w większości nie wywołują
zaburzeń toksycznych i niekorzystnych skutków biologicznych, jednak większe ich stężenia są niedopuszczalne.
W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia jakie mogą występować w badaniach nieniszczących omawianymi metodami, ich wpływ na organizm człowieka oraz
stosowane podstawowe środki bezpieczeństwa.

From occupational safety and health point of view the
defectoscopic preparations used in the penetration and
magnetic-powder methods should not be hazardous to the
health and not burdensome during application. The majority of the preparations currently used are not poisonous
and they generally do not pose any hazard to the health
and life of a human. The preparations used in penetration
and magnetic-powder flaw detection mostly do not cause
toxic disturbances or disadvantageous biological effects,
however, higher concentrations of them are inadmissible.
The basic hazards which can occur during non-destructive
testing carried out by the methods mentioned above, their
impact on human organism and safety measures to follow
in the methods used in conducting the testing were presented in the article.

Badania penetracyjne
Badania metodą penetracyjną (symbol ang. PT) należy
do grupy tzw. badań „powierzchniowych” badań nieniszczących umożliwiających wykrycie nieciągłości powierzchniowych otwartych tzn. dochodzących do powierzchni badanego przedmiotu. Metodami penetracyjnymi można wykrywać
nieciągłości powierzchniowe na materiałach stałych, co daje
możliwość badania zarówno metali jak i niemetali, materiałów o własnościach ferro-, para- lub diamagnetycznych. Możliwość badania różnych materiałów nie oznacza, że kontrolę
wykonuje się za pomocą jednego, uniwersalnego preparatu.
Preparaty badawcze dobierane są tak, aby nie oddziaływały
ujemnie na badany wyrób lub jego warunki pracy. Przykładowo, niektóre preparaty mogą rozpuszczać tworzywa sztuczne lub powodować niebezpieczne następstwa przy zetknięciu z ciekłym tlenem. Obecnie produkowane charakteryzują
się brakiem lub bardzo małą zawartością związków chloru
i siarki, które to powodują korozję stali austenitycznych.

Preparaty badawcze do badań penetracyjnych
Do badań penetracyjnych stosowane są następujące preparaty
badawcze jako systemy preparatów penetracyjnych [1]:
Dr inż. Ryszard Pakos – Politechnika Szczecińska.

penetranty
– fluorescencyjne,
– barwne (czerwone, niebieskie),
– o zastosowaniu podwójnym, fluorescencyjny barwny,
– do celów specjalnych.
zmywacze
– wodą,
– emulgatory lipofilowe (na bazie oleju) i hydrofilowe (na
bazie wody),
– rozpuszczalniki.
wywoływacze
– suche,
– wodne rozpuszczalne lub wodne zawiesinowe,
– rozpuszczalnikowe (niewodne),
– wodne lub rozpuszczalnikowe do zastosowań specjalnych (np. wywoływacze odrywalne).
Obecność w materiałach do badań penetracyjnych jonów
chloru powoduje kruchość obiektów wykonanych ze stali austenitycznych i tytanu, natomiast siarka występująca w tych
materiałach powoduje kruchość i korozję obiektów wykonanych ze stopów o dużej zawartości niklu ( szczególnie w wysokich temperaturach).
Obserwacja wskazań od nieciągłości w badaniach penetracyjnych odbywa się w świetle dziennym lub sztucznym
białym o natężeniu oświetlenia nie mniejszym niż 5001x [7].
Ocena zagrożenia tym światłem będzie omówiona w dalszej
części artykułu.
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Materiały do badań penetracyjnych są szkodliwe, łatwo
palne i mają niski punkt zapłonu i/lub są lotne (tabl. I, tabl.
II). Część z tych materiałów jest toksyczna [1]. W czasie nanoszenia tych materiałów przez rozpylenie powstaje łatwo
palna mgła. Dlatego też im jest niższy punkt zapłonu, tym
bardziej sprawna i skuteczna powinna być wentylacja. Niezależnie od tego w trakcie badań penetracyjnych wydzielają się
opary produktów ropy naftowej oraz rozpuszczalników olejów
i tłuszczów, które są szkodliwe dla zdrowia operatorów.
W penetrantach ,,czerwonych” wybranych producentów
są lub były stosowane barwniki azowe (AZD), które ulegają
rozkładowi na substancje rakotwórcze. Penetranty niebieskie
nie zawierają tych środków. Z uwagi jednak na to, że wskazania z użyciem penetrantów ,,czerwonych” mają większy
kontrast niż wskazania z użyciem penetrantów ,,niebieskich”
– penetranty ,,czerwone” są nadal powszechnie stosowane.

Badania magnetyczno-proszkowe
Metoda magnetyczno-proszkowa (symbol ang. MT) należy również do grupy metod „badań powierzchniowych”, umożliwiająca wykrywanie nieciągłości powierzchniowych płaskich
i wąskoszczelinowych oraz stosunkowo dużych położonych
blisko powierzchni. Metodą magnetyczno-proszkową są kontrolowane obiekty wykonane z materiałów ferromagnetycznych tzn. stali ferromagnetycznych, żeliwa oraz staliwa.

Materiały do badań magnetyczno-proszkowych
Badania prowadzone metodą MT mogą być wykonywane
jedną z dwóch technik, tj.: suchą (do ujawnienia nieciągłości
wykorzystuje się proszki w postaci pylistej); mokrą (do ujawnienia nieciągłości wykorzystuje się zawiesiny magnetyczne).

Tablica I. Właściwości wybranych materiałów do badań penetracyjnych SPOTCHECK® i ZYGLO firmy MAGNAFLUX® [1]
Table I. Properties of the materials selected for penetration testing SPOTCHECK® and ZYGLO by MAGNAFLUX® company [1]
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Proszki magnetyczne, w zależności od rodzaju pigmentów mogą być:
– barwne (obserwacja nieciągłości odbywa się w świetle
widzialnym białym naturalnym lub sztucznym),
– fluorescencyjne (obserwacja nieciągłości odbywa się
w świetle ultrafioletowym),
– barwno-fluorescencyjne (obserwacja nieciągłości odbywa się w świetle białym lub ultrafioletowym).
Proszki suche w większości wytwarzane są z czystego
żelaza i stosowane są w badaniach z wykorzystaniem defektoskopów prądowych i strumieniowych [1]. Większość
proszków suchych zawiera drobiny o różnych wymiarach,
dobranych w sposób zapewniający uzyskanie założonych
efektów badań. Należy pamiętać, że mniejsze drobiny charakteryzują się większą czułością, jednak cechą ujemną
ich jest tendencja do przylepiania do śladów oleju, wilgoci,
odcisków palców i chropowatych fragmentów powierzchni
obiektów oraz wytwarzanie pyłu, co jest niebezpieczne dla
operatorów badań.
Nie bez znaczenia są też warunki przekazywania proszków, a szczególnie wilgotność i temperatura. Zbyt duża wilgotność powoduje utlenianie się drobin proszków, co powoduje zmianę ich koloru, przyklejanie się drobin do siebie
i w efekcie skawalanie się proszków. Proszki, przeznaczone
do oceny wskazań w świetle widzialnym, mogą być stosowane w temperaturach obiektów do ok. 370°C. W pobliżu tej
temperatury niektóre drobiny stają się lepkie, inne natomiast
zmieniają kolor, powyżej tej temperatury – proszki mogą się
zapalać.
Zawiesiny magnetyczne stosowane w badaniach magnetyczno-proszkowych wytwarzane są z żelaza w postaci

sproszkowanej, czarnego tlenku żelaza Fe3O4, brązowego
tlenku żelaza gamma Fe2O3 oraz z ferrytów niklu i stopu niklu. Najczęściej stosowanymi nośnikami zawiesin są lekkie
oleje, nafta i woda.
Własności zawiesin magnetycznych z nośnikiem olejowym i wodnym przedstawiono w tablicy III. Analiza tej tablicy pozwala w dość prosty sposób określić zagrożenia dla
zdrowia i środowiska w zależności od rodzaju zastosowanej
zawiesiny. Z punktu widzenia przepisów bhp i ochrony środowiska w badaniach magnetyczno-proszkowych należy przestrzegać podstawowych wymagań w zakresie użytkowania
aparatury jak również składowania, użytkowania i utylizacji
materiałów do badań takich jak proszki, zawiesiny i farby
kontrastowe.
W przypadku magnesowania prądem z zastosowaniem
elektrod i metody mokrej z użyciem zawiesin magnetycznych, możliwe jest występowanie iskrzenia i zapalanie się
zawiesin. Podstawowe środki ostrożności w tym przypadku
to utrzymanie czystości elektrod i miejsc ich przykładania
oraz włączanie prądu po uzyskaniu dobrego kontaktu z powierzchnią badanych obiektów oraz zwiększenie powierzchni
kontaktu elektrod z obiektem.
W metodzie magnetyczno-proszkowej personel badający
może być narażony na następujące niebezpieczeństwa [1]:
– porażenie prądem elektrycznym,
– kontakt z proszkami suchymi i zawiesinami przez wdychanie oraz kontakt ze skórą powodujące alergie i poparzenia,
– kontakt z farbami kontrastowymi,
– napromieniowanie promieniami ultrafioletowymi (oczy,
skóra).

Tablica II. Właściwości wybranych materiałów do badań penetracyjnych DIFFU-THERM firmy Helmut Klumpf Technische
Chemie KG [1]
Table II. Properties of the materials selected for penetration testing DIFFU-THERM by Helmut Klumpf Technische Chemie
KG company [1]
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Tablica III. Porównanie właściwości zawiesin magnetycznych z nośnikiem olejowym i nośnikiem wodnym [1]
Table III. Comparison of the properties of magnetic suspensions with oil carrier and water carrier [1]

Zagrożenia promieniowaniem
ultrafioletowym w badaniach
penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych
Część widma promieniowania elektromagnetycznego
o długości fali 100÷400 nm nazywana jest promieniowaniem
ultrafioletowym – UV [2]. Zwykle obszar promieniowania
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ultrafioletowego (nadfioletowego) dzieli się na pasma:
– UV – A (nadfiolet bliski),
– UV – B (nadfiolet średni),
– UV – C (nadfiolet daleki).
Zgodnie z PN-90/E-01005 [3] do poszczególnych pasm
promieniowania nadfioletowego zalicza się fale o następujących długościach:
– UV – A: 315 – 400 nm,
– UV – A: 280 – 315 nm,
– UV – A: 100 – 280 nm.

Fale krótsze niż 200 nm praktycznie nie występują na stanowiskach pracy, gdyż są silnie pochłaniane przez powietrze.
Promieniowanie ultrafioletowe UV jest naturalnym składnikiem
promieniowania słonecznego, jak również wkorzystywane jest
w procesach technologicznych, medycynie, pracach badawczych i kontroli nieniszczącej oraz stanowi uboczny produkt
działalności zawodowej człowieka. Pomimo iż ultrafiolet jest
ważnym czynnikiem środowiska, niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka (działanie przeciwkrzywiczne, wzrost odporności organizmu, przyspieszenie gojenia
ran, niszczenie drobnoustrojów itp.), to jego nadmiar powoduje
wiele niekorzystnych skutków biologicznych [2]. Promieniowanie ultrafioletowe pochłonięte przez skórę może spowodować
szereg szkodliwych reakcji fotochemicznych (rumień skóry,
zmiany przednowotworowe i nowotworowe, wzrost pigmentacji, złuszczanie się naskórka) jak i korzystnych np. wzrost
odporności organizmu, powstawanie witaminy D3, obniżenie
ilości cholesterolu, szybsze gojenie się ran, ustępowanie infekcji i niektórych chorób skóry. Promieniowanie ultrafioletowe UV
jest również niebezpieczne dla oka, objawiające się najczęściej
stanem zapalnym rogówki i spojówek. Przy długości fali promieniowania ultrafioletowego UV powyżej 300 nm docierającej
do soczewki oka, następuje silne jej pochłanianie prowadzące
do powstawania zaćmy (zmętnienia soczewki).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, najwyższe dopuszczalne wartości skuteczne napromienia skóry (NDN) promieniowaniem ultrafioletowym UV są
następujące [4]:
– najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienia
erytemalnego (wywołująca stan zapalny w skórze) dla
ośmiogodzinnego dnia pracy wynosi Nde = 30 J/m2 bez
względu na powtarzalność ekspozycji,
– najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienienia koniunktywalnego (powodująca zapalenie spojówek i rogówek oczu) w ciągu ośmiogodzinnego dnia
pracy wynosi Ndk = 30 J/m2 w przypadku ekspozycji nie
powtarzającej się w następnym dniu oraz Ndk = 18 J/m2
w przypadku ekspozycji powtarzających się w kolejnych
dniach.
Na podstawie powyższych danych, określono dopuszczalne średnie natężenie napromienienia promieniowaniem
ultrafioletowym E:
			

E = N/t 			

(1)

gdzie: t – czas ekspozycji na promieniowanie UV, s,
N – najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienia promieniowaniem UV, J/m2
–
–
–

Wartość E dla t = 8 godzin nie powinna przekraczać:
Eemax ≤ 1,04 mW/m2 dla napromienia erytemalnego;
Ekmax ≤ 1,04 mW/m2 dla napromienia koniuktywalnego
w przypadku ekspozycji nie powtarzającej się w kolejnych dniach;
Ekmax ≤ 0,6 mW/m2 dla napromienia koniuktywalnego
w przypadku ekspozycji nie powtarzającej się w kolejnych dniach.

tacji technicznej i dokumentacji bhp dostawców, arkuszach
danych o bezpieczeństwie materiału, kartach charakterystyki
niebezpiecznej substancji chemicznej i innych dokumentach.
Zgodnie z wytycznymi dyrektywy 89/391/EWG pracodawca
ma obowiązek sprawdzania, czy niebezpieczne środki chemiczne występują w miejscu pracy oraz do oceny ryzyka
zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników wynikającego z obecności tych środków chemicznych, biorąc pod
uwagę informacje podawane przez dostawcę w arkuszu danych bezpieczeństwa [5]. Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa opracowana przez producenta preparatu lub substancji
powinna zawierać następujące informacje [5]:
– określenie substancji lub preparatu,
– skład / informacja o składnikach,
– określenie zagrożeń,
– środki pierwszej pomocy,
– środki przeciwpożarowe,
– środki związane z przypadkowym uwolnieniem się,
– obchodzenie się z substancjami i magazynowanie,
– środki zmniejszające narażenia/środki ochrony indywidualnej,
– własności fizyczne i chemiczne,
– stabilność i reaktywność,
– informacje toksykologiczne,
– informacje ekologiczne,
– wskazówki dotyczące unieszkodliwienia,
– informacje o transporcie,
– informacje o przepisach,
– inne (szkolenia, bazy danych, daty wydania karty itp.).
Wobec powyższych zaleceń i wymogów, badania penetracyjne i magnetyczno-proszkowe muszą być prowadzone
przy ścisłym przestrzeganiu przepisów bhp oraz składowania
materiałów, a także przepisów ochrony środowiska [6]. Pomieszczenia robocze powinny być dostatecznie wentylowane i znajdować się w wystarczającej odległości od źródeł ciepła, iskier i otwartego płomienia. Wymagane jest stosowanie
rękawic odpornych na działanie stosowanych chemikaliów
i okularów fotochromatycznych, szczególnie podczas badań
w świetle ultrafioletowym.
W przypadku zagrożenia dla zdrowia należy stosować
następujące środki ostrożności [7]:
Kontakt z oczami
– jeżeli na skutek położenia elementu badanego istnieje
możliwość kontaktów chemikaliów z oczami, należy zakładać
okulary ochronne. W przypadku zanieczyszczenia oczu, płukać je dużą ilością wody i następnie udzielić właściwej pomocy medycznej;
Kontakt ze skórą
– ze względu na odtłuszczające działanie chemikaliów, przed
rozpoczęciem pracy nakładany jest krem ochronny na ręce.
Gdy przewidywana jest przedłużona styczność z chemikaliami, należy nałożyć rękawice zabezpieczające. We
wszystkich przypadkach styczność skóry z chemikaliami powinna być ograniczona do minimum. Gdy zanieczyszczenie
skóry spowoduje suchość i podrażnienie, należy ją dokładnie
umyć gorącą wodą i mydłem, wysuszyć i nałożyć krem. Jeżeli podrażnienie utrzymuje się – należy skorzystać z pomocy
medycznej.

Środki bezpieczeństwa
dla materiałów penetracyjnych
i magnetyczno-proszkowych

Spożycie
Nie spożywać posiłków w trakcie badań i dokładnie myć
ręce przed jedzeniem. Po ewentualnym spożyciu chemikaliów natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie wywoływać
wymiotów.

Środki bezpieczeństwa stosowane przy posługiwaniu
się materiałami stosowanymi w defektoskopii penetracyjnej
i magnetyczno-proszkowej opisane są w informacji dokumen-

Wentylacja
Pomieszczenia, w których nakładany jest penetranty powinny być zaopatrzone w wymuszoną wentylację powietrza.
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W ciasnym pomieszczeniu lub przy wysokim stężeniu
oparów i/lub występowaniu suchego proszku, należy nałożyć
dopasowane maski ochronne z wkładem filtracyjnym.
Gdy wystąpią nudności, zawroty głowy, senność lub
duszność należy przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, poszukać pomocy medycznej. W przypadku zatrzymania oddechu stosować metody reanimacyjne.
Zagrożenie pożarowe
Niektóre opary emitowane przez substancje lotne zapalają się przy zetknięciu z ogniem. Najniższa temperatura, przy
której opary te zapalają się nazywana jest „temperaturą zapłonu” substancji. Im wyższa temperatura zapłonu materiału
tym mniejsze jest ryzyko pożaru, dlatego należy unikać materiałów penetracyjnych mających bardzo niską temperaturę
zapłonu. Dla bezpieczeństwa zalecane jest, aby materiały
penetracyjne w otwartych zbiornikach miały minimalną temperaturę zapłonu 93°C, a ponieważ większość materiałów
penetracyjnych jest palna, zabronione jest palenie papierosów, nadmierne grzanie lub otwarty ogień w miejscu pracy
z penetrantami lub w jego pobliżu i stosowanie wentylatorów
wyciągowych jest konieczne w celu rozproszenia potencjalnie niebezpiecznych oparów. Zalecane są gaśnice z dwutlenkiem węgla, pianowe lub proszkowe, które powinny być łatwo
dostępne, a ich działanie poznane przez cały personel.
Uwaga: W przypadku pożaru najpierw wyłączyć wentylację.
Magazynowanie
Przechowywać substancje w szczelnych pojemnikach,
w suchym miejscu, z dala od ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Wnioski
Przedstawione w artykule zagrożenia i elementarne środki bezpieczeństwa w badaniach magnetyczno-proszkowych i penetracyjnych wskazują, że należą one
do grupy metod o dość dużym ryzyku. Należy złamać
ogólne przekonanie, że są to metody w miarę bezpieczne i nie stanowią większego zagrożenia dla zdrowia
i życia człowieka. Takie przekonanie może stać się
w miarę prawdopodobnym, o ile osoby biorące udział
w tych badaniach oraz producenci i dystrybutorzy materiałów do badań będą świadomi zagrożeń i metod
ochrony przed nimi.
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Listy do redakcji
Ukazało się wielkie dzieło Profesora Edmunda Tasaka pt. „Metalurgia spawania”. Nie w podsumowaniu mojej wypowiedzi, a na
samym początku tak określam tę książkę, ponieważ zrobiła ona na
mnie nie tylko wielkie ogólne wrażenie, ale i przekonała o unikatowej
jej wartości.
Przez dziesiątki lat wykładałem na Politechnice Warszawskiej „Metalurgię procesów spawalniczych” i zajmowałem się spawalnością stali
chromowo-niklowych. Opierałem się nie tylko na badaniach własnych,
ale przede wszystkim na literaturze z tego zakresu. Znałem lub znam
prawie wszystkich wybitnych znawców tego zagadnienia począwszy od
E. Houdremonta, L. Colombiera, J. F. Lancastera, N. N. Prochorowa,
N. N. Rykalina, I. Hrivniaka, a spośród naszych polskich specjalistów
W. Czyrskiego, S. Butnickiego, J. Węgrzyna, kończąc na … Edmundzie
Tasaku. Mogę więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, książka Tasaka jest nie tylko najobszerniejsza, ale przede wszystkim najpełniej
obejmująca całość procesów metalurgicznych spawania.
Prof. Jerzy Dziubiński w swojej bardzo rzeczowej recenzji (Przegląd Spawalnictwa Nr 2/2008) omówił szczegółowo wszystkie rozdziały
książki, podkreślając jej przejrzystość i przyswajalność. Jest to wielki dar
Autora, że mimo bardzo złożonych procesów metalurgicznych potrafił to
zrobić. Podstawy metalurgii nie są bowiem tylko opisem zjawisk, ale
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dla ich pełnego zrozumienia i umiejętności wykorzystania w badaniach
i praktyce wymagają odpowiedniego wykształcenia inżynierskiego.
Mam dwie własne uwagi do Autora tej benedyktyńskiej pracy.
Pierwsza dotyczy terminu „spawalność” Ani razu nie pojawiła się
w całej książce. Spawalność pośrednio jest omawiana wielokrotnie,
ale samo piękne pojęcie spawalności nie występuje. Dlaczego?
Druga sprawa to dystrybucja książki w Polsce. Księgarze warszawscy, a być może i w innych miastach zażądali zawyżenia ceny
krakowskiej ze 110 zł do 150 zł. Być może Wydawnictwo krakowskie
(JAK, Andrzej Choczewski) trafiło do niewłaściwego adresata, bo
trudno uwierzyć, aby była to zmowa księgarzy.
Nakład 500 egzemplarzy rozejdzie się z pewnością błyskawicznie, a drugie wydanie powinno tylko dotyczyć poprawienia introligatorskiej oprawy książki.
Znam Szanowną Małżonkę Profesora Tasaka, Panią Krystynę, której
dedykuje Profesor swoje dzieło na szczęśliwe małżeńskie czterdziestolecie. Jest to piękny gest! A ja dołączam swoje gratulacje dla Profesora
z okazji uczczenia Rocznicy pięknym dziełem dla spawalników polskich.
Prof. Stanisław Piwowar

Lila Szczepańska

Bezpieczeństwo i higiena pracy
przy spawaniu i cięciu materiałów
Occupational safety and health during welding
and cutting process of materials
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zagrożenia dla pracowników
i środowiska, powstające w wyniku stosowania procesów
spawalniczych. Przedstawiono również analizę przepisów
prawnych wymuszających ograniczenie skutków tych zagrożeń. Należą do nich:
– określenie obowiązków pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
– wymagania dotyczące pomieszczeń spawalni,
– wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu spawalniczego wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej – zasadnicze dla sprzętu nowego i minimalne dla sprzętu
użytkowanego przed 1 stycznia 2003 r. Przedstawiono
wymagania jakie musi spełniać sprzęt do spawania gazowego, w tym butle z gazami technicznymi, jak i spawania elektrycznego.
– dobór środków ochrony indywidualnej oraz wymagania
dotyczące bezpieczeństwa dla tych środków.
Artykuł kończy zestawienie aktualnych aktów prawnych
dotyczących ograniczenia zagrożeń w spawalnictwie.

The hazards for the personnel and the natural environment arising as a result of application of welding processes
were presented in the article. The analysis of the legal provisions providing for limitation of negative effects of those
hazards was also detailed. They cover the following:
– determination of the employers’ obligations and those
of the persons who manage the employees’ work,
– requirements relating to the welding shop space,
– requirements relating to the safety of welding equipment resulting from The European Union Directive
provisions – basically for the new equipment and minimum for the equipment having been used before 1
January 2003. The requirements to be satisfied by the
equipment both for gas welding processes, including
the cylinders for technical gases, and for electric welding processes were specified.
– selection of personal protective equipment and the requirements relating to the safety of that equipment.
The article ends up with the statement of the currently binding legal acts relating to limitation of the hazards
in welding technology.

Wstęp
Prace spawalnicze wykonywane są w różnych warunkach, w pomieszczeniach, którymi mogą być duże hale lub
małe warsztaty. Prace spawalnicze mogą być prowadzone
w kanałach, zbiornikach, podwójnych dnach i komorach statków, we wnętrzu urządzeń technicznych, w kopalniach, na
wysokości, w budownictwie, często w narażeniu na warunki
atmosferyczne. Zagrożenia, na jakie są narażone osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac spawalniczych, to między
innymi: olśnienia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym,
pożary, zatrucia, oddziaływanie pola elektromagnetycznego,
narażenie na urazy mechaniczne, zawodowe schorzenia
skóry, oczu i płuc. Odpowiednia, zgodna z przepisami prawa
oraz zasadami bhp, organizacja stanowisk pracy ma na celu
wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum wpływu tych
zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz obniżenie skutków ekonomicznych ewentualnych awarii.

Obowiązki pracodawcy
Kodeks pracy czyni pracodawcę odpowiedzialnym za
stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie [1]. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników są zawarte w kodeksie pracy, pracodawca ma je
realizować przez:
Mgr inż. Lila Szczepańska – specjalista ds. bhp w Zaset
Sp. z o.o. i Dongwon ZS Polska Sp. z o.o. w Kożuchowie.

–
–

odpowiednią organizację pracy,
znajomość, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisów o ochronie pracy,
w tym przepisów i zasady bhp,
– zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów
oraz zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybień
oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,
– zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, a także wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,
– zawiadomienie na piśmie właściwego inspektora pracy
i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności Obowiązek
ten ciąży na pracodawcy także w zakresie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana
ta może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia
pracowników.
Jeżeli w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci
mają obowiązek współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym
miejscu oraz ustalić zasady współdziałania uwzględniające
sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
dla zdrowia lub życia pracowników. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia jednak poszczególnych pracodawców
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z obowiązku zapewnienia zatrudnionym przez nich pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Osoba
kierująca pracownikami, ma obowiązek stałego czuwania
nad tym, aby praca podległych jej pracowników przebiegała
zgodnie z przepisami lub zasadami bhp. Jest ona obowiązana organizować stanowiska pracy zgodnie z tymi przepisami
i zasadami.
Pracodawca musi zapewnić, aby pomieszczenia pracy
były odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby
zatrudnionych pracowników. Pracodawca ma utrzymywać
obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia
pracy, a także tereny, urządzenia i wyposażenie techniczne
z nimi związane w stanie gwarantującym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Niewypełnienie przez pracodawcę ww. obowiązków zagrożone jest, zgodnie z art. 283 k.p., karą grzywny.

Pomieszczenia spawalni
Prace związane ze spajaniem materiałów powinny odbywać się w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach lub wydzielonych częściach pomieszczeń – spawalni,
w których są zlokalizowane stałe stanowiska spawalnicze.
Pomieszczenia spawalni muszą spełniać następujące wymagania, określone w następujących przepisach prawnych
[2÷4]:
– wymiary: wysokość pomieszczenia min. 3,75 m, na każde stanowisko robocze powinno przypadać co najmniej
2 m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia i sprzęt, na każdego pracownika najliczniejszej
zmiany powinno przypadać co najmniej 15 m3 wolnej
objętości pomieszczenia, nie zajętej przez urządzenia
i sprzęt.
– podłoga w spawalni i na stanowisku powinna być wykonana z materiałów niepalnych,
– ściany i strop spawalni oraz wnętrza kabiny spawalniczej
powinny być pomalowane farbami matowymi,
– stanowiska spawalnicze należy oddzielić ściankami lub
parawanami z materiału niepalnego lub trudno zapalnego
do wysokości co najmniej 2 m, z zachowaniem przy podłodze szczeliny wentylacyjnej,
– oświetlenie – należy zapewnić dostateczne oświetlenie
naturalne i niezależnie od niego ogólne oświetlenie elektryczne o natężeniu minimum 200 lx (sztuczne źródła
światła nie mogą powodować w szczególności: wydłużonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barwy znaków,
zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów, zjawisk stroboskopowych) oraz oświetlenie stanowiskowe,
– wentylacja (ogólna i stanowiskowa) zapewniająca skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, czyli taka, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji. Powietrze
doprowadzane do spawalni powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Stanowiska, na których odbywa się spawanie lub cięcie materiałów powinny być
tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni
na innych stanowiskach nie byli narażeni na niekorzystne oddziaływanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących podczas spawania. Do każdego stanowiska powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym
jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza
w świetle niż 2 m. Przejścia między maszynami a innymi
urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi
tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75
m, a w przypadku ruchu dwukierunkowego – 1 m. Drogi
i przejścia powinny być odpowiednio oznakowane, np.
żółtymi pasami.
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Maszyny i urządzenia
Do obrotu na wspólnym rynku Unii Europejskiej można
wprowadzać jedynie nowe i używane maszyny oraz elementy bezpieczeństwa, które spełniają postanowienia dyrektywy
98/37/WE, tzw. maszynowej [5] oraz innych odnoszących się
do nich dyrektyw, zwłaszcza 73/23/EWG [6] obowiązującej
do 15 stycznia 2007 roku i 2006/95/WE [7] obowiązującej od
16 stycznia 2007 roku oraz 89/336/EWG [8]. Postanowienia
tej dyrektywy obowiązują również w Polsce i realizowane są
przez cały zbiór przepisów prawnych.
Adresatami przepisów dotyczących nowych maszyn są:
producenci, importerzy i dostawcy maszyn i urządzeń. Przepisy dotyczące maszyn użytkowanych przez pracowników
podczas pracy obowiązują pracodawców.

Przepisy dotyczące wymagań bhp
dla maszyn. Maszyny nowe
Rozporządzenie dotyczące zasadniczych wymagań dla
maszyn i elementów bezpieczeństwa obowiązuje w Polsce
od 1 stycznia 2006 roku [10].
Kodeks pracy [1] zobowiązuje konstruktorów i producentów maszyn i urządzeń technicznych, aby projektowane,
konstruowane oraz wytwarzane maszyny i inne urządzenia
techniczne:
– zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych,
porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem,
szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem
innych czynników środowiska pracy oraz uwzględniały
zasady ergonomii.
Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do narzędzi
pracy.

Ustawa o systemie zgodności
Celem przepisów składających się na system oceny
zgodności jest, między innymi, eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia i zdrowia użytkowników
i konsumentów oraz mienia, a także zagrożeń dla środowiska. System oceny zgodności jest procedurą zapewniającą
wytwarzanie i sprzedaż maszyn spełniających wymagania
bezpieczeństwa. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności określa [9]:
– zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi
wyrobów,
– zasady i tryb udzielania akredytacji,
– sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej notyfikowanych jednostek oraz
notyfikowanych laboratoriów,
– zadania Polskiego Centrum Akredytacji,
– zasady działania systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu.

Rozporządzenie w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn
i elementów bezpieczeństwa
Postanowienia dyrektywy „maszynowej” zostały wprowadzone do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa

[10]. Rozporządzenie określa, między innymi:
– zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania
maszyn i elementów bezpieczeństwa wprowadzanych do
obrotu oddzielnie,
– warunki i tryb dokonywania oceny zgodności maszyn
i elementów bezpieczeństwa,
– sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa,
– wzór oznakowania CE.
W rozporządzeniu maszyna jest określona jako zespół
sprzężonych części lub elementów składowych, z których
przynajmniej jeden jest ruchomy, wraz z odpowiednimi elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania,
połączonych wspólnie w celu określonego zastosowania,
w szczególności do przetwarzania, obróbki, przemieszczania
lub pakowania materiałów. Maszyną jest także zespół maszyn, które w celu osiągnięcia wspólnego efektu końcowego
zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, aby działały
jako zintegrowana całość. Jako maszynę określa się też wymienne wyposażenie modyfikujące funkcje maszyny, które
jest wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do zamontowania przez operatora do maszyny lub szeregu różnych
maszyn albo do ciągnika, o ile wyposażenie to nie stanowi
części zamiennej lub narzędzia.

Przepisy dotyczące wymagań bhp
dla maszyn. Maszyny użytkowane
Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę, aby podczas obsługi stosowanych w zakładzie maszyn i urządzeń, pracownik był chroniony przed urazami, działaniem niebezpiecznych
substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym,
nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem
wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy [1].
W związku z tym pracodawca ma obowiązek wyposażenia
w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia
techniczne, które takich ochron nie mają lub, gdy konstrukcja
zabezpieczenia uzależniona jest od warunków lokalnych.
Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy [11] i [12].
Wymagania bezpieczeństwa związane między innymi
z wyposażeniem, instalowaniem, użytkowaniem i demontażem
maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych przez pracowników zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy [11] wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 września 2003 roku [11] [12].
Przepisy te dotyczą maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy, a także sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabin
i rusztowań, które zostały zakupione przed 1 stycznia 2003 roku.

Rozporządzenie w sprawie
ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określa wymagania dla obsługi
i stosowania maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych. Maszyny i inne urządzenia techniczne, powinny speł-

niać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, przez cały
okres ich użytkowania [3].

Wymagania bhp dla maszyn
i urządzeń technicznych
Maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 roku powinny być,
w terminie do dnia 1 stycznia 2006 roku, dostosowane do
minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu [11]
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy. W zakładzie pracy taką deklarację zgodności podpisuje pracodawca. Niedopuszczalne
jest wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących
oceny zgodności. Przepisy dotyczące minimalnych wymagań
bezpieczeństwa dla maszyn odnoszą się do:
– bezpiecznego montażu demontażu i eksploatacji maszyn,
– konstrukcji i funkcjonowania urządzeń ochronnych przy
maszynach szczególnie niebezpiecznych,
– kontroli maszyn przed i po zainstalowaniu oraz w czasie
eksploatacji,
– bezpiecznego usytuowania maszyny, w szczególności
z zapewnieniem dostatecznej przestrzeni między ruchomymi częściami a innymi elementami (ruchomymi bądź
stałymi) najbliższego otoczenia,
– stosowania urządzeń pomocniczych, zmniejszających wysiłek pracownika,
– wymagań dla układów sterowania i elementów sterowniczych,
– oznakowania maszyny.

Wymagania szczegółowe
przy użytkowaniu maszyn i urządzeń
technicznych w procesach spajania
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia
2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych są zawarte wymagania, aby urządzenia
i osprzęt stanowiące wyposażenie stanowisk spawalniczych
miały udokumentowane potwierdzenie spełniania przez nie
wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach i (lub)
w Polskich Normach [4].

Elektryczne urządzenia spawalnicze
i osprzęt
Przy użytkowaniu elektrycznych urządzeń spawalniczych
i osprzętu należy w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:
1. Każda instalacja do spawania i cięcia łukiem elektrycznym powinna być zaopatrzona w schemat i instrukcję,
dokładnie obrazującą przeznaczenie każdego urządzenia
i zasady jego działania.
2. Spawalnicze źródła energii podlegają obowiązkowi oceny
zgodności i oznakowania znakiem CE.
3. Na obudowach powinny być umieszczone oznaczenia
zacisków ochronnych i końcówek uzwojeń zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową.
4. Urządzenia spawalnicze podlegają okresowym kontrolom
stanu ochrony przeciwpożarowej, stanu izolacji oraz wielkości napięcia stanu jałowego po stronie wtórnej, a także
połączeń stałych oraz wyłączników i przełączników.
5. Prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami elektrycznych urządzeń spawalniczych
powinni wykonywać pracownicy mający uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
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6. Połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w stanie bez obciążenia,
dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi
połączonych źródeł energii.
7. Obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony,
z wyjątkiem przypadków, gdy przedmioty spawane są połączone z ziemią.
8. Przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze
źródłem energii powinny być połączone bezpośrednio
z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej
miejsca spawania.
9. Prace spawalnicze wykonywane wewnątrz pomieszczeń,
w których występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, powinny być wykonywane z zastosowaniem
spawalniczych źródeł energii spełniających wymagania
dotyczące dopuszczalnej wartości napięcia bez obciążenia i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polską
Normą. Przy wykonywaniu prac spawalniczych źródła
energii powinny być usytuowane na zewnątrz pomieszczenia. W pomieszczeniach tych należy stosować trudno
zapalne izolacyjne środki ochronne, np.: chodniki i maty
izolacyjne.
10. Wielostanowiskowe spawalnicze źródła energii muszą
być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach lub
w miejscach odgrodzonych.
11. Przewody zasilające jak i uziemiające nie mogą mieć
żadnych uszkodzeń. Przewody uziemiające powinny być
zaopatrzone w zaciski zapewniające pewne połączenie
ze sobą części przewodzących.
12. Przewód spawalniczy należy dobierać odpowiednio do
wartości prądu przewidzianego do spawania oraz do długości przewodu, gdyż źle dobrane ulegają przegrzaniu
i mogą uszkodzić izolację, a w konsekwencji doprowadzić
do porażenia spawacza.
13. Do wyposażenia zabezpieczającego kable elektryczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi należą stojaki przenośne do podwieszania i osłony.
14. Giętkie przewody elektryczne należy umieszczać w przewodach gumowych i ochraniać je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Połączenia stałe, przewody oraz wyłączniki i przełączniki powinny być systematycznie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności.
15. Części uchwytu do elektrody spawalniczej znajdujące się
pod napięciem powinny być zabezpieczone przed możliwością przypadkowego zetknięcia się z nimi. Rękojeść
uchwytu elektrodowego powinna być wykonana z materiału izolacyjnego i niepalnego, bez pęknięć.

Urządzenia i osprzęt
do spawania gazowego
Przy użytkowaniu gazowych urządzeń spawalniczych
i osprzętu należy w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:
1. Urządzenia i osprzęt powinny być stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o właściwościach
oraz ciśnieniach określonych w instrukcji eksploatacyjnej
dostarczonej przez producenta.
2. W czasie pracy nie należy dopuszczać do powstawania
zjawiska cofania lub uderzania płomienia m.in. przez
częściowe zatknięcie wylotu palnika.
3. Palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach
układu mieszanki palnej, o nieznanych ciśnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są
przeznaczone, nie powinny być użytkowane.
4. Niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych
konstrukcyjnie elementów urządzeń różnych typów lub
wielkości.
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5. Używanie palników uszkodzonych lub zanieczyszczonych wodą, wapnem, smarami itp. jest zabronione.
6. Niewłaściwe użytkowanie reduktora może spowodować
samozapłon, np. w przypadku: zanieczyszczenia wewnętrznych części reduktora oliwą lub ogrzewania reduktora płomieniem w celu jego rozmrożenia.
7. Bezpieczniki powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu oraz znamionowymi wartościami ciśnień i przepływów.
8. W przypadku zasilania palników tlenowo-gazowych gazami pobieranymi z butli powinny być stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnątrz palnika.
Wymaganie to nie dotyczy przewodów tlenu tnącego
w palnikach przeznaczonych do cięcia.
9. Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być
sprawdzany każdorazowo przed rozpoczęciem pracy i po
każdym cofnięciu się płomienia do palnika, a w ruchu ciągłym – co najmniej raz na zmianę.
10. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian
w określonych przez producenta ustawieniach układów
regulacji ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa.
11. Węże do gazów powinny być stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem, rodzajem gazu i ciśnieniem znamionowym. W przypadku mieszanek gazowych należy stosować
wąż odpowiedni do gazu dominującego w mieszance.
12. Przewody do przewodzenia tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, barwy te są ściśle określone:
przewody tlenowe – w kolorze niebieskim, acetylenowe
– w czerwonym.
13. Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów.
14. Wąż spawalniczy powinien mieć średnicę znamionową
zgodną ze średnicą znamionową przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu. Końce węża nasunięte
na końcówki przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek nie powodujących uszkodzenia węża. Przewody do gazów technicznych należy zawieszać i przechowywać w sposób zabezpieczający przed powstaniem
ostrych załamań.
15. Minimalna długość węży spawalniczych powinna wynosić, co najmniej 5 m, a maksymalna, mierzona od punktu
pomiaru ciśnienia do punktu odbioru gazu (palnika), nie
powinna przekraczać 20 m. W razie potrzeby zastosowania dłuższych węży ciśnienie zasilania powinno być skorygowane o spadki ciśnienia występujące w wężu.
16. Dopuszczalne jest przedłużanie węży, pod warunkiem
zastosowania znormalizowanych dwuzłączek metalowych o średnicy zgodnej ze średnicą znamionową węża.
Minimalna długość każdego z łączonych odcinków węży
powinna wynosić co najmniej 4 m.
17. Szczelność i wytrzymałość eksploatowanych węży powinny być kontrolowane w okresach ustalonych stosownie do warunków eksploatacji, lecz nie rzadziej niż jeden
raz na kwartał.

Butle do gazów technicznych
Przy użytkowaniu butli z gazami należy w szczególności
przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:
1. Butle do gazów stosowanych w spawalnictwie powinny
odpowiadać w zakresie budowy, stanu technicznego,
barwy, zezwoleń na eksploatację, składowania i transportu wymaganiom określonym w odrębnych przepisach i
Polskich Normach.
2. Przy wykonywaniu robót spawalniczych można używać
wyłącznie butli do gazów technicznych, posiadających
ważną cechę organu dozoru technicznego. Butle gazowe

podlegają badaniom dozoru technicznego, co najmniej
raz na 5 lat.
3. Transport i magazynowanie butli powinno odbywać się
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
4. Butla acetylenowa zapewnia bezpieczeństwo, kiedy masa
porowata wypełnia całkowitą objętość butli. Z tego względu konieczne jest szczególnie ostrożne obchodzenie się
z butlami acetylenowymi, chronienie ich przed wstrząsami mogącymi powodować ubicie wypełniacza.
5. Butle napełnione gazami przechowuje się w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, które są wyraźnie oznakowane i zabezpieczone. Butle z gazami palnymi cięższymi od powietrza nie powinny być użytkowane
i przechowywane w miejscach usytuowanych poniżej poziomu terenu, a zwłaszcza w pobliżu kanałów i studzienek,
ograniczenia te nie odnoszą się do butli zintegrowanych
z palnikiem. Gdy ustawia się je w pomieszczeniach z nieosłoniętymi grzejnikami c.o., butle powinny być oddalone
od nich na odległość co najmniej 1,0 m, gdy zaś grzejniki
są osłonięte – odległość tę można zmniejszyć do 0,1 m.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim
mieszaninę wybuchową jest zabronione.
6. Ładowanie, wyładowywanie i przenoszenie butli o pojemności powyżej 10 l powinno być wykonywane z należytą
ostrożnością, przez co najmniej 2 przeszkolonych w tym
zakresie pracowników. Przenoszone butle, pełne i opróżnione, powinny mieć nałożone kołpaki.
7. Ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska spawalniczego.
8. Butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C (najczęstszą przyczyną
rozerwania butli z acetylenem jest jej przegrzanie) oraz
przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier
i gorących cząstek stałych. Butle powinno się chronić
przed zanieczyszczeniem tłuszczem oraz działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu.
9. Nagrzaną butlę należy usunąć poza stanowisko robocze, otworzyć zawór i polać silnym strumieniem wody lub
środkiem gaśniczym.
10. Zawory butli z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi; do otwierania i zamykania zaworu butli bez
pokrętła powinien być stosowany odpowiedni klucz.
11. W czasie pobierania gazów technicznych do spawania,
butle ustawia się w pozycji pionowej lub nachylonej pod
kątem nie mniejszym niż 45 stopni do poziomu, zaworem
do góry i zabezpieczone przed przewróceniem się. Odległość płomienia palnika od butli powinna wynosić, co
najmniej 1,0 m.
12. Naprawy butli, w tym naprawa zaworów, powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
13. W spawalni mającej nie więcej niż 10 stanowisk spawalniczych, na których są stosowane gazy palne, dopuszcza się indywidualne wyposażenie każdego stanowiska
w butle niezbędne dla prowadzenia procesu technologicznego oraz w jedną zapasową butlę każdego rodzaju
gazu stosowanego na tym stanowisku.
14. Butle zapasowe, o których mowa w ust. 1, powinny być
przechowywane w wyodrębnionych pomieszczeniach wykonanych z materiałów niepalnych bądź w wydzielonych
miejscach spawalni, wyraźnie oznakowanych i zabezpieczonych.
15. W spawalni mającej ponad 10 stanowisk spawalniczych, na
których są stosowane gazy palne, zaopatrzenie w te gazy
powinno odbywać się z instalacji centralnego zasilania.
16. W każdym przypadku zasilania urządzenia spawalni-

czego gazem pobieranym ze źródła, w którym ciśnienie
gazu jest zmienne lub większe niż znamionowe ciśnienie
zasilania odbiornika, w punkcie poboru należy stosować
reduktor ciśnienia.
17. W przypadku zasilania urządzenia spawalniczego gazem
palnym pobieranym z baterii butli, z wiązki butli, z generatora gazu lub z rurociągu, w każdym punkcie poboru gazu
powinien być stosowany bezpiecznik.
18. Zasilanie stanowiska spawalniczego w gazy może następować z generatorów gazów, przenośnych wytwornic
acetylenu, butli, baterii bądź wiązek butli, rurociągów gazowych. Na stałym stanowisku spawalniczym niedopuszczalne jest stosowanie przenośnych wytwornic acetylenu.
19. Odległość pomiędzy dwiema przenośnymi wytwornicami
acetylenu, eksploatowanymi w tym samym pomieszczeniu, powinna wynosić co najmniej 6 m.
20. Prace z karbidem służącym do napełniania wytwornic
acetylenu należy wykonywać zgodnie z odrębnymi przepisami.
21. Przenośne wytwornice acetylenu nie powinny być eksploatowane w odległości mniejszej niż 4 m od otwartych
źródeł ognia, w tym również od płomienia palnika spawalniczego.
Uwaga: 1 – Naprawy urządzeń i osprzętu spawalniczego
powinny być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, natomiast użytkownicy urządzeń spawalniczych
i osprzętu mogą wykonywać tylko bieżące czynności konserwacyjne, określone w instrukcjach eksploatacyjnych wydanych przez producenta.
Uwaga: 2 – Urządzenia i osprzęt spawalniczy powinny
być po naprawie sprawdzone pod względem spełniania przez
nie wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach lub
w Polskich Normach. Wynik sprawdzenia powinien być udokumentowany.

Środki ochrony indywidualnej
Jeżeli nie można uniknąć zagrożeń na stanowisku pracy lub nie można ich odpowiednio ograniczyć za pomocą
środków ochrony zbiorowej lub przez odpowiednią, zgodną
z przepisami prawa oraz zasadami bhp, organizację stanowisk pracy, pozostaje stosowanie ochron indywidualnych.
Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia lub trzymania przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą ilością
zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo
i zdrowie podczas pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny być dobierane pod kątem maksymalnego bezpieczeństwa pracowników. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć
pracownikom środki ochrony indywidualnej i poinstruować
ich o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracownik
jest zobowiązany stosować środki ochrony zbiorowej, a także
używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dobór środków ochrony indywidualnej
Optymalny dobór środków ochrony indywidualnej najlepiej przeprowadzić po przeprowadzeniu analizy zagrożeń
i wykonaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Pracodawca ma obowiązek ustalenia rodzajów środków
ochrony indywidualnej, których stosowanie na określonych
stanowiskach jest niezbędne. Szczegółowe zasady stosowania tych środków są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
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pracy [3] w Załączniku nr 2. Przy ustalaniu środków ochrony
indywidualnej niezbędnych do stosowania przy określonych
pracach pracodawca powinien uwzględniać wskazania zawarte w tabelach nr 1, nr 2 i nr 3. W tabeli nr 1 przedstawiono zagrożenia, jakie mogą wystąpić na stanowisku pracy
i przyporządkowano poszczególnym zagrożeniom najczęściej
zagrożone części ciała pracownika. W tabeli nr 2 wyszczególniono rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie
środków ochrony indywidualnej z podaniem, jakiego rodzaju
środki należy przy tych pracach stosować. Rodzaje środków
ochrony indywidualnej z podziałem na grupy tych środków
podane są w tabeli nr 3.
W celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej, pracodawca musi informować pracowników
o przeznaczeniu przydzielonych im ochron oraz o sposobie
ich używania, kontroli i konserwacji. Środki ochrony indywidualnej należy dobierać do konkretnych zagrożeń, uwzględniając przy tym zasady ergonomii i komfortu pracy.
Do obrotu na obszarze UE mogą być wprowadzone tylko
te środki ochrony indywidualnej, które są zgodne z dyrektywą
89/686/EWG [13] w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich UE w zakresie środków ochrony
indywidualnej, z poprawkami zgodnie z zaleceniami zawartymi w dyrektywach 93/68/EWG, 93/95/EWG i 96/58/WE.
W Polsce środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w:
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o ocenie zgodności
[9],
– rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej [14].
W zależności od stopnia zagrożenia, przed jakim należy
chronić użytkownika, środki ochrony indywidualnej są podzielone na trzy kategorie:
Kategoria I – obejmuje najprostsze środki, zapewniające
ochronę przed niewielkimi zagrożeniami.
Kategoria II – do której należy większość środków ochrony indywidualnej i spełnić one muszą wymagania zasadnicze oraz wymagania określone w odpowiednich normach.
W tej kategorii znajdują się ochrony słuchu, oczu i twarzy
oraz odzież dla spawaczy.
Kategoria III – obejmuje środki ochrony indywidualnej
chroniące w przypadku zagrożenia życia lub zagrożenia mogącego spowodować poważny i nieodwracalny uszczerbek
na zdrowiu. W tej kategorii są np.: ochrony układu oddechowego, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, środki
chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym.
Wszystkie środki ochrony indywidualnej muszą być
oznakowane znakiem CE oraz mieć opracowaną przez producenta dokumentację techniczną i instrukcję dla użytkownika. Ochrony indywidualne zabezpieczające przed zagrożeniami występującymi w procesach spawalniczych należą
do kategorii II oraz w przypadkach wykonywania prac spawalniczych w warunkach ekstremalnych, do kategorii III. Powinny one być oznakowane symbolem CE oraz informacją
o normie, której wymagania zostały spełnione. Dodatkowo
producenci oznaczają tę grupę wyrobów piktogramami, np.
ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, ochrona przed
zagrożeniami termicznymi, itp. Dla środków z kategorii III
oprócz oznakowania jak dla kategorii II, podaje się obok CE
numer jednostki notyfikowanej, która nadzoruje u producenta jakość wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej
lub monitoruje system zarządzania jakością. Oznakowania
powinny być naniesione na każdy wyrób będący środkiem
ochrony indywidualnej, a jeżeli jest to niemożliwe (np. ze
względu na wymiary wyrobu) na opakowanie tego środka.
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Akty prawne
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz.U.
z 2003 Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia
2000 roku w sprawie bezpieczeństwa przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE
z 22 czerwca 1998 roku w sprawie ujednolicenia przepisów
dotyczących maszyn (Dz.U. L 207 z 23.7.1998, polskie
wydanie specjalne Rozdział 13 t. 020 s. 349).
Dyrektywa Rady 73/23/EWG z 19 lutego 1973 roku
w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw
członkowskich dotyczących urządzeń elektrycznych zaprojektowanych do stosowania w określonych przedziałach napięć (Dz.U. L 77 z 26 marca 1973 roku, polskie
wydanie specjalne Rozdział 13 t. 001 s. 261).
Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 374 z 27 grudnia 2006 roku,
s. 1–19).
Dyrektywa 89/336/EWG z 3 maja 1989 roku o zbliżeniu
praw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 139, z 23.05.1989,
polskie wydanie specjalne Rozdział 13 t. 009 s. 481).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny
zgodności (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 204,
poz. 2087 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia
2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. z 2005 roku
Nr 259, poz. 2170). (poprzedzone rozporządzeniem
MGPiPS–Dz.U. z 2003 roku Nr 91, poz 858).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.
z 2002 roku Nr 191, poz. 1596).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 września 2003 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
(Dz.U. z 2003 roku Nr 178, poz. 1745).
Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989
roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony
osobistej (Dz.U. L 399 z 30 grudnia 1989 roku, polskie
wydanie specjalne Rozdział 13 t. 010 s. 98 z poprawkami wprowadzonymi zgodnie z zaleceniami zawartymi
w dyrektywach 93/68/EWG, 93/95/EWG i 96/58/WE).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 Nr 259 poz.
2173).

Posiedzenie Rady Programowej ,,Przeglądu Spawalnictwa”
Warszawa, 18 lutego 2008
W Sali Prezydialnej Naczelnej Organizacji Technicznej
w Warszawie, 18 lutego 2008 roku, odbyło się posiedzenie
Rady Programowej ,,Przeglądu Spawalnictwa”. Posiedzenie
zainaugurował redaktor naczelny czasopisma prof. dr hab.
inż. Jerzy Nowacki, który powitał przybyłych gości i usprawiedliwił nieobecnych – prof. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka,
który miał przewodniczyć obradom, dr. h.c. prof. dr. hab. inż.
Leszka A. Dobrzańskiego, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Klimpla, dr. inż. Huberta Drzeńka, dr. h.c. prof. dr. hab. inż. Władysława Włosińskiego, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Skorupę.
Z powodu usprawiedliwionej nieobecności prof. J. Pilarczyka (pobyt w szpitalu), prowadzenie obrad prof. J. Nowacki
powierzył prof. A. Ambroziakowi.
Następnie dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. PWr., odczytał list nie mogącego przybyć na posiedzenie prof. J. Pilarczyka. W liście skierowanym do Rady Programowej, prof.
J. Pilarczyk przeprosił za nieobecność i poprosił o zastępstwo w przewodniczeniu obradom Rady. Prof. A. Ambroziak
powitał zebranych i przedstawił porządek obrad

Sprawozdanie redaktora naczelnego
z działalności redakcji
Redaktor naczelny czasopisma, prof. J. Nowacki przedstawił nowych członków zespołu redakcyjnego – sekretarza
redakcji mgr Barbarę Tyburską-Tokarską i redaktora technicznego Michała Dudzińskiego. W sprawozdaniu z działalności czasopisma w roku 2007, prof. J. Nowacki z satysfakcją podkreślił rozwój czasopisma na przestrzeni ostatnich
dwóch lat. Miesięcznik prawie podwoił swoją objętość (z 24
do 40 stron), zyskuje nowych autorów artykułów, odnotowuje
wpływ do redakcji coraz większej liczby artykułów o szerszym
spektrum tematycznym, zmieniona została szata graficzna
czasopisma, zaprojektowano nowe logo, z tekstu i materiału ilustracyjnego usunięto elementy zbędne ze względu na
poziom graficzny, tytuły i streszczenia artykułów są zamieszczane w języku angielskim. Czasopismo wydawane jest regularnie i posiada własną stronę internetową.
Prof. J. Nowacki wspomniał także o wyposażeniu redakcji
w nowe urządzenia i sprzęt, podkreślając w tym zasługę reklamodawców – prezesa Tomasza Podgórskiego z firmy BE
Stal i Metal, prezesa Piotra Kossakowskiego z firmy Bystronic,
prezesa Andrzeja Siennickiego z firmy Cloos Polska, dyrektora Krzysztofa J. Lesińskiego z firmy Draco, dr. inż. Huberta
Drzeńka z firmy Euromat, prezesa Lesława Polaka z firmy
Esab Polska, dyrektora Jana Pilarczyka z Instytutu Spawalnictwa, dyrektora Eugeniusza Idziaka z KWB Bełchatów, prezesa Zbigniewa Pawłowskiego z firmy Lincoln Electric Beste,
prezesa Jose del Solara z firmy 3M, prezesa Marka Brysia
z firmy Messer Eutectic Castolin, prezesa Dirka Funfhausena
z firmy Messer Polska, prezesa Jacka Rutkowskiego z firmy
Kempii Polska, mgr. inż. Włodzimierza Jacka Walczaka z firmy Linde Gaz Polska, dyrektora Jana Jabłkowskiego z firmy
Piap, prezesa Jana Wójcika z Polskiego Rejestru Statków,
prezesa Mirosława Nowaka z Techniki Spawalniczej Poznań,
prezesa Marka Walczaka z Urzędu Dozoru Technicznego
Po wystąpieniu redaktora naczelnego prof. J. Nowackiego,
głos zabrał prowadzący posiedzenie prof. A. Ambroziak, który
podzielił zdanie prof. J. Nowackiego o rozwoju i pozytywnych
zmianach, jakie zaszły w ostatnim czasie w czasopiśmie.

Sprawozdanie redaktorów działowych
Pierwszy sprawozdanie złożył dr hab. inż. Zbigniew Mirski
prof. PWr. – redaktor działu ,,Lutowanie i klejenie”. Podsumowując dorobek czasopisma, zwrócił uwagę, że lutowanie i klejenie jest techniką XXI wieku. Dokonując statystyki publikacji
w 2007 roku podał, że ukazały się 102 artykuły naukowo-techniczne, w tym 30 z dziedziny lutowania i 5 z dziedziny klejenia.
Dr inż. Kazimierz Ferenc, redaktor działu ,,Konstrukcje
spawane”, w swym sprawozdaniu podkreślił, że artykuły o tej
tematyce (było ich 6) kierowane są, przede wszystkim do praktyków spawaczy. Wyraził on też nadzieję, że temat ten będzie
kontynuowany.
Dr inż. Gracjan Wiśniewski, redaktor działu ,,Przepisy,
normy, szkolenia”, przedstawił zapowiedź zmian w polskiej
normalizacji z zakresu spawalnictwa, zapowiedział też współpracę z osobami zajmującymi się praktyczną stroną zagadnienia m.in. z dr. K. Ferencem.
Po sprawozdaniach redaktorów działowych głos w dyskusji zabrał dr inż. Jan Plewniak – prezes ZG Sekcji Spawalniczej, zwracając uwagę, jak ważny jest kontakt z przedstawicielami firm – ludźmi pracującymi w przemyśle, mającymi na
co dzień kontakt z zastosowaniem nowych technologii. Zachęcał On w swoim wystąpieniu do pozyskiwania artykułów
i wykorzystania w czasopiśmie od ,,ludzi hali, a nie pióra”.

Recenzja rocznika
Dr hab. inż. Andrzej Kolasa prof. PW oceniając czasopismo, podkreślił szczególne, osobiste zaangażowanie i starania
o jego rozwój, rangę i punktację – redaktora naczelnego prof.
J. Nowackiego. W dalszej ocenie czasopisma prof. A. Kolasa
wyraził opinię, że ,,Przegląd Spawalnictwa” jest najważniejszym czasopismem o tematyce spawalniczej, w którym jest
miejsce na publikacje prac naukowych, wyniki badań, komentarze, reklamy, zawiadomienia o imprezach spawalniczych,
targach i konferencjach. W ocenie prof. A. Kolasy, zaletą czasopisma jest także to, że żywo reaguje na wszystkie nowości dotyczące tematyki spawalnictwa, a tematyka artykułów
i prac badawczych jest zróżnicowana. Profil czasopisma jest
zgodny z linią programową i założeniami Rady Programowej,
reprezentuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski oraz
bardzo dobrą szatę graficzną. Rangę publikacji nadaje też
wydawanie numerów specjalnych.
Przegląd spawalnictwa 3/2008
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Dyskusja
Prof. A. Ambroziak zapoznał zebranych z listami otwartymi prof. dr. hab. inż. Stanisława Piwowara do prof. dr. hab.
inż. Jana Pilarczyka, które wpłynęły do redakcji i Rady Programowej, z prośbą o ich opublikowanie.
W dyskusji prof. J. Nowacki wyraził opinię, że w swoim
liście prof. St. Piwowar dał dowody życzliwości dla czasopisma, ale decyzje, co do ich publikacji na łamach czasopisma,
pozostawił Radzie Programowej.
Prezes Marek Walczak w sprawie publikowania listów
jest zdania, że trzeba się zastanowić nad konfliktem interesów. Wszyscy – zdaniem prezesa M. Walczaka – powinni
współdziałać w imię wspierania tego samego celu.
Zdaniem dr. G. Wiśniewskiego, nie ma konfliktu interesów,
a Rada Programowa nie powinna tych listów rozpatrywać.
Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara zauważył, że listy do
redakcji wzbogacają i uatrakcyjniają czasopismo. Cenne są
zwłaszcza te listy, które dotyczą zagadnień merytorycznych.
W przypadku zaś listów o treści kontrowersyjnej, profesor sugeruje, aby użyć formuły, że są to prywatne opinie autora.
Według prof. dr. hab. inż. Edmunda Tasaka nie powinno
się publikować listów zawierających treści prywatne, a tylko
te związane z działalnością czasopisma.
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski prof. PWr jest zdania, że czasopismo powinno posiadać klauzulę, że nie musi podzielać
opinii osoby piszącej listy.
Prowadzący obrady wystąpił z propozycją podjęcia uchwały w sprawie publikacji listów o tematyce nie tylko merytorycznej, zasugerował w niej, aby zamieścić klauzulę – ,,Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności za treść listów”. Zdaniem prof.
A. Ambroziaka nie ma konfliktu interesów, bowiem wszyscy
działają w tej samej sprawie i odpowiedź na list być powinna.
Dr inż. K. Ferenc uznał, że dobrym zwyczajem jest odpowiadanie na listy, ale redakcja jest postawiona w trudnej
sytuacji i powinna uzyskać wsparcie Rady Programowej.
Prezes M. Walczak zaproponował, aby Rada Programowa zwróciła się do prof. St. Piwowara w sprawie napisania
artykułu, w którym wypowie się na temat targów.
Prof. Z. Mirski zachęcił, aby powalczyć o większą punktację dla oceny czasopisma, bowiem w jego opinii, 4 punkty
przyznane czasopismu są zbyt skromna oceną, w porównaniu
z innymi czasopismami, mającymi ocenę 6. punktową, a nie
mającymi wsparcia w osobach znakomitych profesorów.
Dr inż. G. Wiśniewski podkreślił, że punktacja jest także zależna od autorów piszących artykuły do czasopisma
i liczby cytowań w innych czasopismach, a ujmuje to bardzo
ścisły wzór, według którego punktacja jest obliczana.
Prof. A. Ambroziak w trosce o wyeliminowanie z czasopisma błędów (stylistycznych i edytorskich), zwrócił się z apelem, aby artykuły były czytane przez drugiego recenzenta.
Prof. Z. Mirski zaproponował, aby – poza autorami i redakcją – korektę czasopisma przeprowadzała kolejna, niezależna osoba.
Redaktor naczelny czasopisma prof. J. Nowacki podzielił
uwagi prof. A. Ambroziaka dotyczące błędów jakie zdarzają się
w czasopiśmie i wyjaśnił, że celem ich wyeliminowania są one
omawiane na bieżąco przy pracy nad kolejnym numerem.
Sprawozdanie redaktora naczelnego z działalności redakcji w 2007 roku przyjęto jednogłośnie.

Propozycje i wytyczne
do planu wydawniczego na rok 2008
Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad planem wydawniczym na rok bieżący. Redaktor naczelny – prof. J. Nowacki zakomunikował wydanie 12 numerów czasopisma.
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Z inicjatywy prezesa W. J. Walczaka ma się ukazać numer dotyczący spraw bhp w spawalnictwie (nr 3/2008), prof.
St. Piwowar przygotowuje raport o stanie Polskiego Spawalnictwa, a prof. E. Tasak zasugerował, aby spisy treści i tytuły
artykułów zamieszczanych w czasopiśmie ukazywały się na
stronie www.
W dalszej części obrad prof. J. Nowacki podziękował
przedstawicielom środowisk akademickich i przemysłu za
współpracę oraz wsparcie czasopisma reklamami i płatnymi
ogłoszeniami, a także zachęcił gorąco do dalszej współpracy.
Profesor zwrócił się też z prośbą o zamieszczanie materiałów dotyczących planowanych konferencji. Prof. J. Nowacki
apelował także, aby dołożyć starań, by utrzymać poziom czasopisma i jego płynność wydawniczą, a prof. A. Ambroziak
zaproponował, by firmy sponsorujące były w czasopiśmie odpowiednio uhonorowane.
Prezes Mirosław Nowak zasugerował zwiększenie nakładu czasopisma, w celu rozprowadzania gratisów i sprzedaży
reklamowych artykułów. W tej sprawie prezes M. Nowak uzyskał poparcie prof. A. Ambroziaka, który zaproponował, aby
redakcja przeprowadziła akcję marketingową mającą zwiększyć sprzedaż czasopisma.
Prof. J. Nowacki poparł akcję promocji i rozdawania czasopisma oraz podziękował za wszystkie uwagi dotyczące wydawania i reklamy czasopisma.

Jubileusz 80-lecia czasopisma
W imieniu nieobecnego prof. J. Pilarczyka, prowadzący
obrady prof. A. Ambroziak zwrócił się do członków Rady Programowej o powołanie komitetu obchodów jubileuszu 80-lecia czasopisma, przypomniał też o składaniu wniosków do
Kapituły o przyznanie – z okazji Jubileuszu – medalu im. St.
Olszewskiego dla zasłużonych spawalników.
Na miejsce obchodów Jubileuszu Rada rekomenduje
w pierwszej kolejności Katowice, ze względu na odbywające w tym mieście, w październiku Targi, a następnie Warszawę. W związku z jubileuszem prof. J. Nowacki zapowiedział wydanie numeru specjalnego czasopisma, w którym mają się ukazać przede wszystkim artykuły zamawiane, przeglądowe, historyczne, dotyczące perspektyw,
a także wywiady.
W dalszej części posiedzenia prof. J. Nowacki wystąpił
z propozycją powołania Komitetu Honorowego Obchodów
Jubileuszu. Ciałem wykonawczym obchodów ma być redakcja.

Podsumowanie i zamknięcie obrad
Prof. J. Nowacki odczytał list od prof. dr. inż. Andrzeja
Skorupy w którym zawarta była bardzo pozytywna ocena czasopisma, a także prośba o zamieszczanie w numerach informacji o przewodach doktorskich i habilitacyjnych. W uznaniu
za wielki wkład i zaangażowanie w redagowanie czasopisma,
prof. A. Skorupa przekazał prof. J. Nowackiemu podziękowania dla całego zespołu redakcyjnego.
Kończąc obrady, redaktor naczelny prof. J. Nowacki podziękował prof. A. Ambroziakowi za sprawne prowadzenie
zebrania, zaś prof. A. Ambroziak podziękował wszystkim
obecnym za przybycie i aktywny udział w dyskusji podczas
obrad.

Sekretarz redakcji
mgr Barbara Tyburska-Tokarska

Recenzja rocznika
,,Przeglądu Spawalnictwa” 2007
„Przegląd Spawalnictwa” kierowany obecnie przez Redaktora
Naczelnego prof. dr hab. inż. Jerzego Nowackiego jest najważniejszym, o najdłuższej tradycji wydawniczej w Polsce czasopismem
o tematyce spawalniczej (jest kontynuatorem wydawanego w latach
1928–1939 miesięcznika „Spawanie i Cięcie Metali”). Jest czasopismem publikującym i popularyzującym najważniejsze osiągnięcia
naukowe i techniczne w dziedzinie spawalnictwa, informującym
o najważniejszych wydarzeniach i imprezach spawalniczych oraz je
komentującym, jak również omawiającym nowe książki, urządzenia,
materiały dodatkowe ukazujące się na rynku lub rozwiązania techniczne zastosowane w krajowym przemyśle. Jest ważnym miejscem
zamieszczania reklam i materiałów informacyjnych dla krajowych
i zagranicznych firm spawalniczych. Najwięcej jednak miejsca na
swych łamach „Przegląd Spawalnictwa” poświęca publikacji wyników badań i prezentacji prac naukowych realizowanych w krajowych
ośrodkach naukowo-badawczych zlokalizowanych głównie w krajowych uczelniach technicznych.
W roku 2007 ukazało się 12 numerów „Przeglądu Spawalnictwa”
w 11-tu zeszytach, w tym jednym zeszycie podwójnym nr 2-3. Wydano cztery zeszyty specjalne poświęcone konferencjom i seminariom.
Były to:
– Nr 7 poświęcony 60-leciu Wydziału Mechanicznego Politechniki
Szczecińskiej
– Nr 8 zawierający materiały zorganizowanej w Szczecinie 49-tej
Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej „Nowe
materiały i technologie w spajaniu”
– Nr 9 z materiałami zorganizowanej we Wrocławiu 2-giej Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
„Postęp w technologiach lutowania”
– Nr 10 poświęcony dwóm wydarzeniom zorganizowanym we
wrześniu ub. roku, tj. VI Szczecińskiemu Seminarium Spawalniczemu i XI Spotkaniu Spawalników Wybrzeża w Gdańsku.
Wydawanie zeszytów specjalnych jest korzystne zarówno dla redakcji pozyskującej materiały do druku i prawdopodobnie dodatkowe
środki na wydanie zeszytu, jak i dla organizatorów konferencji czy seminarium, którzy mają możliwość szerszego rozpowszechnienia wygłaszanych referatów niż w wydawanych jednorazowo materiałach
konferencyjnych. Nie bez znaczenia jest tez ranga publikacji i związane z nią tzw. punkty MNiSzW, ważne dla dokumentowania dorobku naukowego autorów, jak i zatrudniających ich instytucji dla celów
kategoryzacji jednostek naukowo-badawczych. Tu warto podkreślić,
że publikacjom zamieszczanym w „Przeglądzie Spawalnictwa” przyznawane są 4 punkty MNiSzW, co w dużej mierze wynika z wysokiego poziomu czasopisma, ale również zabiegów i starań redakcji,
w tym osobiście Redaktora Naczelnego, za co środowisko naukowe
polskich spawalników powinno być Mu szczególnie wdzięczne.
Łączna objętość rocznika 2007 „Przeglądu Spawalnictwa” wyniosła 768 stron i 44 strony okładek. Opublikowano 104 recenzowane artykuły główne napisane przez 201 autorów, w tym dwóch
autorów zagranicznych, 4 wywidy, 4 fotoreportaże, w tym jeden
z Targów Poznańskich i trzy z konferencji spawalniczych. W nowym
dziale „Praktyka spawalnicza” opublikowano 14 artykułów sygnowanych przez firmy spawalnicze traktujących bądź to o profilu produkcji
firm, bądź to o nowych przedsięwzięciach technicznych czy nowych
technologiach. W dziale „Nowości wydawnicze omówiono tylko dwie
publikacje książkowe, obydwie autorstwa dr Kazimierza Ferenca, ale
tylko one ukazały się na niebogatym rynku piśmienniczym krajowego
spawalnictwa. W dziale natomiast „Nowości techniczne” zamieszczono 5 informacji o nowych urządzeniach i jedną o nowościach
z zakresu bhp przy spawaniu i cięciu metali. Zamieszczano bieżące
informacje o działalności i sprawozdania z wybranych imprez Sekcji Spawalniczej SIMP oraz Polskiego Towarzystwa Spawalniczego.
Informowano o imprezach targowych i konferencjach. Zamieszczono wspomnienia o zmarłych w 2007 roku zasłużonych dla polskiego
spawalnictwa profesorach: Janie Adamczyku, Piotrze Adamcu i Zdzisławie Szczecińskim.
Już z tego zestawienia wynika, że „Przegląd Spawalnictwa”
stał się czasopismem żywym, reagującym na bieżące wydarzenia,
propagującym aktualne osiągnięcia techniczne i informującym o no-

wościach technicznych, organizacyjnych, wydawniczych i innych.
Nie bez znaczenia jest atrakcyjna szata graficzna i dobry poziom
edytorski czasopisma, a co warte szczególnego podkreślenia –
w 2007 roku wprowadzono tytuły i streszczenia artykułów w języku
angielskim, ważne w wymianie międzynarodowej czasopism.
Najistotniejszą częścią „Przeglądu Spawalnictwa” pozostają
nadal artykuły naukowe i naukowo-techniczne autorstwa polskich
naukowców powstałe w wyniku prowadzonych prac badawczych,
grantów międzynarodowych i krajowych MNiSzW i innych. Dlatego
tematyka artykułów jest bardzo zróżnicowana, tak jak zróżnicowane
są tematy prac badawczych, w wyniku których artykuły te powstały.
I tak w obszarze metalurgii procesów spawalniczych opublikowano
14 artykułów, w obszarze techniki spawania, zgrzewania, napawania, lutowania, cięcia i inne opublikowano 40 artykułów, w obszarze
techniki klejenia opublikowano 4 artykuły, w obszarze urządzenia,
materiały i sprzęt spawalniczy opublikowano 5 artykułów, w obszarze właściwości mechaniczne złączy spawanych opublikowano 18
artykułów, w obszarze automatyzacja i robotyzacja 3 artykuły oraz
20 artykułów nie zakwalifikowanych do żadnego z wymienionych
wcześniej obszarów tematycznych. Wszystkie opublikowane artykuły były recenzowane i reprezentują wysoki poziom merytoryczny.
Dotyczyły one wielu aktualnych i istotnych, z punktu widzenia rozwoju technik i technologii spawalniczych, zagadnień, między innymi:
spawalniczych technologii hybrydowych, próżniowego lutowania stopów żaroodpornych i stali duplex, spawalniczych metod modyfikacji
powierzchni części maszyn i urządzeń technicznych, lutospawania
blach ocynkowanych, wykorzystania promienia lasera w procesach
spawalniczych, klejenia narzędzi skrawających, automatyzacji procesów spawalniczych oraz nowoczesnych metod badania jakości
i właściwości złączy spawanych, lutowanych, zgrzewanych i warstw
napawanych i natryskiwanych termicznie. Taka różnorodność tematyki publikowanych artykułów świadczy z jednej strony o otwartości
czasopisma na wszystkie aktualne i ważne zagadnienia zarówno
o charakterze stricte naukowym, jak i praktycznym, z drugiej wpływa
na jego wielobarwność i atrakcyjność dla czytelników poszukujących
danych literaturowych z różnych obszarów spawalnictwa.
Łamy „Przeglądu Spawalnictwa” są atrakcyjne dla wielu firm spawalniczych zamieszczających na nich swoje materiały reklamowe
i informacyjne. Firmy takie jak Cloos Polska Sp. z o.o., Instytut Spawalnictwa, Kemppi Sp. z o.o. i 3M zamieszczały swoje materiały
w każdym z jedenastu zeszytów, inne, takie jak Air Products, BE Stal
i Metal sp. z o.o. oraz Spawcity kilkakrotnie, jeszcze inne jedno- lub
dwukrotnie. Łącznie w zeszytach rocznika 2007 reklamowały się 24
firmy, wliczając w tą liczbę również organizatorów trzech konferencji
spawalniczych. Liczba zatem 21 reklamodawców nie wydaje się zbyt
imponująca.
Podsumowując ocenę rocznika 2007 miesięcznika „Przegląd
Spawalnictwa” mogę stwierdzić, że:
– był on zgodny z linią programową nakreśloną w expose Redaktora Naczelnego prof. dr hab. inż. Jerzego Nowackiego wygłoszonego podczas obejmowania przez Niego tej funkcji w 2006
roku oraz założeniami przyjętymi przez obecną Radę Programową na swoim inauguracyjnym posiedzeniu,
– potwierdził swoją pozycję najważniejszego krajowego czasopisma naukowo-technicznego w zakresie spawalnictwa,
– jest czasopismem publikującym wyniki prac badawczych wykonywanych przez pracowników nauki tworzących i rozwijających
własny dorobek naukowy, a jednocześnie ważnym źródłem informacji bibliograficznych dla badaczy i studentów wykonujących
prace przejściowe i dyplomowe,
– jest czasopismem żywym, reagującym na bieżące wydarzenia
typu konferencje, seminaria, targi oraz otwartym na wszystkie
informacje dotyczące naukowych i praktycznych aspektów technologii spawalniczych,
– reprezentuje wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów (być może również dzięki odpowiedniemu doborowi recenzentów), wysoki poziom edytorski oraz atrakcyjną szatę graficzną.
dr hab. inż. Andrzej Kolasa prof. PW
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje
przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki
spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury i właściwości
złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych i spawania tworzyw
polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji kariery spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa” są tłumaczone na język angielski i zamieszczane
w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z Redakcją), a komunikatu 1/4 strony
wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy
i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1)
i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny
być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm. Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych
plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach*.CDR, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki
– układ SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie
(do 1/3 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane
cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście.Artykuły prosimy nadsyłać na CD  lub e-mailem wraz
z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane
teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w „Przeglądzie Spawalnictwa” – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu są skuteczną i tanią formą
reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania. Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia
reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki (inserts) dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne;
informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych. Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów
techniczno-informacyjnych. Ceny ogloszeń i artykułów promocyjnych są negocjowane.

prenumeratA
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na okres
pół roku lub roku. W  celu zamówienia czasopisma należy wysłać
do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy
pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), na konto:
Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
GARMOND PRESS S.A. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax (0-12) 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61. 25-528 Kielce,
tel. (0-41) 368 36 20, fax (0-41) 345 15 71
RUCH - Infolinia : 0 804 200 600
www.ruch.com.pl

Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa“
wg zadeklarowanego okresu
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza „Przeglądu Spawalnictwa”
16 zł (0% VAT)
półrocznie	                                                          96 zł
rocznie		                                          192 zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl
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