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Jaka będzie cena acetylenu?
Od jesieni, kiedy zatrzymano produkcję karbidu jedynego
polskiego producenta huty „Łaziska” rynek karbidu w Polsce
jest zdany na łaskę koncernów zagranicznych. Po chwilowych
perturbacjach nie grożą nam już przestoje acetylenowni należących do zakładów produkujących ciężkie konstrukcje spawane
i stoczni. Obserwujemy natomiast bardzo silny skokowy wzrost.
cen karbidu, mimo że cieszymy się bardzo silną złotówką.
Jak mówi Pan Dyrektor Marek Bona z Mostostalu Chojni-.

Krajowi producenci acetylenu, mimo długoterminowych
kontraktów też odczuwają bardzo silny wzrost kosztów wynikający z wzrostu cen karbidu i wody (głównych składników do
produkcji acetylenu), a także rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska. Z dużym prawdopodobieństwem
możemy stwierdzić, że podwyżki te będą zostaną przeniesione na klientów. Niewielkim pocieszeniem może być fakt,
że jak donosi agencja DPA1 z 27 lipca 2008 roku, komisja.

Rys. 1. Ceny koksu na świecie
Źródło1): Coke market report.

Rys. 2. Karbid wytwarzanie i zastosowania
Źródło2): Linde Gaz Polska Sp. zo.o.

ce wynosi on ok. 30% od stycznia tego roku. W przypad-.
ku mniejszych odbiorców nawet o 40%. Wynika to przede
wszystkim, jak twierdzą producenci, ze skokowego wzrostu
ceny koksu oraz cen energii na świecie. Jeśli przyjrzymy się
cenom koksu na świecie wygląda na to, że to nie koniec podwyżek cen karbidu. Nie bez znaczenia pozostaje wzrost cen
transportu.
POSCO, jeden z największych producentów stali z Korei, w tym roku kontraktowym zapłaci do 300 USD za tonę
australijskiego koksu. Nowa cena obowiązuje od kwietnia br.
– podaje dziennik „RBK Daily”. Koreańska spółka przyjęła
ofertę australijskich dostawców węgla, którzy zwiększyli cenę
surowca prawie o 215%.
Dienis Goriew z funduszu inwestycyjnego Finam zaznacza,
że wzrost kontraktowych cen węgla jest uwarunkowany wysokim popytem na surowiec i możliwym ograniczeniem dostaw.
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europejska bierze na celownik niektórych producentów kar.
bidu w Europie, podejrzewając ich o zmowę cenową. Wymieniani są bez nazw producenci z Niemiec, Austrii, Słowacji.
i Słowenii. Ponieważ producentów karbidu w Europie jest zaledwie siedmiu, nie trudno się domyśleć o kogo chodzi. Jaka
więc będzie cena acetylenu?
Jerzy Nowacki
Redaktor Naczelny

http://gornictwo.wnp.pl/australijczycy-dyktuja-ceny-koksu 08.04.200810:35
http://www.earthtimes.org/articles/show/215351,eu-targets-steelindustry-suppliers-in-antitrust-probe.html
1)
2)

Jolanta Matusiak

Wpływ warunków materiałowych
i technologicznych na emisję zanieczyszczeń
przy spawaniu wysokostopowych
stali nierdzewnych
The influence of material and technological
conditions on the emission of welding fume
due to welding of stainless steels
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono badania emisji pyłu oraz zawartości chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle spawalniczym powstającym przy spawaniu łukowym wysokostopowych stali nierdzewnych. Wskazano na zagrożenia dla
zdrowia związane ze spawaniem tych stali, a wynikające.
z emisji do środowiska substancji kancerogennych. Przedstawiono zalecenia do doboru warunków materiałowych.
i technologicznych spawania stali nierdzewnych w aspekcie ograniczenia emisji pyłu całkowitego, zawartości chro-.
mu(VI) i niklu w pyle.

The research of emission of welding fume and contents
of total and hexavalent chromium and nickel at welding
fume during arc welding of high-alloyed stainless steels
was discussed. The health hazards for welders which are
connected with welding stainless steels were indicated.
These health hazards result from emission of carcinogenic
substances to the environment. The recommendations for
the choice of welding conditions of stainless steels in aspects of reduction of emission of welding fume and reduction
of contents carcinogenic substances were presented.

Wstęp
Wysokostopowe stale nierdzewne stanowią tworzywo
wielu różnorodnych konstrukcji i wyrobów: urządzeń przemysłowych, instalacji, elementów budowli, środków transportu,.
a także licznych przedmiotów codziennego użytku. O przydatności stali nierdzewnych do tak różnych przeznaczeń decyduje
ich odporność na korozyjne działanie mediów, na które narażone są wyroby w warunkach eksploatacji. Odporność ta jest
wynikiem celowo opracowanych składów chemicznych stali,.
w których rolę podstawową spełnia dodatek chromu. Inne ważne składniki stali nierdzewnych to nikiel, molibden oraz krzem
i mangan. Współczesne hutnictwo produkuje stale nierdzewne
w dużej gamie półfabrykatów uzyskiwanych w drodze przeróbki plastycznej, nierzadko też materiały te są tworzywem
odlewów. W przemyśle krajowym wykorzystywane są stale
nierdzewne wszystkich rodzajów, dominujące znaczenie ma
przerób stali austenitycznych. Stabilny jest poziom stosowania stali chromowych, szybko, podobnie jak na całym świecie,
wzrasta zużycie stali typu dupleks. Wykorzystanie specyficznych i cennych własności stali nierdzewnych wymaga ich przetwarzania za pomocą odpowiednich, wysokiej klasy procesów
technologicznych. Warunek ten całkowicie odnosi się również
do technologii, urządzeń i materiałów spawalniczych.
Procesy spawalnicze są powszechnie wykorzystywane przy
wytwarzaniu wyrobów ze stali nierdzewnych; dotyczą przeważającej większości gatunków, całego zakresu grubości, wreszcie wszystkich dostępnych postaci: blach, taśm, kształtowni-

Dr inż. Jolanta Matusiak – Instytut Spawalnictwa.

ków drutów, rur, również odlewów. Do łączenia elementów ze
stali nierdzewnych wykorzystywane są niemal wszystkie znane
metody spawalnicze, wśród których przeważają metody spawania łukoweg. Są one 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. 90 000 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 pracy budzi szerokie zainteresowanie.
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 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 i kancerogenność 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
Przegląd spawalnictwa 8/2008



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.
Spawanie metodą MIG/MAG oraz elektrodami otulonymi
powoduje stosunkowo dużą emisję pyłu i gazów, znacznie
mniej zanieczyszczeń powstaje przy spawaniu metodą TIG,
co wynika z charakterystyki metalurgicznej procesu. W pyle
spawalniczym powstającym przy spawaniu stali nierdzewnych
występują znaczące ilości pierwiastków charakterystycznych
dla tych stali: zwłaszcza chromu i niklu, które powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia. Niektóre postacie 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 są 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 [1]. 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 [1÷4]. W pełni więc uzasadnione jest, by uważać te substancje za niebezpieczne, związane z niepożądanymi reakcjami chemicznymi.
i fizykochemicznymi, które zachodzą po ich wniknięciu do organizmu człowieka. 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.
W Instytucie Spawalnictwa od szeregu lat prowadzone są
badania ukierunkowane na poszukiwanie możliwości ograniczenia zagrożeń zdrowia towarzyszących spawaniu na drodze
doboru właściwych warunków materiałowo-technologicznych
procesu. Aby zmniejszyć zagrożenia związane ze spawaniem,
należy wpływać na ilość i skład chemiczny powstających substancji szkodliwych. Emisja jakościowa i ilościowa pyłu spawalniczego jest wynikiem zastosowanego procesu, warunków
technologicznych oraz materiału podstawowego i dodatkowego. Parametry spawania łukowego wpływają w znacznym
stopniu na ilość emitowanych zanieczyszczeń. Większość.
z licznych parametrów spawania łukowego może podlegać modyfikacji przy zachowaniu zasad poprawnego przebiegu spawania. Stwarza to możliwość optymalizacji procesu w aspekcie
wielkości emisji, jak i składu chemicznego pyłu spawalniczego,.
w tym udziału pierwiastków i związków toksycznych oraz kancerogennych. Do wykorzystania tych możliwości niezbędna jest
szeroka wiedza na temat zjawisk w łuku, procesów fizycznych

i chemicznych, wreszcie skutków zmodyfikowanych warunków
technologicznych dla środowiska.
W artykule przedstawiono badania emisji zanieczyszczeń
pyłowych przy spawaniu stali nierdzewnych oraz możliwości
optymalizacji procesu w aspekcie poprawy warunków pracy.
Badania emisji pyłu zostały wzbogacone o badania zawartości
substancji kancerogennych w pyle spawalniczym czyli zawartości chromu(VI) i niklu.

Zakres materiałowo-technologiczny
badań emisji zanieczyszczeń
pyłowych przy spawaniu
wysokostopowych stali nierdzewnych
Przy wyborze materiałów podstawowych i spawalniczych
materiałów dodatkowych kierowano się zasadą, że zakres
materiałowy badań powinien uwzględniać aspekt praktycznego wykorzystania wyników badań, a więc rozpowszechnienie
stosowania wybranych wysokostopowych stali nierdzewnych,
drutów, prętów, elektrod i gazów osłonowych.
Austenityczne stale chromowo-niklowe stanowią przeważającą część całej masy stali odpornych na korozję używanych
do wykonywania konstrukcji spawanych. Najbardziej popularną, szeroko znaną i stosowaną na konstrukcje o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu jest stal oznaczona X5CrNi18-10
(0H18N9). Stal dobrze spawalna wszystkimi metodami spawania łukowego, a warunki jej spawania są reprezentatywne dla
całej grupy stali austenitycznych. Wymienione czynniki przyjęto za podstawę wyboru stali X5CrNi18-10 jako materiału podstawowego do badań. Z szerokiej grupy stali chromowych do
badań emisji zanieczyszczeń wybrano stal X6Cr17 (0H17T),
która jest stosunkowo często używanym materiałem na konstrukcje spawane. Gatunki X6Cr17 i X5CrNi18-10 reprezentują
grupy materiałów tradycyjnych, rozpowszechnionych i dobrze
znanych w krajowym przemyśle pod względem technologii.
i warunków spawania. Grupa stali nierdzewnych podlega ciągłemu rozwojowi, pojawiają się gatunki o nowych charakterystykach. Taką stosunkowo nową grupę dla krajowych wytwórców konstrukcji stanowią stale typu dupleks, o strukturze austenityczno-ferrytycznej, w których składnikami stopowymi są
chrom, nikiel, molibden i azot. Stale typu dupleks są w kraju wykorzystywane jako materiał na konstrukcje spawane, jednakże
stanowią grupę ciągle niezbyt szeroko znaną w praktyce. Równocześnie postępuje w świecie silny rozwój zastosowań stali.
z tej grupy i rośnie ich popularność ze względu na szczególnie
korzystne połączenie własności wytrzymałościowych i odporności na korozję. W dążeniu do reprezentatywności materiałów

Tablica I. Materiały dodatkowe do badań emisji zanieczyszczeń przy spawaniu chromowej stali ferrytycznej X6Cr17 (0H17T) [8]
Table I. The welding consumables for testing welding fume emission during the welding of chromium-ferritic steel
Metoda
spawania



Gatunek
materiału dodatkowego

Postać materiału/
średnica, mm

Zawartość głównych składników, % m/m
C

Cr

Si

Mn

Własności mechaniczne
stopiwa

MIG/
MAG

KWA-IG, (oznaczenie .
wg PN-EN 12072–G Z 17 Ti )

drut lity/
średnica 1,2

0,06

17,5

0,6

0,60

brak danych

TIG

KW10-IG, (oznaczenie .
wg PN-EN 12072–WZ 13)

pręt/
średnica 2,0

0,06

14,5

1,10

0,60

brak danych

MMA

Fox KW10 .
– otulina zasadowa

elektroda otulona/
średnica 3,25

0,80

13,50

0,70

0,80

Rp0,2 490 MPa,
Rm 700 MPa, A5 17%

Fox SKWA .
– otulina zasadowa

elektroda otulona/
średnica 3,25

0,80

17,00

0,30

0,30

Rp0,2 370 MPa,
Rm 560 MPa, A5 23%
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Tablica II. Materiały do badań emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stali austenitycznej X5CrNi18-10 [6]
Table II. The welding consumables for testing welding fume emission during the welding of austenitic steel
Metoda
spawania
MIG/
MAG
TIG
MMA

Gatunek
materiału dodatkowego

Zawartość głównych składników, % m/m

Postać materiału/
średnica, mm

C

Si

Mn

Cr

Ni

Własności mechaniczne
stopiwa

308L-Si/MVR-Si

drut lity
średnica 1,2

0,02

0,85

1,70

20,00

10,50

Rp0,2 400 MPa,
Rm 580 MPa, A5 40%

308L-Si/MVR-Si

pręt/
średnica 2,0

0,02

0,85

1,70

20,00

10,50

Rp0,2 400 MPa,
Rm 580 MPa, A5 40%

0,03

0,30

1,50

20,00

9,50

0,03

0,30

1,50

20,00

10,50

0,02

0,80

1,00

19,50

10,50

308L/MVR Basic

elektroda zasadowa/
średnica 3,25
elektroda rutylowo-zasadowa/średnica 3,25
elektroda rutylowa/
średnica 3,25

308L/MVR-A Rutile
308L//MVR PW AC/DC

Rp0,2 430 MPa,
Rm 590 MPa, A5 40%
Rp0,2 430 MPa,
Rm 590 MPa, A5 40%
Rp0,2 450 MPa,
Rm 600 MPa, A5 40%

Tablica III. Materiały do badań emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stali austenityczno-ferrytycznej X2CrNiMoN22-5-3 (stal
dupleks 2205) [6, 7]
Table III. The welding consumables for testing welding fume emission during the welding of austenitic-ferritic steel
Metoda
spawania

Gatunek materiału
dodatkowego

MIG/
MAG

LEXAL T22 9 3N

TIG
MMA

Postać materiału/
średnica, mm

Zawartość głównych składników, % m/m

Własności mechaniczne
stopiwa

C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

drut proszkowy/
średnica 1,2

0,03

0,50

1,10

22,50

8,50

2,80

Rp0,2 585 MPa,
Rm 700 MPa, A5 28%

2205/TIG

pręt/
średnica 2,0

0,02

0,50

1,60

22,50

8,00

3,00

Rp0,2 580 MPa,
Rm 780 MPa, A5 30%

2205 BASIC

elektroda otulona .
zasadowa/średnica 3,25
elektroda otulona .
rutylowa/średnica 3,25

0,02

0,40

0,80

23,00

9,50

3,10

0,02

0,80

0,90

22,80

9,50

3,10

2205 PW AC/DC

Rp0,2 650 MPa,
Rm 850 MPa, A5 30%
Rp0,2 650 MPa,
Rm 850 MPa, A5 30%

Tablica IV. Zakres materiałowo-technologiczny badania emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stali nierdzewnych [8÷12]
Table IV. The material and technological scope for testing welding fume emission during the welding of stainless steels
Gatunek stali

X6Cr17 (0H17)

X5CrNi18-10 (0H18N9)

X2CrNiMoN22-5-3 (Stal dupleks 205)

Metoda spawania

MIG/MAG

MIG/MAG

MIG/MAG

Parametry .
technologiczne

gaz osłonowy:
98% Ar + 2% O2
97% Ar + 3% CO2
82% Ar + 18% CO2
92% Ar + 8% CO2
95% Ar + 5% O2
92% Ar + 8% O2
90% Ar + 5% CO2 + 5% O2

gaz osłonowy:
Ar
98% Ar + 2% O2
97% Ar + 3% CO2

gaz osłonowy:
82% Ar + 18% CO2

natężenie prądu:
150 A, 200 A, 250 A

natężenie prądu:
150 A, 200 A, 250 A

natężenie prądu:
150 A, 200 A, 250 A
Materiał
dodatkowy
Metoda spawania
Parametry technologiczne

drut lity średnica 1,2 - KWAIG
TIG

drut lity średnica 1,2 - 308L-Si/
MVR-Si
TIG

drut proszkowy średnica 1,2 - LEXAL
T22 9 3N
TIG

gaz osłonowy: Ar

gaz osłonowy: Ar

gaz osłonowy: Ar

natężenie prądu:
80 A, 100 A, 140 A

natężenie prądu:
80 A, 100 A, 140 A

natężenie prądu:
80 A,100 A,140 A

Materiał dodatkowy

Pręt średnica 2,0 - KW10-IG

Pręt średnica 2,0 308L-Si/MVR-Si

Pręt średnica 2,0 - 2205/TIG

Metoda spawania

MMA

MMA

MMA

Materiał dodatkowy

pręt średnica 2,0 - KW10-IG

pręt średnica 2,0 308L-Si/MVR-Si

pręt średnica 2,0 - 2205/TIG

Parametry technologiczne

natężenie prądu: 110 A

natężenie prądu: 120 A

natężenie prądu: 120 A

Gatunki elektrod

elektroda zasadowa średnica
3,25 mm - FOX SKWA

elektroda zasadowa średnica 3,25
- 308L/MVR Basic

elektroda zasadowa
średnica 3,25 - 2205 BASIC

elektroda zasadowa
średnica 3,25 mm - FOX
KW 10

elektroda rutylowo-zasadowa
średnica 3,25 -308L/MVR-A Rutile

elektroda rutylowa
średnica 3,25 - 2205 PW AC/DC

elektroda rutylowa
średnica 3,25 - 308L//MVR PW
AC/DC
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Rys. 1. Stanowisko doświadczalne do pobierania próbek pyłu przy
spawaniu stali metodą MIG/MAG
Fig. 1. The testing stand for sampling procedure of welding fume.
during MIG/MAG welding

badanych wybrano zatem jako trzeci gatunek stali, stal dupleks
2205-X2CrNiMoN22-5-3, która znajduje się w programach produkcji wszystkich ważniejszych konsorcjów hutniczych.
Kierując się celem aplikacyjnym wyników badań, przyjęto
założenie zbadania zależności pomiędzy emisją pyłu, zawartością chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle spawalniczym, a warunkami technologicznymi trzech metod spawania
łukowego, które są najczęściej wykorzystywane dla stali nierdzewnych: metoda MIG/MAG, TIG oraz spawanie elektrodami
otulonymi MMA. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, materiały
dodatkowe do spawania stali nierdzewnych ferrytycznych, austenitycznych i stali typu dupleks powinny zasadniczo być pod
względem składu chemicznego zbliżone do spawanego materiału. Przyjęcie tej zasady ma szereg zalet wynikających z charakterystyk stopiwa takich materiałów. Stopiwo jest podobne do
materiału podstawowego pod względem własności mechanicznych, wyglądu (koloru), podatności i rezultatów ewentualnej
obróbki cieplnej oraz odporności na korozję [5]. Alternatywę dla
spoiw materiałopodobnych stanowią (szczególnie w przypadku
stali ferrytycznych) materiały o strukturze austenitycznej, charakteryzujące się dobrą plastycznością stopiwa i odpornością
na pękanie, jak również na korozję, ale różniące się co do struktury, barwy, podatności na obróbkę cieplną oraz zdecydowanie
droższe. W badaniach przyjęto, w celu zachowania jednolitości
składu chemicznego, zasadę badania wyłącznie jednakowych
lub zbliżonych układów materiał podstawowy – materiał dodatkowy. Wytypowane do badań materiały dodatkowe przedstawiono w tablicach I÷III.
W tablicy IV przedstawiono szczegółowo parametry technologiczne (skład gazu osłonowego, natężenie prądu) dla
badanych metod spawania oraz zastosowane spoiwa dla poszczególnych gatunków stali i metod ich spawania.

Laboratoryjne stanowiska
badawcze i metodyka badawcza
Rys. 2. Stanowisko doświadczalne do pobierania próbek pyłu przy
spawaniu stali metodą TIG
Fig. 2. The testing stand for sampling procedure of welding fume.
during TIG welding

Rys. 3. Stanowisko doświadczalne do pobierania próbek pyłu przy
spawaniu stali elektrodami otulonymi
Fig. 3. The testing stand for sampling procedure of welding fume.
during manual metal arc welding
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Metodyka pobierania próbek pyłu przy procesach spawania została opracowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
ISO 15011-1:2005: Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu.
i procesach pokrewnych – Metoda laboratoryjna pobierania próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów wytwarzanych przy spawaniu łukowym – Część 1: Określenie
wskaźnika emisji i pobieranie do analizy próbek cząstek pyłu
zawieszonych w powietrzu.
Stanowisko doświadczalne do pobierania próbek pyłu powstającego przy spawaniu stali metodą MIG/MAG składa się.
z hermetycznej komory doświadczalnej, wewnątrz której prowadzony jest proces spawania. Materiał podstawowy umieszczony jest na poziomym obrotniku, natomiast uchwyt spawalniczy zamontowano na stałej nieruchomej podstawie. Proces
spawania prowadzono wewnątrz komory doświadczalnej
automatycznie, bez udziału osób z zewnątrz. W badaniach
zastosowano półautomat spawalniczy MAGOMIG-401C.
Stanowisko do pobierania próbek pyłu powstającego
przy spawaniu stali metodą TIG składa się z trzech zasadniczych podzespołów: komory doświadczalnej, urządzenia odsysającego, urządzenia do spawania metodą TIG – KEMPPI
PRO 5000.
Proces spawania metodą TIG prowadzono metodą ręczną,
wewnątrz komory doświadczalnej.
Stanowisko doświadczalne do pobierania próbek pyłu powstającego przy spawaniu metodą MMA składa się z hermetycznej komory doświadczalnej, wewnątrz której prowadzony
jest proces spawania ręcznego elektrodami otulonymi. Do zasilania łuku zastosowano prostownik spawalniczy PSP-630.

Metod yka ba dawc za
Oznaczani e emisji pylu calkowitego pr zy
spawaniu stali nierdzewnej metodami
MI G/MA G, TI G i MM A

Metoda grawimetry czna
Pobierani e próbek pyl u do oznaczen

Oznaczani e chr omu calkowitegometoda
miareczk owania wizualnego

Roztworzenie próbki pylu w kwasach, utlenienie
chro mu w srodowisku kwasnym do chromu(V I) ,
redukcja chromu(V I) mianowanym ro ztworem 6
hydr atu siarcza nu(V I) amonu i zelaza(I I)
i odmia reczkowani e nadmiar u tego odczynni ka
mianowanym roztworem mangania nu(VI I) potasu.

Oznaczani e chr omu szesciowart osciowego

Oznaczani e nik lu metoda wagowa

Oznaczani e zawar tosci poprzez pomiar absorpcj i
atomowej podczas r ozpylani a r oztworu w plomieniu
tl enek diazotu – acetylen, przy dlugosci fa li 357,8 nm
emitowanej przez lampe z katoda wnekowa dla chromu
– spektrometr P erkin El mer t yp 3300

Rozpuszczenie próbki pylu w mieszaninie kwasów,
wydzieleni e nik lu w postaci osadu
dimetyloglioks ynianu niklu(II ) i oznaczani e wagowe Ni.
13

Rys. 4. Metodyka badawcza do określania emisji pyłu spawalniczego, zawartości chromu.
całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle spawalniczym zastosowana w badaniach [9÷12]
Fig. 4. The testing procedure for the determination of welding fume emission, contents.
of chromium, chromium(VI) and nickel at welding fume
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Wyniki badań pozwoliły na określenie możliwości zmniejszania emisji pyłu oraz ograniczenia zawartości substancji rakotwórczych w pyle spawalniczym przez dobór spawalniczych
materiałów dodatkowych i warunków technologicznych procesu
spawania. Wielkość emisji pyłu całkowitego powstającego podczas spawaniu łukowym stali nierdzewnych jest ściśle związana z zastosowanymi materiałami dodatkowymi i parametrami
prądowymi danego procesu łączenia. Przy spawaniu metodą
MIG/MAG oraz TIG stali nierdzewnych tzn. stali austenitycznej
(X5CrNi18-10) (rys. 6), chromowej stali ferrytycznej (X6Cr17)
(rys. 5) oraz stali austenityczno-ferrytycznej (X2CrNiMoN22-5-3),
badania wykazały, że wielkość emisji pyłu jest uzależniona od
natężenia prądu spawania. Wzrost natężenia prądu powoduje
większą emisję pyłu całkowitego. Przy badaniu wielkości emisji
pyłu powstającego przy spawaniu metodą MIG/MAG zastosowano trzy wartości natężenia prądu: 150, 200 i 250 A. Przy
natężeniu prądu 150 i 200 A uzyskano zwarciowy przepływ
metalu w łuku. Wielkość emisji pyłu całkowitego była mniejsza,
w porównaniu do wielkości emisji pyłu, którą oznaczono przy
przenoszeniu grubokroplowym metalu. Przy natężeniu prądu
250 A, w zakresie łuku przejściowego z przenoszeniem grubokroplowym, stwierdzono zdecydowany wzrost wielkości emisji
pyłu. Wpływ natężenia prądu i związanego z nim rodzaju przenoszenia metalu w łuku na wielkość emisji pyłu, stwierdzono
dla wszystkich gazów osłonowych zastosowanych w badaniach. W badaniach prowadzonych dla metody TIG zastosowano trzy wartości natężenia prądu: 80, 100 i 140 A. Stwierdzono
wzrost emisji pyłu przy wzroście natężenia prądu (rys. 7). Natężenia prądu przy metodzie TIG wpływa na wydzielanie się
ciepła podczas jarzenia się łuku pomiędzy elektrodą nietopliwą
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8 2%Ar + 18%CO2
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9 2%Ar + 8%CO2

2,50

9 7%Ar + 3%CO2
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Rys. 5. Wpływ natężenia prądu i składu gazu osłonowego na emisję
pyłu przy spawaniu chromowej stali ferrytycznej metodą MIG/MAG
Fig. 5. The influence of welding current and the composition of shielding gases on the welding fume emission during MIG/MAG welding.
of chromium-ferritic steel
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Wpływ warunków materiałowo-technologicznych na emisję pyłu
oraz zawartość substancji
kancerogennych w pyle spawalniczym
przy spawaniu stali nierdzewnych

a materiałem spawanym, a więc decyduje o mocy cieplnej łuku. Wzrost natężenia
powoduje wzrost temperatury plazmy łuku.
i intensywniejszy przebieg parowania ciekłego metalu oraz reakcji utleniania.
Wyniki badań wykazały wpływ natężenia prądu przy spawaniu stali nierdzewnych
metodami MIG/MAG (rys. 8, 9) i TIG na zawartość w pyle chromu(VI) i niklu. Wzrost
natężenia prądu powoduje wyższą zawartość w pyle chromu(VI) i niklu. Zależność ta
wystąpiła dla wszystkich gazów osłonowych
i dla wszystkich gatunków drutów elektrodowych i prętów zastosowanych w badaniach. Zmiana zawartości chromu(VI) i niklu.
w pyle jest związana ze wzrostem intensywności reakcji utleniania. Intensywność
utleniania w łuku zależy od temperatury
plazmy, na którą z kolei wpływa natężenie
prądu. Przy większym natężeniu prądu
wzrasta również objętość słupa łuku, czemu towarzyszy wzrost ilości zdysocjowanego tlenu. Przy zwiększonej ilości tlenu atomowego w strefie łuku, chrom(III) bardzo
łatwo utlenia się do postaci chromu(VI).
Obecność tlenu atomowego przyczynia się
również do powstawania tlenków niklu.

2,50
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1,50

98% Ar+ 2% O2
97% Ar+ 3% CO2

1,00
150
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Rys. 6. Wpływ natężenia prądu i składu gazu osłonowego na emisję
pyłu przy spawaniu metodą MIG/MAG stali austenitycznej
Fig. 6. The influence of welding current and the composition of shielding gases on the welding fume emission during MIG/MAG welding.
of austenitic steel
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Istotnym zagadnieniem jest wpływ składu gazu osłonowego na wielkość emisji pyłu i na zawartość substancji niebezpiecznych w pyle. Badania wykazały znaczący wpływ składu
gazu osłonowego na wielkość emisji pyłu całkowitego, zawartość chromu(VI) i niklu w pyle. W badaniach prowadzonych dla
chromowej stali ferrytycznej X6Cr17 zastosowano siedem różnych mieszanek gazowych (rys. 5, 8). Były to mieszanki typu
argon + tlen, argon + ditlenek węgla i argon + ditlenek węgla +
tlen. Gazy osłonowe bardzo różniły się pod względem wielko-
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0,06
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0,02
0,00

stal austenityczna 308L-S i śr. 2,0 mm
stal Duplex 2205 śr. 2,0 mm
stal chromowa ferrytyczna KW10 -IG śr. 2,0 mm

80

140 I [ A]

100

Rys. 7. Wpływ natężenia prądu na emisję pyłu przy spawaniu stali.
nierdzewnych metodą TIG w osłonie argonu
Fig. 7. The influence of welding current on the welding fume emission
during TIG welding of stainless steels
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Rys. 8. Wpływ natężenia prądu i składu gazu osłonowego na zawartość chromu(VI) w pyle przy spawaniu metodą MIG/MAG chromowej
stali ferrytycznej X6Cr17
Fig. 8. The influence of welding current and the composition of shielding gases on the contents of chromium(VI) at welding fume during
MIG/MAG welding of chromium-ferritic steel
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Rys. 9. Wpływ natężenia prądu i składu gazu osłonowego na zawartość chromu(VI) w pyle przy spawaniu metodą MIG/MAG stali austenitycznej X5CrNi18-10
Fig. 9. The influence of welding current and the composition of shielding gases on the contents of chromium(VI) at welding fume during
MIG/MAG welding of austenitic steel
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250

ści wskaźnika utleniania (Io). Zastosowano m.in. gaz o wysokim
wskaźniku utleniania, Io = 9-8 (82% Ar + 18% CO2, 92% Ar +
8% O2), gazy charakteryzujące się średnim wskaźnikiem utleniania Io = 4-5 (92% Ar + 8% CO2, 95% Ar + 5% O2) oraz gazy
o niskim wskaźnikiu, wynoszącym Io = 1,5-2 (97% Ar + 3%
CO2, 98% Ar + 2% O2). Stwierdzono, że gazy osłonowe o wysokim i średnim wskaźniku utleniania zastosowane w procesie
spawania przyczyniły się do wysokiej zawartości chromu(VI),
natomiast gazy o niskim wskaźniku utleniania powodowały niższą zawartość (rys. 8). Wyjątek stanowiła mieszanka gazowa
o składzie 82% Ar + 18% CO2. Mieszanka ta charakteryzuje
się najwyższym wskaźnikiem utleniania Io = 9 (wśród badanych
mieszanek gazowych) i jednocześnie oznaczona zawartość
chromu(VI) w pyle, przy spawaniu w osłonie tego gazu była
najmniejsza. Analiza wyników badań wykazała zależność pomiędzy wielkością emisji pyłu całkowitego, a składem osłony
gazowej przy spawaniu metodą MIG/MAG chromowej stali ferrytycznej. Ogólnie można stwierdzić, że największe wartości
emisji pyłu wystąpiły przy zastosowaniu mieszanek gazowych
typu argon + ditlenek węgla. Gazy osłonowe typu argon + tlen
powodowały znacznie niższą emisję pyłu całkowitego.
W badaniach prowadzonych przy spawaniu stali austenitycznej zastosowano trzy różne gazy osłonowe: dwie mieszanki typu argon + tlen i argon + ditlenek węgla oraz gaz obojętny
– argon (rys. 6, 9). Badane mieszanki gazowe charakteryzują
się niskim wskaźnikiem utleniania. Podobnie jak przy spawaniu
chromowej stali ferrytycznej, stwierdzono wpływ składu gazu
osłonowego na emisję pyłu oraz zawartość w pyle badanych
niebezpiecznych substancji. Analiza wyników badań wykazała, że mieszanka typu argon + tlen sprzyja ograniczeniu emisji
pyłu całkowitego. Podobnie korzystna tendencja utrzymuje się
dla spawania w argonie.
Przy spawaniu stali austenitycznej wyższą zawartość chro-.
mu(VI) oznaczono w przypadku gazu osłonowego o wyższym
wskaźniku utleniania (98% Ar + 2% O2). Natomiast gaz osłonowy o składzie 97% Ar + 3% CO2, dla którego wskaźnik utleniania
wynosi 1,5, podczas procesu spawania wpływał na obniżenie
zawartości chromu(VI). Mechanizm tworzenia się chromu(III).
i chromu(VI) w procesach spawania można przedstawić w sposób następujący:
– w wysokiej temperaturze plazmy łuku chrom pochodzący.
z materiału podstawowego i dodatkowego uzyskuje postać
I [A]
par czystego metalu,
– przy obecności tlenu atomowego następuje utlenienie do
postaci chromu(III),
wg reakcji
4 Cr + 3 O2 -> 2 Cr2O3
Obecność silnie aktywnego tlenu atomowego powoduje proces dalszego utlenienia do postaci chromu(VI). Trwała forma sześciowartościowego chromu wiązana przez tlen
przyjmuje postać CrO42- lub Cr2O72-. Obecność tlenu atomowy.
w obszarze łuku przyczynia się również do powstawania tlenków niklu (NiO, NiO2, Ni2O3). Analizując zawartość w pyle niklu,
stwierdzono najwyższe zawartości przy stosowaniu na osłonę
łuku argonu i mieszanki argon + tlen (rys.10). Mieszanka gazowa argon + ditlenek węgla wpływała na zmniejszenie zawartości niklu w pyle.
Badania emisji pyłu i zawartości substancji kancerogennych
w pyle przy spawaniu stali nierdzewnych metodą MIG/MAG
wykonano z zastosowaniem jako spoiw drutu litego oraz drutu
proszkowego. Drut proszkowy został wprowadzony do procesu spawania stal austenityczno-ferrytycznej X6Cr17. Wyniki
badań wykazały, że spawanie drutem proszkowym związane
było z wysoką emisją pyłu całkowitego i ze szczególnie wysoką
zawartością chromu(VI) w pyle.

6,50

na dla danej metody spawania i warunków technologicznych.
z nią związanych. Na podstawie przeprowadzonych badań
można ocenić metodę spawania stali nierdzewnych pod względem zagrożenia substancjami rakotwórczymi. Z badanych
trzech metod spawania stali nierdzewnych tzn. metody MAG/
MIG, TIG i MMA, zdecydowanie większe potencjalne zagrożenie chromem(VI) i chromem całkowitym występuje przy spawaniu stali elektrodami otulonymi. Związane to jest nie tylko.
z większa zawartością chromu(VI) w pyle, ale i z większą kilkukrotnie emisją czasową pyłu całkowitego (tabl. V).
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Rys. 10. Wpływ natężenia prądu i składu gazu osłonowego na zawartość niklu w pyle przy spawaniu metodą MIG/MAG stali austenitycznej
X5CrNi18-10
Fig.10. The influence of welding current and the composition of shielding gases on the contents of nickel at welding fume during MIG/MAG
welding of austenitic steel

W badaniach wielkości emisji pyłu i zawartości chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyłach przy spawaniu stali nierdzewnych metodą MMA zastosowano elektrody o różnych rodzajach otuliny. Do spawania stali austenitycznej X5CrNi18-10
zastosowano elektrody o otulinie zasadowej, rutylowo-kwaśnej
i rutylowej. Do spawania stali austenityczno–ferrytycznej X2CrNiMoN22-5-3 zastosowano elektrody o otulinie zasadowej.
i rutylowej, natomiast do spawania chromowej stali ferrytycznej
X6Cr17 zastosowano elektrody o otulinie zasadowej. Podsumowując wyniki badania substancji kancerogennych zawartych w pyle z elektrod otulonych stwierdzono, że rodzaj otuliny
nie wpływa istotnie na zawartość procentową chromu(VI) i niklu. Natomiast stwierdzono, że wysoka zawartość chromu(VI).
w pyle przy spawaniu stali nierdzewnych elektrodami otulonymi
występuje dla wszystkich rodzajów otulin. Rodzaj otuliny decyduje również o wielkości emisji pyłu całkowitego w danym
procesie spawania metodą MMA, a więc pośrednio rodzaj
otuliny elektrod wpływa na wielkość emisji chromu(VI) i niklu
do środowiska pracy (tabl. V). O zagrożeniu środowiska pracy
emisją substancji niebezpiecznych, w tym substancji kancerogennych, decyduje nie tylko ich zawartość procentowa w pyle,
ale również bardzo istotnym czynnikiem jest wielkość emisji
pyłu całkowitego. Wielkość emisji pyłu jest charakterystycz-

Podsumowanie
Podsumowując przeprowadzone badania należy zauważyć,
że program badawczy obejmował szeroki zakres badanych
zmiennych – emisja pyłu, zawartość chromu całkowitego,
chromu(VI) i niklu w pyle oraz emisja chromu całkowitego, emisja chrom(VI) i emisja niklu. Zakres parametrów i czynników,
które wpływały na badane zmienne również był szeroki, bowiem obejmował trzy gatunki stali nierdzewnych, trzy metody
spawania, różne wartości natężenia prądu i gazy osłonowe.
o zmiennym składzie. Zastosowano również różne spoiwa;
druty lite, proszkowe i elektrody o różnych otulinach. Analizując szczegółowo zbiór wyników badań zmierzano do wyjaśnienia przebiegu zjawisk decydujących o wielkości emisji
pyłu i zawartości poszczególnych substancji niebezpiecznych.
Zjawiska te są zdeterminowane przez dużą liczbę zmiennych
czynników i parametrów, które wchodzą w interakcje ze sobą.
Badanie wielkości emisji pyłu, zawartości chromu całkowitego,
w tym chromu(VI) oraz niklu w pyle wiąże się z analizą zjawisk
występujących na granicach faz: ciekłego metalu z elektrody.
i jeziorka, gazu osłonowego, plazmy łuku oraz tworzących się
żużli i spoiny, przy bardzo szybkich zmianach stanu skupienia.
wysokich temperaturach.
W oparciu o wyniki badań sformułowano szereg wniosków istotnych dla optymalizacji procesu spawania wysokostopowych stali nierdzewnych w aspekcie poprawy warunków pracy:
1. Warunki materiałowe i technologiczne spawania stali
nierdzewnych metodą MIG/MAG, TIG oraz MMA wpływają na
wielkość emisji pyłu całkowitego, zawartość chromu całkowitego, chrom(VI) i niklu w pyle.

Tablica V. Emisja pyłu, zawartość procentowa i emisja chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu przy różnych metodach spawania
wysokostopowych stali nierdzewnych
Table V. The welding fume emission, emission and contents of total chromium, chromium(VI) and nickel during the welding.
of stainless steels
Stal
Nierdzewna
Stal austenityczna X5CrNi18-10

Metoda spawania
parametry

Emisja
pyłu,
mg/s

Zawartość składników,
% m/m
Crcałk.

Cr (VI)

Ni

Emisja
Crcałk.,
mg/min

Emisja
CrVI,
mg/min

Emisja
Ni,
mg/min

MIG/MAG 150 A/Ar

1,76

13,48

0,33

5,04

14,23

0,35

5,32

TIG 100 A/Ar

0,11

13,79

0,20

4,39

0,91

0,01

0,29

MMA/120A

8,05

4,58

3,97

0,42

22,12

19,17

2,02

MIG/MAG/150 A 82% Ar +
18%CO2

2,97

10,88

1,14

0,79

19,38

2,03

1,40

TIG 100 A/Ar

0,07

9,84

1,54

4,70

0,41

0,06

0,20

X2CrNiMoN22-5-3

MMA/120 A

13,47

5,99

4,70

0,75

47,68

37,98

6,06

Stal chromowa ferrytyczna X6Cr17

MIG/MAG 150 A 95% Ar + 5%O2

1,62

12,51

0,45

-

12,15

0,44

-

MIG/MAG 150 A 82%Ar + 18%CO2

2,78

13,66

0,16

-

22,78

0,27

-

TIG 100 A/Ar

0,08

11,23

0,22

-

0,54

0,02

-

MMA 110 A

3,17

3,99

3,27

-

7,58

6,21

-

Stal austenityczno-ferrytyczna
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2. Skład gazu osłonowego wpływa w znacznym stopniu na
wielkość emisji pyłu całkowitego oraz zawartość chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle powstającym przy spawaniu
stali nierdzewnych metodą MIG/MAG.
– Gazy osłonowe typu argon + tlen wpływają na ograniczenie
wielkości emisji pyłu całkowitego przy spawaniu stali nierdzewnych metodą MIG/MAG. Przy spawaniu stali austenitycznej, gaz osłonowy 98% Ar + 2% O2 powoduje ograniczenie emisji pyłu średnio o 10% w porównaniu do spawania w osłonie argonu i o 30% w porównaniu do spawania.
w osłonie gazu 97% Ar + 3% CO2.
– Największa emisja pyłu całkowitego występuje przy zastosowaniu mieszanek gazowych typu argon + ditlenek węgla.
Przy spawaniu chromowej stali ferrytycznej gaz osłonowy
92% Ar + 8% CO2 powoduje wzrost emisji pyłu średnio o 20%
w porównaniu do gazu osłonowego 98% Ar + 2% O2.
– Gazy osłonowe typu argon + tlen, charakteryzujące się wysokim i średnim wskaźnikiem utleniania powodują wyższą
zawartość w pyle chromu(VI).
– Gazy osłonowe typu argon + ditlenek węgla pozwalają na
osiągnięcie niższych zawartości chromu(VI) w pyle. Zawartość chromu(VI) w pyle przy spawaniu chromowej stali
ferrytycznej w osłonie gazu 92% Ar + 8% CO2 jest średnio.
o 40% niższa od zawartości chromu(VI) w pyle przy mieszance 92% Ar + 8% O2.
– Gazy osłonowe charakteryzujące się wyższymi wskaźnikami utleniania wpływają na wyższą zawartość chromu
całkowitego w pyle. Zawartość chromu całkowitego przy
spawaniu chromowej stali ferrytycznej w osłonie mieszanki
90% Ar + 5% O2 + 5% CO2 (Io = 7,5) przy natężeniu prądu
250 A wynosiła 12,32 (%, m/m), natomiast przy spawaniu.
w osłonie gazu 98% Ar + 2% O2 zawartość chromu całkowitego wynosiła 11, 23 (%, m/m).
– Najwyższe zawartości w pyle niklu uzyskano przy spawaniu w osłonie argonu. Mieszanki gazowe typu argon + tlen
i argon + ditlenek węgla wpływają na obniżenie zawartości
niklu w pyle. Zawartość niklu w pyle przy spawaniu stali
austenitycznej w osłonie argonu jest średnio o 25% wyższa
od zawartości niklu przy mieszance 97% Ar + 3% CO2.
3. Natężenie prądu przy metodach MIG/MAG i TIG wpływa na wielkość emisji pyłu całkowitego oraz zawartość chromu
całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle powstającym przy spawaniu stali nierdzewnych.

–

Przy spawaniu stali nierdzewnych metodą MIG/MAG
wpływ natężenia prądu i związanego z nim rodzaju przenoszenia metalu w łuku na wielkość emisji pyłu, stwierdzono dla wszystkich gazów osłonowych zastosowanych
w badaniach. Przenoszenie zwarciowe metalu w łuku,.
w zakresie natężenia prądu od 150 do 200 A powodowało niższą emisję pyłu całkowitego. Przy natężeniu prądu
250 A, w zakresie łuku przejściowego z przenoszeniem
grubokroplowym, stwierdzono zdecydowany wzrost wielkości emisji pyłu. Przy spawaniu stali austenitycznej.
i chromowej stali ferrytycznej emisja pyłu przy natężeniu 250 A była ok. dwukrotnie większa w porównaniu.
z emisją pyłu przy natężeniu 150 A. Przy spawaniu stali austenityczno-ferrytycznej emisja pyłu przy natężeniu 250 A
było 2,5 – krotnie większa w porównaniu z emisją przy natężeniu 150 A.
– Przy spawaniu stali nierdzewnych metodą TIG wzrost natężenia prądu powoduje większą emisję pyłu całkowitego.
Przy natężeniu 140 A emisja pyłu jest dwukrotnie większa.
w porównaniu z emisją przy natężeniu 80 A.
– Wzrost natężenia prądu przy spawaniu stali nierdzewnych
metodami MIG/MAG i TIG powoduje wyższą zawartość w
pyle chromu(VI) i niklu. Zależność ta wystąpiła dla wszystkich
gazów osłonowych i dla wszystkich gatunków drutów elektrodowych i prętów zastosowanych w badaniach. Przy spawaniu stali austenitycznej w osłonie argonu, przy natężeniu
250 A zawartość chromu(VI) i niklu w powstającym pyle była.
o ok. 20% większa w porównaniu do zawartości tych zwią-.
zków w pyle przy natężeniu 150 A.
– Przy spawaniu stali nierdzewnych metodami MIG/MAG.
i TIG zawartość chromu całkowitego maleje ze wzrostem
natężenia prądu. Korelacja ta wystąpiła dla wszystkich badanych gatunków stali nierdzewnych oraz dla wszystkich
gazów osłonowych.
4. Przy spawaniu stali nierdzewnych elektrodami otulonymi rodzaj otuliny nie wpływa istotnie na zawartość procentową
chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu. Stwierdzono, że wysoka zawartość chromu(VI) w pyle przy spawaniu stali nierdzewnych elektrodami otulonymi występuje dla wszystkich rodzajów
otulin. Rodzaj otuliny decyduje o wielkości emisji pyłu całkowitego w danym procesie spawania metodą MMA, a więc pośrednio rodzaj otuliny elektrod wpływa na wielkość emisji chromu
całkowitego, chromu(VI) i niklu do środowiska pracy.

Tablica VI. Zalecenia do doboru warunków materiałowych i technologicznych spawania stali nierdzewnych w aspekcie ograniczenia emisji pyłu całkowitego, zawartości chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle – stale austenityczne
Table VI. The recommendations for the choice of welding conditions of stainless steels in aspects of reduction of emission.
of welding fume and reduction of contents total and hexavalent chromium and nickel at welding fume – austenitic steels
Stale austenityczne
Warunki materiałowe i technologiczne spawania stali austenitycznych metodą MIG/MAG, TIG oraz MMA wpływają na wielkość emisji pyłu
całkowitego, zawartość chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle.
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MIG/MAG

Zastosowanie na osłonę łuku mieszanek gazowych typu Ar + O2 oraz Ar sprzyja ograniczeniu wielkości emisji pyłu całkowitego.
Zastosowanie na osłonę łuku mieszanek gazowych o niskim wskaźniku utleniania, typu Ar + O2 i Ar + CO2 sprzyja zmniejszeniu zawartości chromu całkowitego w pyle.
Zastosowanie na osłonę łuku mieszanek gazowych typu Ar + CO2 sprzyja ograniczeniu zawartości chromu(VI) w pyle.
Zastosowanie na osłonę łuku mieszanek gazowych typu Ar + CO2 sprzyja ograniczeniu zawartości niklu w pyle.
Zastosowanie niższych wartości natężenia prądu, w zakresie od 150 do 200 A (przenoszenie zwarciowe metalu.
w łuku) ogranicza emisję pyłu całkowitego oraz zawartość chromu(VI) i niklu w pyle.

TIG

Zastosowanie niższych wartości natężenia prądu ogranicza emisję pyłu całkowitego oraz zawartość chromu(VI) i niklu.
w pyle.

MMA

Zastosowanie elektrody o otulinie rutylowej pozwala na obniżenie emisji pyłu całkowitego i zmniejszenie zawartości.
w pyle chromu całkowitego, chrom(VI) i niklu.
Korzystne z punktu widzenie ograniczenia emisji pyłu i zawartości chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle są również
elektrody o otulinie rutylowo-zasadowej.
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Tablica VII. Zalecenia do doboru warunków materiałowych i technologicznych spawania stali nierdzewnych w aspekcie ograniczenia emisji pyłu całkowitego, zawartości chromu całkowitego, chromu(VI) w pyle – chromowe stale ferrytyczne
Table VII. The recommendations for the choice of welding conditions of stainless steels in aspects of reduction of emission.
of welding fume and reduction of contents total and hexavalent chromium at welding fume – chromium-ferritic steel
Chromowe stale ferrytyczne
Warunki materiałowe i technologiczne spawania chromowych stali ferrytycznych metodą MIG/MAG, TIG oraz MMA wpływają na wielkość
emisji pyłu całkowitego, zawartość chromu całkowitego, w tym chromu(VI) w pyle.
MIG/
MAG

Zastosowanie na osłonę łuku mieszanek gazowych typu Ar + O2 sprzyja ograniczeniu wielkości emisji pyłu całkowitego.
Zastosowanie mieszanek o niskim wskaźniku utleniania i mieszanek typu Ar + CO2 sprzyja ograniczeniu zawartości chromu(VI)
w pyle.
Zastosowanie na osłonę łuku mieszanek gazowych o niskim wskaźniku utleniania typu Ar + O2 sprzyja zmniejszeniu zawartości
chromu całkowitego w pyle.
Zastosowanie niższych wartości natężenia prądu, w zakresie od 150 do 200 A (przenoszenie zwarciowe metalu w łuku) ogranicza
emisję pyłu całkowitego oraz zawartość chromu(VI) w pyle.

TIG

Zastosowanie niższych wartości natężenia prądu ogranicza emisję pyłu całkowitego oraz zawartość chromu(VI) w pyle

MMA

Zastosowanie elektrod o różnej zawartości chromu w stopiwie, nie wpływa w znaczący sposób na zawartość chromu całkowitego
i chromu(VI) w powstającym pyle.

Tablica VIII. Zalecenia do doboru warunków materiałowych i technologicznych spawania stali nierdzewnych w aspekcie.
ograniczenia emisji pyłu całkowitego, zawartości chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu w pyle – stale austenityczno-ferrytyczne
Table VIII. The recommendations for the choice of welding conditions of stainless steels in aspects of reduction of emission.
of welding fume and reduction of contents total and hexavalent chromium and nickel at welding fume – austenitic-ferritic steels
Stale austenityczno-ferrytyczne
Warunki materiałowe i technologiczne spawania stali austenityczno-ferrytycznych metodą MIG/MAG, TIG oraz MMA wpływają na wielkość emisji pyłu całkowitego, zawartość chromu całkowitego, w tym chromu(VI) i niklu w pyle.
MIG/
MAG

Zastosowanie do spawania drutów proszkowych powoduje wysoką emisję pyłu całkowitego oraz dużą zawartość chromu(VI) w pyle.
Zastosowanie niższych wartości natężenia prądu, w zakresie od 150 do 200 A (przenoszenie zwarciowe metalu w łuku) ogranicza
emisję pyłu całkowitego oraz zawartość chromu(VI) i niklu w pyle.

TIG

Zastosowanie niższych wartości natężenia prądu ogranicza emisję pyłu całkowitego oraz zawartość chromu(VI) i niklu w pyle.

MMA

Zastosowanie elektrody o otulinie zasadowej pozwala na obniżenie emisji pyłu całkowitego i zmniejszenie zawartości w pyle
chromu całkowitego, chrom(VI).

5. Analizując zagadnienia zagrożeń zdrowia spawaczy spowodowane obecnością w pyle spawalniczym substancji nie-.
bezpiecznych, należy uwzględniać zawartości tych substancji w emitowanym pyle oraz wielkości emisji pyłu całkowitego.
z danego procesu. Wielkość emisji chromu całkowitego, chro-.
mu(VI) i niklu z procesów spawania wysokostopowych stali
nierdzewnych metodą MIG/MAG, TIG oraz MMA jest ściśle
związana z zawartością tych substancji w pyle i z wielkością
emisji pyłu.
6. Z badanych trzech metod spawania stali nierdzewnych
tzn. metody MIG/MAG, TIG i MMA, zdecydowanie większe potencjalne zagrożenie chromem(VI) i chromem całkowitym występuje przy spawaniu stali elektrodami otulonymi. Związane
to jest nie tylko z większa zawartością chromu(VI) w pyle, ale.
i z większą kilkukrotnie emisją czasową pyłu całkowitego. Przy
spawaniu stali austenitycznej metodą MMA średnia zawartość
chromu(VI) w pyle jest ok. 10-krotnie wyższa od zawartości
chromu(VI) w pyle przy spawaniu metodą MIG/MAG i 15-krotnie przy spawaniu metodą TIG.
Sformułowanie prostych i jednoznacznych zasad doboru
warunków materiałowych i technologicznych spawania stali
nierdzewnych w aspekcie ograniczania emisji pyłu, zawartości
substancji niebezpiecznych jest zadaniem trudnym i stanowi
obszar badawczy, który wymaga jeszcze dalszego poszukiwania wzajemnych zależności, przyczyn i skutków oraz poszukiwania reguł i zasad. Wyznaczono kilka podstawowych
zależności pomiędzy warunkami spawania stali nierdzewnych.
a zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Omówione zależności, pozwoliły na opracowanie kilku zaleceń do doboru warunków materiałowych i technologicznych spawania
stali nierdzewnych w aspekcie ograniczenia emisji pyłu całkowitego, zawartości chromu całkowitego, chromu(VI) i niklu.
w pyle (tabl. VI÷VIII).
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Bezpieczeństwo i higiena pracy
w klejeniu materiałów
Industrial safety in material gluing
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w klejeniu
materiałów. Podano punkty karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych oraz stosowane znaki i symbole ostrzegawcze. Opisano bezpieczne stanowisko pracy wraz z
zagrożeniami i sposobami ich ograniczania. Wskazano na
konieczność stosowania odzieży ochronnej, omówiono jej
rodzaje oraz zastosowanie. Dla wybranych rodzajów klejów wskazano zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Fundamental problems concerning industrial safety.
in material gluing are presented in this paper. Points of hazardous materials safety data sheet and used warning signs and symbols are specified. Safe work station together
with menaces and ways of their control and limitation are
described. Necessity of use of working clothing was pointed out, and its kinds and application are discussed. For
selected kinds of adhesives threat for human health was
indicated.

Wstęp
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy dla swoich pracowników. Narzędzia
i materiały dodatkowe do klejenia powinny być używane, magazynowane i transportowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi bhp [1]. Znajdujący się na wyposażeniu stanowiska
sprzęt powinien mieć aktualne dopuszczenia wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikujące. Pracodawcy zobowiązani są również dostarczyć odpowiednie instrukcje oraz jeśli to
konieczne, przeprowadzić wymagane szkolenia, aby zarówno
osoby zatrudnione jak i użytkujące produkowane wyroby nie
były narażone na ryzyko utraty zdrowia. Obowiązkiem pracowników jest również przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby w wyniku nieodpowiedzialnych działań lub zaniedbań nie narażać siebie, albo innych na niebezpieczeństwo.
Dotyczy to szczególnie inżynierów zajmujących się klejeniem,
którzy powinni wziąć pod uwagę ryzyko związane z wykonaniem i eksploatacją połączeń. Szeroka gama klejów, uszczelniaczy, a także chemikaliów towarzyszących procesom klejenia (podkłady, aktywatory, środki do czyszczenia elementów
łączonych) powoduje, że zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy nie są uniwersalne dla wszystkich klejów, czy nawet ich wybranych rodzajów, dlatego dla każdego konkretnego
produktu należy je rozpatrywać osobno [2].

Bezpieczeństwo
i higiena pracy w klejeniu
Podczas operacji klejenia i uszczelniania powinny zostać
uwzględnione cztery najważniejsze czynniki zagrożenia: wynikające z toksyczności, wynikające z łatwopalności, spowodoDr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr,
dr inż.Tomasz Piwowarczyk – Politechnika Wrocławska.
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wane nieprawidłowym wymieszaniem składników klejów oraz
wywołane przez używany sprzęt i narzędzia [3]. Dobór klejów
z punktu widzenia bhp powinien być przeprowadzony bardzo
starannie, ponieważ wpływa nie tylko na zdrowie pracowników
zakładu, ale w wyniku uwalniających się substancji lotnych czy
konieczności usuwania ścieków obejmuje lokalną społeczność
i środowisko [3].
Z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, wszystkie kleje są substancjami niebezpiecznymi zawierającymi
związki chemiczne, a wiec zarówno producenci jak i użytkownicy, powinni przestrzegać podstawowych wytycznych, do których należy [4]:
– ocena zagrożeń dla zdrowia ludzkiego,
– zapobieganie i kontrola stopnia narażenia zdrowia ludzi na
działanie substancji niebezpiecznych,
– regularna kontrola zdrowia osób potencjalnie narażonych
na działanie substancji niebezpiecznych,
– zapewnienie niezbędnych informacji i instrukcji, a w razie
konieczności przeprowadzenie szkoleń.
Przed rozpoczęciem procesu klejenia istotne jest przeprowadzenie oceny ryzyka niebezpieczeństwa, tj. rodzaju zagrożenia zdrowia, ilości używanych substancji niebezpiecznych.
i stopnia lotności klejów [4]. Obowiązkowo należy podjąć
wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń i prowadzenie pełnej dokumentacji podejmowanych prac [4].

Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej
Każda firma zajmująca się produkcją, importem albo dystrybucją chemikaliów prowadząc działalność z wykorzystaniem substancji lub preparatów niebezpiecznych, tzn. zagrażających zdrowiu człowieka lub środowisku, zobowiązana jest
opracować kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.
[5, 6]. Ryzyko związane z użytkowaniem materiałów niebez-

piecznych powinno być oszacowane już na poziomie opracowania ich receptury i rozwijane przez technologa na każdym
etapie produkcji [7]. Karta charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania
[5, 6, 8]. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową, w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do
zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka
i środowiska. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu
oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i preparatów niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.
Jest ona nieodpłatnie udostępniana odbiorcy najpóźniej w dniu
pierwszej dostawy. Dodatkowo w przypadku pojawienia się
nowych istotnych informacji, producent jest zobowiązany do
aktualizowania karty charakterystyki.
Produkt jest uznawany za niebezpieczny, jeśli wykazuje
następujące właściwości: jest wybuchowy, utleniający, łatwopalny, toksyczny, szkodliwy, żrący, drażniący, uczulający, niebezpieczny dla środowiska lub ma właściwości rakotwórcze,
mutagenne albo reprotoksyczne [5, 6]. Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem jest regulowany Rozporządzeniami Ministra Zdrowia [5, 6, 9].
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej prócz podstawowych informacji zawierających dane producenta, importera lub dystrybutora oraz datę sporządzenia względnie datę
aktualizacji, obejmuje zazwyczaj 16 punktów [5, 6, 8]:
Identyfikacja substancji/preparatu.
Skład i informacja o składnikach.
Identyfikacja zagrożeń.
Pierwsza pomoc.
Postępowanie w przypadku pożaru.
Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia
do środowiska.
7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie.
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.
9. Właściwości fizykochemiczne.
10. Stabilność i reaktywność.
11. Informacje toksykologiczne.
12. Informacje ekologiczne.
13. Postępowanie z odpadami.
14. Informacje o transporcie.
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.
16. Inne informacje.
W przypadku techniki klejenia karty charakterystyk substancji niebezpiecznych należy sporządzić zarówno dla klejów,
uszczelniaczy jak i wszelkich substancji służących do przygotowania elementów klejonych. Dla materiałów klejących karty
charakterystyki zawierają często dodatkowe informacje o zasadach wykonywania badań wytrzymałościowych połączeń
klejowych [7].
Kleje jako substancje niebezpieczne dla zdrowia wymagają
odpowiedniego oznaczenia na pojemnikach i opakowaniu [4,
9]. Na rysunku 1 pokazano podstawowe znaki ostrzegawcze
wraz z symbolami, klasyfikujące klej jako produkt [4, 9]:
– toksyczny T (bardzo toksyczny T+) – substancje blokujące
lub zakłócające funkcje organizmu, mogące spowodować
przeciążenie organów takich jak wątroba czy nerki,
– szkodliwy Xn – wdychanie, połknięcie lub wprowadzenie
substancji do organizmu przez skórę może stanowić zagrożenie dla zdrowia,
– drażniący Xi – substancje niekorzystnie oddziaływujące na
skórę i drogi oddechowe, powodujące uczulenia i reakcje
alergiczne,
– żrący C – substancje oddziaływujące chemicznie na materiały lub ludzi,

–

niebezpieczny dla środowiska N – substancje, które po
przedostaniu się do środowiska mogą stanowić dla niego
niebezpieczeństwo natychmiastowe lub opóźnione w czasie,
– wybuchowy E – substancja zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej o charakterze
egzotermicznym, której towarzyszy wydzielenie dużej ilości
produktów gazowych,
– utleniający O – substancja będąca silnym utleniaczem,
stwarzająca zagrożenie samozapłonu w przypadku obecności reduktorów, w wypadku pożaru może podtrzymywać
ogień,
– wysoce łatwopalny F (skrajnie łatwopalny F+) – niebezpieczny ze względu na możliwość szybkiego uwalniania
energii.
Znaki trójkątne stosowane są do oznakowania pomieszczeń, w których składowane są materiały niebezpieczne, na-.
tomiast w przypadku etykiet i opakowań stosuje się znaki
kwadratowe. Wszystkie są koloru jaskrawopomarańczowego
z czarnym obramowaniem i grafiką. Dodatkowo stosuje się
„zwroty R” wskazujące rodzaj zagrożenia oraz „zwroty S” określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej wraz z odpowiednimi numerami [9].

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rys. 1. Wzory znaków ostrzegawczych dla substancji niebez-.
piecznych [9]
Fig. 1. Examples of warning signs for hazardous substances [9]
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Bezpieczne stanowisko pracy
Organizacja pracy w procesach klejenia powinna być odpowiednio zaplanowana, a sprzęt i używane narzędzia tak dobrane, aby wyeliminować lub ograniczyć do minimum fizyczny
kontakt z klejem i jego oparami. Wszędzie, gdzie używane są
łatwopalne kleje i rozpuszczalniki, powinno się je składować.
i stosować w sposób uniemożliwiający zapłon. Wymagane jest
użycie odpowiednich pojemników zlokalizowanych w przewietrzonych miejscach, dodatkowo zabezpieczonych gaśnicami.
i sprzętem przeciwpożarowym oraz podziałem pomieszczenia
na strefy odcinające ogień [3, 4]. Należy stosować wyłącznie gaśnice proszkowe, ponieważ palące się rozpuszczalniki
utrzymują się na powierzchni wody i rozprzestrzeniają tym
samym obszar pożaru [2]. Wskazane jest, aby w miejscu
pracy znajdował się zbiornik z substancją sypką (np. piasek)
lub chłonną, którą można zasypać rozlane chemikalia [2].
Dotyczy to zarówno samego kleju, jak i elementów klejonych
oraz substancji znajdujących się na wyposażeniu stanowiska
pracy, które również mogą być łatwopalne [7]. Pewne składniki różnych rodzajów klejów mogą być niebezpieczne kiedy
dojdzie do ich zmieszania. Podobna sytuacja może wystąpić.
w przypadku niezachowania zaleceń producenta związanych.
z proporcją mieszania składników kleju (żywicy i utwardzacza).
Jest to związane z możliwością powstania gwałtownych reakcji
egzotermicznych grożących zapłonem podczas utwardzania,
charakterystycznych szczególnie dla żywic poliestrowych i żywic epoksydowych utwardzanych na gorąco [3]. Istnieją rozpuszczalniki niestabilne (jak np. trichloroetylen), które reagują
chemicznie w kontakcie z tlenem albo wilgocią, więc powinno
się używać tylko stabilne stopnie rozpuszczalników. Kleje, podkłady, aktywatory, rozpuszczalniki, lakiery i inne ciecze palne.
w ilościach większych od 1000 dm3 należy przechowywać.
w oddzielnych obiektach oddalonych co najmniej o 15 m od
innych obiektów lub przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej
i przeciwwybuchowej.
Wskazane jest jednak magazynowanie tylko rzeczywiście
potrzebnej ilości substancji łatwopalnych, bez tworzenia zapasów oraz oddzielne składowanie różnych rodzajów klejów. Podczas pracy z klejami zawierającymi łatwopalne rozpuszczalniki
i tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy usunąć wszelkie źródła ognia otwartego (paleniska w piecykach,
papierosy, zapałki), wyłączyć dopływ prądu elektrycznego,
nie stosować narzędzi, które mogą powodować iskrzenie i nie
używać obuwia z częściami metalowymi (podkówki, blaszki,
gwoździe) [4, 10]. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywa się klejenie, należy wywiesić tablicę ostrzegawczą
zabraniającą wstępu osobom z ogniem otwartym [10].
Pomieszczenie przeznaczone do prac z klejami wymaga
zachowania porządku i czystości. Powinno być ono przestronne i widne, a podłoga i ściany wykonane z materiału umożliwiającego częste spłukiwanie wodą. Jeśli to konieczne podłoga
powinna mieć dodatkowo lekki spadek ku otworowi kanalizacyjnemu odprowadzającemu wodę. Z uwagi na nieprzyjemne,
a często bardzo niebezpieczne opary, wentylacja naturalna zazwyczaj nie wystarcza i konieczne jest zainstalowanie wentylatorów mechanicznych. Należy przy tym uwzględnić to, że opary
rozpuszczalników są cięższe od powietrza i utrzymują się przy
ziemi [2]. Wyziewy należy w miarę możliwości wychwytywać
bezpośrednio nad miejscem ich powstawania, instalując okapy
nad otwartymi mieszadłami i wannami. Kominy wentylacyjne
powinny być usytuowane w taki sposób, aby głowa obsługującego nie znajdowała się pod wyciągiem, lecz obok niego. Poza
tym przy stanowiskach pracy z klejem należy okresowo sprawdzać stężenia substancji szkodliwych w powietrzu, aby nie do-
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puścić do przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń
(NDS), których przekroczenie grozi zatruciem [10]. W przypadku zatrucia parującymi substancjami (bóle lub zawroty głowy,
kaszel, duszność, nudności, utrata przytomności itp.) należy
poszkodowanego niezwłocznie wynieść na świeże powietrze,
rozluźnić ubranie, ale ciepło okryć i zorganizować pomoc lekarską [10]. Jeśli u poszkodowanego nastąpi zatrzymanie oddechu, to natychmiast należy zastosować sztuczne oddychanie.
i kontynuować je do przyjścia lekarza.
Korzystając z mieszadła kleju, jego włączenie może nastąpić jedynie wówczas, gdy pokrywy uniemożliwiające chlapanie
kleju na zewnątrz są zamknięte. Przed otwarciem pokryw należy bezwzględnie wyłączyć mieszadło. Każde rozlanie kleju
należy natychmiast usunąć nie tylko ze względów higienicznych, lecz również ze względu na bezpieczeństwo pracy (grozi
upadkiem). Należy przy tym pamiętać, że kleje są substancjami
niebezpiecznymi i ich odpady należy gromadzić w specjalnych,
osobnych pojemnikach [2]. Po zakończonej pracy naczynia,
narzędzia, sprzęt itp. należy przemyć ciepłą wodą. W pomieszczeniach powinna być bieżąca woda zimna i ciepła, konieczna
do celów produkcyjnych, porządkowych i higienicznych. Niezbędna jest również umywalnia, gdyż pracownicy narażeni są
stale na zabrudzenie klejem, który przez swoją przyczepność
uniemożliwia dalszą pracę, a nawet może działać szkodliwie.
Nanoszenie kleju pędzlami, stosowane jeszcze w niektórych zakładach, jest niewskazane z uwagi na uciążliwość.
i niehigieniczne warunki pracy oraz na nierównomierność nałożenia kleju i nieoszczędne jego zużycie. Produkty klejowe
powinny być zawsze nakładane cienką linią, aby zminimalizować wydzielanie ciepła podczas utwardzania [3]. Obecnie najczęściej stosuje się nanoszenie kleju za pomocą nakładarek
mechanicznych. Nakładarki są źródłem dość częstych wypadków, polegających np. na wciąganiu ręki robotnika przez obracające się walce. Należy zatem dokładnie przeszkolić obsługę,.
a przede wszystkim dopilnować, aby mycie walców odbywało
się od prawidłowej strony, pracownicy nie poprawiali powlekanego materiału w czasie jego przechodzenia przez walce,
a wlewanie kleju do pojemników nakładarek podczas ruchu
walców odbywało się z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Zaleca się stosowanie nakładarek ze sprężynowym dociskiem
walca górnego oraz takim jego umocowaniem, aby można
było szybko podnieść lub nawet zdjąć walec. Należy zabronić obsłudze odchodzenia od uruchomionych walców. Jeżeli
klej znajduje się w pojemniku, powinien zajmować maksimum
2/3 pojemności zbiornika albo dochodzić najwyżej do poziomu
wyraźnie oznaczonego na korpusie. Przy natryskowym nakładaniu klejów należy kontrolować ciśnienie powietrza pompowanego do pojemnika, sprawdzać prawidłowe funkcjonowanie
zaworu bezpieczeństwa i manometru, a po zakończeniu pracy
pistolet powiesić na wieszaku pamiętając, aby jego końcówka
zanurzona była w pojemniku z wodą.
Jeżeli utwardzanie spoiny klejowej następuje w prasach,
należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko oparzeń (prasy
do klejenia na gorąco ogrzewane parą lub energią elektryczną) oraz kontuzje rąk, przy poprawianiu elementów klejonych
w ostatniej chwili ich zamykania. Przed uruchomieniem prasy
należy sprawdzić, czy pomiędzy jej płytami nie znajdują się niepożądane przedmioty. Nad każdą prasą powinien znajdować
się okap i komin wentylacyjny, służący do odprowadzania par
oraz wyziewów wydzielających się z kleju.
Na stanowisku pracy bezwzględnie powinny być dostępne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby każdy
pracownik i osoba mająca kontakt z klejem (od etapu dostarczenia po usuwanie resztek kleju) mogła przeczytać zawarte
tam informacje [4, 7, 8]. Tam gdzie istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że narażenie na niebezpieczne substancje
chemiczne w warunkach pracy może spowodować określone

niekorzystne efekty na zdrowiu, pełna dokumentacja musi być
przechowywana przez co najmniej 40 lat [4]. Pracownicy powinni mieć ciągły wgląd do osobistych akt zdrowia, a zapisy
dotyczące miejsca pracy muszą być dostępne przez co najmniej 5 lat [4].
W miejscu pracy obowiązuje zakaz jedzenia i picia, powinny do tego celu być wygospodarowane osobne pomieszczenia.
W widocznych miejscach należy umieścić alarmowe numery
telefonów do pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji.
i ewentualnie wszystkie inne, mogące okazać się przydatne [2].

Odzież ochronna
Wprowadzając klej do użytku muszą być podjęte wszelkie działania prowadzące do zredukowania czynników powodujących zagrożenie dla zdrowia, z czego jednym z najistotniejszych jest zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej.
Obowiązkowo należy zakładać rękawiczki (najczęściej gumowe, ale również bawełniane lub skórzane), aby chronić ręce
od kontaktu z niebezpiecznymi materiałami [3, 4, 11]. Ciągły
kontakt przez długi czas może uczulić skórę i w konsekwencji
skutkować nieprzyjemnymi reakcjami, jak swędzenie, zaczerwienienie, opuchlizna i pęcherze [3, 4]. Szczególnie uciążliwe są podrażnienia przy drobnych otarciach (wokół kołnierzy.
i mankietów) czy skaleczeniach [3, 4]. W przypadku zabrudzenia skóry klejem należy natychmiast usunąć go stosując
odpowiedni rozpuszczalnik (możliwie najmniej szkodliwy dla
naskórka), a następnie zmyć ciepłą wodą z mydłem [10, 11].
Ze względu na to, że większość rozpuszczalników odtłuszcza.
i w jakimś stopniu podrażnia skórę, wskazane jest, po usunięciu
kleju rozpuszczalnikiem, natrzeć ją kremem ochronnym lub natłuszczającym [10]. W przypadku dłuższego narażenia na opary kleju wentylacja nawet mechaniczna jest niewystarczająca,
należy zatem nosić specjalne maski, a w szczególnych przypadkach klimatyzowane kaptury ochronne [3]. W celu ochrony
oczu przed przypadkowym kontaktem z niebezpiecznymi substancjami, np. podczas mieszania składników kleju, należy zakładać okulary lub gogle ochronne [3]. Jeśli klej dostanie się do
oka, to zawsze należy je dłuższy czas przemywać strumieniem
wody [10]. Pracownik powinien ubierać kombinezony lub fartuchy robocze. Zalecane jest, aby na terenie zakładu znajdowała
się pralnia, zapewniająca czyszczenie i przechowywanie posegregowanej odzieży [4].

Zagrożenia powstające w pracy
z wybranymi rodzajami klejów
Wiele klejów zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka, głównie ze względu na toksyczność i łatwopalność, rzadziej skłonność do tworzenia mieszanek wybuchowych. Niebezpieczne związki mogą wchodzić.
w skład samych klejów, ale również utwardzaczy, podkładów,
aktywatorów czy substancji służących do przygotowania elementów klejonych. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem
i higieną pracy w klejeniu zostały złagodzone wraz z tendencją
mającą na celu stopniową eliminację produktów opartych na
rozpuszczalnikach. Oczywiście istnieją nadal kleje, a przede
wszystkim aktywatory i podkłady, których podstawowym składnikiem jest rozpuszczalnik, odchodzi się jednak od rozpuszczalników chlorowych, a zastępuje je bezpieczniejszymi: alko-.
holami, acetonem czy węglowodorami. Znane się również
technologie polegające na stosowaniu emulsji na bazie wody

zamiast rozpuszczalników. Każdy rodzaj klejów ma inny skład
chemiczny i właściwości, stąd pod względem aspektów bezpieczeństwa należy je rozpatrywać oddzielnie:
– Kleje oparte na produktach pochodzenia naturalnego zasadniczo nie są szkodliwe dla zdrowia. Jednak.
z uwagi na zawartość niebezpiecznych środków konserwujących (orto-Krezol, beta-Naftol) czy możliwość występowania reakcji chemicznej np. rozkładu kolagenu, co objawia się nieprzyjemnym zapachem, pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. Zabrudzenia odkrytych
części ciała oraz plamy z kleju na odzieży usuwać należy
przed utwardzeniem się kleju zimną wodą [12].
– Kleje mocznikowo-formaldehydowe podczas przygotowania, nanoszenia i utwardzania wydzielają pary wolnego formaldehydu. Przebywanie w atmosferze par formaldehydu, ze względu na łatwe wchłanianie go przez drogi
oddechowe, wywołuje silne podrażnienie błon śluzowych.
i tkanki płucnej. Prowadzi to do chronicznego nieżytu
dróg oddechowych, a w niektórych przypadkach może
wystąpić na tle uczuleniowym dychawica oskrzelowa.
Stwierdza się również ubytek wagi, bezsenność, objawy nerwicowe, brak apetytu i ogólne osłabienie. Często
występują stany uczuleniowe skóry w postaci wyprysków
lub alergii. Pracowników zatrudnionych przy klejeniu należy poddawać okresowym badaniom lekarskim, w celu
wykluczenia uczuleń na formaldehyd, amoniak, mocznik
i chlorek amonu. Plamy klejowe z odzieży należy usuwać
ciepłą wodą przed utwardzeniem się kleju [12].
– Kleje polioctanowo-winylowe zasadniczo nie są szkodliwe
dla zdrowia. Ze względu jednak na niewielką zawartość
toluenu, którego opary są palne i trujące, zaleca się przy
stosowaniu tych klejów zachowanie ostrożności. Naczynia
i narzędzia używane przy klejeniu należy umyć letnią wodą
natychmiast po zakończeniu pracy. Plamy z kleju na odzieży również trzeba zmywać wodą, póki są świeże, zaschnięty klej jest bowiem trudno zmywalny i wymaga uprzedniego
kilkudziesięciogodzinnego moczenia w wodzie [12].
– Kleje fenolowe wskutek wydzielania się par wolnego fenolu powodują alergiczne lub alergiczno-toksyczne zapalenia skóry, działają drażniąco na drogi oddechowe i mogą
spowodować lekkie zatrucie organizmu [12]. Do zagrożenia zdrowia może dojść również w wyniku bezpośredniego kontaktu z ciekłym fenolem lub jego roztworami [10].
– Kleje epoksydowe gwarantują złącza dobrej jakości, jednak są również niebezpieczne i szkodliwe ze względu
na toksyczność amin, na których bazują [12, 13]. Część
klejów epoksydowych zawierających aceton jest wysoce
łatwopalna [10, 12]. Nadmiar kleju należy usuwać bezpośrednio po złożeniu elementów łączonych, w przeciwnym
razie konieczne będzie ich usuwanie mechaniczne.
– Kleje poliuretanowe zawierają szczególnie toksyczne izocyjaniany, które reagują z wodorem, po czym łączą się.
z naskórkiem i błonami śluzowymi. Prowadzi to do podrażnień oczu, dróg oddechowych i uczuleń skóry. Dodatkowo kleje te są łatwopalne [12, 13]. Szczególnie
niebezpieczne są kleje, w których rozpuszczalnikiem jest
toksyczny, łatwopalny i wybuchowy benzen [10].
- MS polimery w porównaniu z klejami poliuretanowymi nie
zawierają izocyjanianów oraz rozpuszczalników, a dodatkowo są praktycznie bezzapachowe, dlatego spełniają
wysokie wymagania bhp obowiązujące w większości zakładów pracy [1].
– Kleje cyjanoakrylowe zazwyczaj emitują wysoce drażniące pary atakujące drogi oddechowe, oczy i skórę [13]. Na
opakowaniach tych klejów umieszcza się napis: „Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w
ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi” [9]. W przy
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padku dostania się kleju do oczu, należy je natychmiast
przemyć dużą ilością wody.
Kleje anaerobowe nie stanowią specjalnie niebezpiecznej
dla zdrowia grupy, jednak w kontakcie z nimi nieznaczny
procent ludzi może doznać uczulenia skóry [13].
Kleje na bazie na żywicy metakrylowej charakteryzują się
bardzo nieprzyjemnym, ostrym zapachem (szczególnie.
żywica) i są wysoce łatwopalne [13].
Kleje topliwe z uwagi na temperaturę nagrzania mogą stanowić ogniska pożarów [13]. Rozwój tego rodzaju klejów
doprowadził do opracowania bezrozpuszczalnikowej technologii silikonowej, znacznie redukującej zagrożenie zdrowia użytkowników.
Kleje na bazie kauczuku chloroprenowego są łatwopalne
i toksyczne. Mimo udoskonalenia receptur i zastąpienia
najbardziej szkodliwych substancji (trichloroetylen), nadal
wykazują działanie narkotyczne (np. Butapren) [10].
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Uprzejmie zapraszamy
Czytelników, Autorów i Sympatyków Przeglądu Spawalnictwa
do udziału w uroczystej sesji poświęconej
Jubileuszowi 80-lecia naszego czasopisma.
Uroczyste obchody odbędą się w Sosnowcu,
w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo-Silesia,
22 października 2008 roku, o godzinie 1430, we środę.
W okolicznościowym wydaniu Przeglądu Spawalnictwa
zaprezentowane zostaną artykuły i fotografie
nawiązujące do historii polskiego spawalnictwa.
Wszystkich serdecznie zapraszamy
do współpracy w redakcji tego wyjątkowego numeru.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Redaktor naczelny
Jerzy Nowacki
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Bezpieczeństwo oznacza brak kompromisów
– spawacze potrzebują takiej ochrony,
której będą mogli w pełni zaufać
Firma SPERIAN PROTECTION wie, że najważniejszym
czynnikiem sukcesu produktu jest sam użytkownik. Tylko
wtedy, gdy użytkownik jest chroniony w sposób niezawodny i odczuwa pełen komfort, może czuć się pewnie i w pełni skoncentrować na wykonywanej pracy. Dlatego właśnie,.
w celu ulepszania istniejących i opracowania nowych produktów, ciągle zbierane są opinie od użytkowników i prowadzone
są testy w rzeczywistych warunkach pracy. W październiku
2008 roku oddział firmy, zajmujący się produktami dla spawaczy, wprowadzi na rynek najnowszą wersję znanych na rynku
przyłbic spawalniczych Optrela. Jest to wynik prac badawczorozwojowych oraz technicznego przekształcenia zebranych
od spawaczy opinii o produktach. Obecnie przyłbice są gotowe do wprowadzenia na rynek, a firma SPERIAN WELDING
PROTECTION może w ten sposób zaoferować asortyment
odpowiadający potrzebom użytkowników.
Wyróżniono najważniejsze zmiany pokazując tym samym, jak opinie użytkowników mogą być z powodzeniem
wprowadzone w życie:

OSE Satellite – obecnie Optrel e680
Dobrze znana przyłbica OSE Satellite zyskuje nie tylko
nową nazwę, ale – co ważniejsze – nowe cechy jakościowe.
Przy zachowaniu stopni zaciemnienia 4/5-13 DIN, czułości,
regulacji prędkości rozjaśniania filtra oraz trybu szlifowania,
nowe cechy umożliwiają spawaczom bardziej efektywną.
i bezpieczną pracę.

Wymienialne baterie
– niewyczerpane źródło energii
Duży wyświetlacz LCD wymaga dużej ilości mocy..
W celu zapewnienia niewyczerpanego źródła energii nowy
produkt Optrel e680 oferuje nie tylko dobrze znane baterie
słoneczne z trybem „sleep”, ale także dodatkowe rozwiązanie – wymienialne baterie. W normalnych warunkach stosowania, nie jest konieczna wymiana baterii.

Nowy system mocowania filtra
– mniejsza waga
Dzięki cieńszej obudowie
przyłbicy
i
zoptymalizowanej
ramce do mocowania filtra masa
produktu
została
zmniejszona o po-.
nad 15%.

Większe pole widzenia – większy efekt
Powiększony ekran filtra umożliwia spawaczowi widzenie
większej części jego otoczenia, a także spawanych obiektów umiejscowionych w narożniku. Automatyczny filtr wraz
ze znaną już, opatentowaną przyłbicą firmy Optrel, pozwala
na optymalne powiększenie zakresu widoczności. Regulując
odległość między okiem a ekranem LCD można powiększyć
obszar podglądu o kolejne 10% (poza powiększeniem ekranu
LCD o 33%).
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Wyświetlanie w rzeczywistych kolorach
Dobrze znaną technologię Brillant i używany do tej pory
zielony filtr z produktu Satellite połączono w jeden filtr barwny. Spawacz jest w stanie odczytać wszystkie czerwone
diody na maszynie spawalniczej oraz zobaczyć spawany
obiekt w bardziej realistycznych kolorach.
Wiele z powyżej opisanych nowych cech oraz aktualizacji wprowadzono
także z powodzeniem do wszystkich innych produktów z serii Expert.

OS100 obecnie Optrel e1100

Nowa technologia baterii

Przy zastosowaniu nowej technologii baterii, unowocześnionego uszczelnienia przy twarzy, mocniejszego rękawa
ochronnego oraz zoptymalizowanego łącznika przewodu powietrznego, Optrel e1100 jest jeszcze bardziej przyjazny dla
użytkownika niż OS100. Wprowadzono jednak zmiany nie tylko w samym systemie, ale także w sposobie serwisowania:

Dzięki nowej technologii baterii jonowo-litowych standardowa bateria produktu Optrel e1100 zapewnia teraz taką
samą żywotność jak bateria Long Life produktu OS100. Jest
ona także znacznie lżejsza.

2 lata gwarancji i napraw
Przedłużenie okresu gwarancji do dwóch lat ułatwia podjęcie decyzji o zakupie. Jeżeli po okresie gwarancji uszkodzeniu ulegnie tylko jedna część, nie jest konieczne wyrzucanie
całego systemu! Oferujemy serwis napraw dla Wspomaganych Respiratorów do Oczyszczania Powietrza (PAPR – Powered Air-Purifying Respirators), takich jak Optrel e1100.
Wystarczy odesłać do nas wadliwy system. W przypadku
braku gwarancji zapewniamy naprawę systemu po ustalonych cenach, zależnych od uszkodzonej części. Dodatkowe
informacje znajdują się na stronie www.optrel.com

Nowe uszczelnienie przy twarzy
Nowa konstrukcja uszczelnienia przy twarzy zapewnia
większy komfort dla użytkownika. Jest wykonana z elastycznego i wygodnego w użytkowaniu materiału tekstylnego o do-.
skonałych własnościach uszczelniających. Dzięki nowemu
uszczelnieniu przy twarzy produkt Optrel e1100 zapewnia
poziom ochrony TH2P, znacznie wykraczając poza wymagane normy.

Zoptymalizowany łącznik
przewodu powietrznego
Wydajny system podłączenia w produkcie Optrel e1100
umożliwia łatwe odłączenie przewodu powietrznego i dmuchawy od przyłbicy w celu umożliwienia spawaczowi łatwiejszego poruszania.

Opinie spawaczy, a następnie przekształcanie ich w pro-.
dukty, ma kluczowe znaczenie w pracach projektowych
sprzętu ochronnego. Produkty oraz ich unowocześnione
wersje można obejrzeć i przetestować na Targach ExpoWELDING w Sosnowcu na stoisku E22 – w dniach 21–23
października 2008 roku.

SPERIAN PROTECTION POLSKA
ul. Podskale 2, 30-522 Kraków
Tel. (+48 12) 656 57 31
Fax. (+48 12) 656 14 54
e-mail: biuro@sperianprotection.com
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ROMAT
– ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa:

• Zapewnia niezależność i stwarza
nowe możliwości produkcyjne.

• Całkowicie spójny system wszystkich

•

elementów stanowiska, pochodzących
od jednego producenta i profesjonalny
serwis.
Pełny komfort pracy, jakość, wydajność,
niezawodność.

Przykład:
Zrobotyzowane spawanie ramy środkowej koparki.

Zrobotyzowany system spawalniczy z robotem na podwieszonej jezdni o przejeździe do 12 m i przesuwie
pionowym robota do 1,5 m. Robot współpracuje z 2
obrotnikami o nośności 20 kN. Robot wyposażony jest
w sensor łukowy i dotykowy. Stanowisko ma miejscową wentylację i filtrację dymów spawalniczych.
Stanowisko pracuje w Zakładach ZUGIL w Wieluniu.

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl
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gazowy firmy MESSE

Stanisław Marzec

Narażenie pracowników
na pola elektromagnetyczne spawarek
Exposure of workers
on welders electromagnetic fields
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono podstawy biologiczne kryteriów ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi oraz charakterystykę pól elektromagnetycznych
spawarek elektrycznych. Wykazano, że pole elektromagnetyczne w otoczeniu spawarek stałoprądowych i 50 Hz nie
przekracza wartości odpowiadających strefie bezpiecznej.
W otoczeniu elektrod i przewodów zasilających elektrody
spawarek generujących pole elektromagnetyczne o częstotliwościach wyższych niż sieciowe, występuje pole magnetyczne o natężeniu odpowiadającym strefom ochronnym pośredniej i zagrożenia, natomiast pole elektryczne
nie przekracza wartości odpowiadających strefie bezpiecznej. Stanowiska pracy spawaczy znajdują się na ogół.
w strefie bezpiecznej, niekiedy w strefie pośredniej.

The biological reasons of safe exposure limits and
characteristics of electromagnetic fields of electric welders
were presented in the article. Demonstrated that the electromagnetic field of direct and 50 Hz current welders no
exceeding the safe zone values. In the midst of electrodes and the electrode supply conductors of over 50 Hz
welders, appear magnetic fields strength intermediate and
danger zones, but electric field strength no exceed the safe
zone values. The workstations of welders are in safe zone
usually, but sometimes in intermediate zone.

Wstęp
Polami elektromagnetycznymi nazywamy promieniowanie
elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 300 GHz,
co odpowiada długościom fal większym niż 1 mm. Pola
dzieli się na zakres wysokiej częstotliwości (w.cz.) 0,1 MHz–
300 GHz i małej częstotliwości (m.cz.) – poniżej 0,1 MHz..
W grupie pól niskiej częstotliwości wyróżnia się pola 1÷100
kHz, zwane niekiedy polami średniej częstotliwości, częstotliwość sieciową 50 Hz oraz stałe pola elektryczne (elektrostatyczne) i magnetyczne (magnetostatyczne).
Spawarki elektryczne są źródłem pola elektromagnetycz-.
nego, powstającego na skutek przepływu prądu przez prze-.
wody i elektrody podczas procesu spawania. Spawarki elektry-.
czne można podzielić na transformatorowe i inwertorowe.
Spawarki transformatorowe używane są do spawania ele-.
ktrodami topliwymi otulonymi. Mają one transformator w ce-.
lu zwiększenia natężenia prądu pobieranego z sieci jednolub trójfazowej, o częstotliwości 50 Hz. Poza tym mogą mieć
układ prostownikowy, przetwarzający pobierany prąd przemienny na prąd stały. Urządzenia takie mogą być źródłem
pola elektromagnetycznego o częstotliwości sieciowej lub
pola magnetostatycznego, z dodatkowymi częstotliwościami
harmonicznymi.
Spawarki inwertorowe stosowane są do spawania elektrodami topliwymi otulonymi, elektrodami topliwymi lub nietopliwymi, w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych. Spawarki
Dr Stanisław Marzec – Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia.
Środowiskowego.

te mają inwertory, które zwiększają częstotliwość prądu zasilającego elektrodę do kilkudziesięciu kHz, ze składową stałą
lub bez. Spawarki mogą więc być źródłem stałych pól magnetycznych i pól elektromagnetycznych o małej częstotliwości,
od 50 do kilkuset Hz oraz o średniej – kilkudziesięciu kHz.

Działanie
pól elektromagnetycznych
na człowieka
Odpowiedź na pytanie, jakie mogą być skutki zdrowotne
narażenia na pole elektromagnetyczne i jakie są bezpieczne
poziomy natężenia pola, jest trudne, ponieważ oddziaływanie
pola elektromagnetycznego jest bardzo złożone i zależy od
wielu czynników, takich jak rodzaj pola, jego częstotliwość,
moc, czas narażenia. Dodatkowo, wykrycie działania pola
elektromagnetycznego utrudnione jest faktem braku jakichkolwiek jego receptorów w organizmie ludzkim.
Mechanizmy oddziaływania pól elektromagnetycznych
można podzielić ogólnie na termiczne, nietermiczne i indukcję prądów. Efekt termiczny, czyli nagrzewanie tkanki, wywołują głównie pola wysokiej częstotliwości, których urządzenia
spawalnicze nie wytwarzają i dlatego nie będą tutaj omawiane. W przypadku pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości, generowanych przez spawarki, nie można mówić o fali
elektromagnetycznej, ponieważ składowa elektryczna i magnetyczna pola nie są współzależne. Pole takie określa się
pojęciem pola bliskiego, w którym należy niezależnie rozpaPrzegląd spawalnictwa 8/2008
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trywać działanie jego składowej elektrycznej i magnetycznej.
Ponieważ elektryczne przewodnictwo właściwe powietrza
jest wiele mniejsze od elektrycznego przewodnictwa właściwego tkanki ludzkiej, natężenie pola elektrycznego wewnątrz
organizmu ludzkiego ulega znacznemu, około 107 razy,
zmniejszeniu w porównaniu do jego natężenia na zewnątrz
organizmu. Dlatego uważa się, że składowa elektryczna pól
elektromagnetycznych niskiej częstotliwości ma mały wpływ
na organizm człowieka.
Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku składowej
magnetycznej. Przenikalność magnetyczna powietrza jest
praktycznie równa przenikalności magnetycznej tkanki ludzkiej i w konsekwencji, natężenie składowej magnetycznej
wewnątrz organizmu jest prawie takie samo jak na zewnątrz.
Składowa magnetyczna działając na ładunki elektryczne
znajdujące się w organizmie, indukuje prądy wirowe o gęstości proporcjonalnej do indukcji pola magnetycznego, prędkości poruszania się ładunku i przewodności właściwej tkanki.
W zależności od gęstości prądu, obserwowane są określone efekty w organizmie i powstaje pewne ryzyko zdrowotne
(tabl. I).
W organizmie człowieka płyną prądy fizjologiczne o gęstości do 10 mA/m2, dlatego przyjęto że dodatkowo wyindukowane prądy o gęstości nie przekraczającej gęstości prądów fizjologicznych nie zagrożą funkcjonowaniu organizmu
i mogą zostać uznane za nieszkodliwe dla człowieka. Na tej
podstawie ustalono obecnie obowiązujące normy narażenia
zawodowego i pozazawodowego, uwzględniając odpowiedni
margines bezpieczeństwa.
Nietermiczne działanie pól elektromagnetycznych należy
do najsłabiej wyjaśnionych zjawisk. Wynika to z kilku przyczyn, takich jak niska aktywność biologiczna pól elektromagnetycznych, niezwykła złożoność organizmów żywych, duża
zdolność do adaptacji organizmu i rekompensacji ewentualnych szkodliwych skutków działania czynnika, dużego zróżnicowania własności elektrycznych i magnetycznych tkanek.
Na ogół hipotezy dotyczące nietermicznego działania pól
elektromagnetycznych są słabo udokumentowane. Opierają
się one na założeniu wpływu pól na ruchy molekuł. Stwierdzono np. wypływ jonów wapnia z tkanki mózgowej pod wpływem pól mikrofalowych modulowanych niską częstotliwością. Efekt ten wyjaśniany jest powstaniem rezonansu cyklotronowego. Znane jest również zjawisko zwane „łańcuchem
pereł”, polegające na ustawianiu się niektórych cząsteczek
w roztworze wodnym w szereg pod wpływem silnego pola
elektrycznego o częstotliwości 1÷100 MHz.
Tablica I. Efekty wywołane w organizmie człowieka przez
prądy indukcyjne [2]
Table. I. The results of induction current cause in human
body [2]
Gęstość prądu,
mA/m2
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Efekt

Ryzyko
zdrowotne

Poniżej 10

fosfeny, subtelne efekty .
tkankowe, odwracalne zmiany .
w szyszynce

brak

10÷100

większe efekty tkankowe, .
przyśpieszone zrastanie się kości

mało prawdopodobne

100÷1000

zmiany pobudliwości centralnego
układu nerwowego, możliwość
stymulacji tkanek pobudliwych

możliwe

Powyżej 1000

możliwość wywołania .
dodatkowego skurczu mięśni,
fibrylacja komór serca

znaczne
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Podano niektóre efekty nietermiczne, wywołane polami
elektromagnetycznymi.
Efekty prawdopodobne, potwierdzone:
– zmiany przepuszczalności błon komórkowych (zwiększony wypływ jonów wapnia, zahamowanie aktywności NaK-ATPazy, zmiany transportu jonów sodu i potasu),
– wtórne efekty związane z zaburzeniami transportu przez
błony komórkowe (zmiany metabolizmu energetycznego
komórki, zmiany czynności proliferacyjnych komórek,
zmiany czynności sekrecyjnej komórek).
Efekty możliwe, jednak dotychczas nie potwierdzone:
– hamowanie czynności komórek układu odpornościowego
(limfocytów, fagocytów),
– synergizm działania z promotorami karcinogennymi (np..
z estrami kwasu forbolowego TPA),
– stymulacja sekrecji sekrecji neurotransmiterów układu
wegetatywnego,
– zmiany przewodnictwa nerwowego i repolaryzacji włókien
nerwowych.
Efekty wątpliwe, mało prawdopodobne:
– uszkodzenia strukturalne komórek i organelli, mutacje genowe, aberracje chromosomalne,
– bezpośredni wpływ na proliferację komórek (mitozę),
– pobudzenie czynności komórek immunokompetentnych
in vivo (np. transformacji limfocytów).

Zasady ochrony pracowników
przed polami
elektromagnetycznymi
Podstawowym dokumentem prawnym, określającymi.
w Polsce zasady ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku, [3]. Rozporządzenie to oraz Polskie Normy PN-T-06580-1:2002 [4].
i PN-T-06580-3:2002 [5], wprowadzają pojęcie stref ochronnych,
wynikające z podziału rejonu działania pola na trzy obszary:
– w którym przebywanie pracowników nie wymaga ograniczeń,
– w którym konieczne jest ograniczenie przebywania,
– w którym przebywanie osób jest zabronione.
Obszar, w którym przebywanie pracowników nie wymaga
ograniczeń, nazwano strefą bezpieczną. Natomiast obszary, w których konieczne jest ograniczenie przebywania lub
przebywanie jest zabronione nazwano strefami ochronnymi.
Wprowadzono trzy strefy ochronne pola elektromagnetycznego:
– pośrednią,
– zagrożenia,
– niebezpieczną.
W strefie niebezpiecznej przebywanie pracowników jest
zabronione, lecz mogą w niej znajdować się kończyny. Natomiast w strefach pośredniej i zagrożenia mogą przebywać
pracownicy, u których lekarz nie stwierdził przeciwwskazań
zdrowotnych do pracy w polu elektromagnetycznym, przy
czym w strefie pośredniej pracownicy ci mogą przebywać
przez całą 8-godzinną zmianę roboczą, a w strefie zagrożenia dozwolony czas przebywania określony jest wielkością
otrzymanej dozy pola elektromagnetycznego. Doza pola
elektrycznego lub magnetycznego zdefiniowana jest jako
iloczyn kwadratu natężenia pola i czasu ekspozycji. Dopuszczalna doza jest równa iloczynowi kwadratu natężenia pola
odpowiadającego granicy strefy zagrożenia i pośredniej,
przez czas 8 godzin.

Tablica II. Dopuszczalne dla pracowników poziomy pól elektromagnetycznych generowanych przez spawarki elektryczne [3].
Table II. The threshold limit values of electric welders electromagnetic fields [3].
Pasmo częstotliwości

Granica strefy bezpiecznej
i pośredniej

Granica strefy pośredniej
i zagrożenia

Granica strefy zagrożenia
i niebezpiecznej

E, V/m

H, A/m

E, V/m

H, A/m

E, V/m

0÷0,5 Hz

10 000

2 666

20 000

8 000

40 000

80 000

0,5÷50 Hz

5 000

66,6

10 000

200

20 000

2 000

50÷300 Hz

5 000

10/3f

10 000

10/f

20 000

100/f

0,3÷1 kHz

100/3f

10/3f

100/f

10/f

1000/f

100/f

1÷800 kHz

33,3

3,3

100

10

1 000

100

Dla kończyn od dłoni do łokci i od stóp do kolan, dopuszczalne natężenie pola magnetycznego zwiększa się 5-krotnie.
Jak podano w tablicy II, dopuszczalne natężenie pola
szybko maleje ze wzrostem częstotliwości.

Charakterystyka
pól elektromagnetycznych spawarek
Natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego jest proporcjonalne do różnicy potencjałów między źródłem pola a miejscem pomiaru, natomiast natężenie
pola magnetycznego – proporcjonalne do natężenia prądu.
Ponieważ składowa elektryczna pól elektromagnetycznych
niskiej częstotliwości ma mały wpływ na organizm człowieka, co oznacza dopuszczalne wysokie wartości natężenia
pola (tabl. II), a napięcie na elektrodzie nie jest wysokie.
i w związku z tym natężenie pola elektrycznego spawarek
stałoprądowych i o częstotliwości do kilkuset Hz jest niewielkie (tabl. III), składowa ta może zostać pominięta przy ocenie
narażenia spawaczy. W przypadku spawarek pracujących
na częstotliwości kilkudziesięciu kHz, dopuszczalna wartość

H, A/m

składowej elektrycznej jest znacznie niższa (tabl. II) i należy
ją uwzględnić przy ocenie narażenia pracowników.
Łuk spawalniczy powstaje na skutek przepływu prądu elektrycznego między elektrodą spawalniczą a spawanym metalem.
Natężenie prądu uzależnione jest od metody i rodzaju spawania
i może wynosić od 50 do nawet 1000 A, zwykle ok. 100÷400 A.
Wobec tego należy się spodziewać pola magnetycznego w otoczeniu elektrod, przewodów doprowadzających prąd do elektrod oraz ewentualnie w otoczeniu aparatu spawalniczego.
Ze względu na to, że dopuszczalne wartości natężenia
pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości są znacznie
większe od wyższej częstotliwości, pole spawarek stałoprądowych i niskoczęstotliwościowych odpowiada strefie bezpiecznej, w której dozwolone jest przebywanie bez ograniczeń czasowych, a ekspozycja na pola jest pomijalna. Natomiast stanowiska spawaczy używających spawarek generujących pola.
o częstotliwości powyżej 100 Hz, znajdują się w strefie pośredniej, a ich dłonie – w strefie zagrożenia. Narażenie na pola
odpowiadające strefie pośredniej dozwolone jest przez całą
8-godzinną zmianę roboczą, a ekspozycja jest dopuszczalna,.
o stopniu zagrożenia spawaczy decyduje składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego spawarek, natomiast składowa elektryczna nie przekracza wartości strefy bezpiecznej.

Tablica III. Natężenie pola elektromagnetycznego spawarek (badania własne)
Table III. Electromagnetic field strength of welders (own measurements)

Rodzaj urządzenia

Parametry spawania

Pion pomiarowy

Natężenie pola
magnetycznego, A/m

Natężenie pola
elektrycznego,
V/m

Strefa
ochronna

zmierzone

dozwolone

zmierzone

dozwolone

3÷ 8
30÷50

200
1000

4,5÷7
20÷30

10 000

bezpieczna

5÷10

200

6÷12

10 000

bezpieczna

20÷30

1000

50÷80

MAGPOL DEP-400

spawanie MAG, I = 50 A, .
U = 70 V, 50 Hz

– tułów spawacza
– dłoń

EWM TRITON 220

spawanie TIG
I = 123 A, 50 Hz

– tułów spawacza
– dłoń

Master Tig 2500 W

spawanie TIG,
I = 130 A, 50 Hz

– tułów spawacza
– dłoń

0,2÷1,5
4÷12

200
1000

3÷5
20÷30

10 000

bezpieczna

Magic Vare MW 300

spawanie TIG
I = 190 A, U = 20÷30 V, .
130 Hz

– tułów spawacza
– dłoń

60÷65
370÷380

77
385

3÷5
10÷14

10 000

pośrednia
zagrożenia

Agregat V 40 firmy
LORCH

spawanie TIG I = 280 A, .
U = 23÷38 V, 200 Hz

– tułów spawacza
– dłoń

40÷50
100÷110

50
250

3÷9
12÷18

10 000

pośrednia
zagrożenia

PRESTO-PAC 160

spawanie TIG, I = 100 A, .
U = 70 V, 400 Hz

– tułów spawacza
– dłoń

8÷10
22÷37

25
125

4÷6
5÷8

250

pośrednia
zagrożenia

MONTIG PTP-250

spawanie TIG, I = 200 A, .
6,25 kW, 26,5 kHz

– tułów spawacza
– dłoń

6÷8
10÷2

10
50

3÷6
3÷9

100

pośrednia
zagrożenia
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Tablica IV. Zasięg stref ochronnych pola magnetycznego spawarek (badania własne)
Table IV. Range of preventive zones of welders magnetic field (own measurements)
Rodzaj urządzenia

Zasięg strefy ochronnej

Parametry spawania

pośredniej

zagrożenia

niebezpiecznej

Magic Vare MW 300

spawanie TIG
I = 190 A, U = 20÷30 V,
130 Hz

0,8 m od elektrody z boku,
0,3 m od przewodu

0,6 m od elektrody z boku,
0,15 m od przewodu

nie stwierdzono

Agregat V 40 firmy
LORCH

spawanie TIG I = 280 A, U
= 23÷38 V, 200 Hz

0,85 m od elektrody z boku,
0,3 m od przewodu

0,55 m od elektrody z boku,
0,15 m od przewodu

nie stwierdzono

PRESTO-PAC 160

spawanie TIG, I = 100 A, .
U = 70 V, 400 Hz

0,2 m od elektrody z boku,
0,4 m od przewodu, .
0,1 m od aparatu

0,1 m od elektrody z boku.
0,2 m od przewodu

nie stwierdzono

MONTIG PTP-250

spawanie TIG, I=200A, 6,25
kW, 26,5 kHz

0,23 m od elektrody z boku,
0,12 m od przewodów, 0,33
m od aparatu z boku, 0,3 m
od aparatu z tyłu

0,15 m od elektrody z boku,
0,1 m od przewodów, 0,2 m
od aparatu z boku, 0,1 m od
aparatu z tyłu

nie stwierdzono

Rys. 1. Zasięg stref ochronnych pola magnetycznego spawarki elektrycznej SAF typu PRESTOPAC 160 (badania własne)
Fig. 1. Range of preventive zones of magnetic field of SAF welder, model PRESTOPAC 160 (own measurements)

Wnioski
Pola elektromagnetyczne spawarek nie stwarzają dużego zagrożenia zdrowia dla pracowników. Na ogół ich wartości
odpowiadają strefie bezpiecznej. Jedynie w przypadku pól.
o częstotliwościach wyższych niż sieciowe, dla których normy higieniczne są znacznie ostrzejsze niż dla pól stałych.
i o częstotliwości 50 Hz, występują strefy ochronne pośrednia i zagrożenia, związane jedynie ze składową magnetyczną pola. Nie stwierdzono pola elektromagnetycznego o natężeniu odpowiadającym strefie niebezpiecznej.
Zasięg stref ochronnych wynosi do kilkudziesięciu cm od
elektrod, przewodów zasilających elektrody i niekiedy rów-.
nież od obudowy aparatu spawalniczego. Ponieważ w obszarze tym mogą znaleźć się pracownicy, należy urządzenia

te oznakować, zgodnie z normą PN-74/T-06260 [6], poinfor-.
mować zainteresowane osoby o zasadach przebywania.
w obszarze stref ochronnych pól elektromagnetycznych oraz
przeszkolić z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych.
Podczas spawania pracownik zwykle trzyma ręcznie
elektrodę oraz znajduje się w pobliżu przewodów elektrycznych. Dlatego jego stanowisko również może znaleźć się.
w zasięgu stref ochronnych. Dzieje się tak w przypadku używania spawarek wytwarzających pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach wyższych niż 100 Hz. W pozostałych
przypadkach stanowisko spawania znajduje się w strefie
bezpiecznej.
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Narażenie na składniki dymów spawalniczych
i gazy powstające w procesach spawania
w polskim przemyśle
Occupational exposure to components of welding
fumes and gases emitted in welding processes
in Polish industry
Streszczenie

Abstract

Oznaczanie dymów i gazów spawalniczych oraz ich
składników w powietrzu na stanowiskach pracy jest jednym
z podstawowych zadań w prewencji chorób zawodowych.
W artykule przedstawiono zbiorczo wyniki oceny narażenia
zawodowego spawaczy na dymy/pyły i gazy, prowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi od połowy lat
80-tych. Pomiary wykonywane były w strefie oddychania
pracowników, a w analizie zawartych w pobranych na filtry
dymach i pyłach metali stosowano absorpcyjną spektrometrię atomową. Składniki nie będące metalami (gazy, fluorki)
oznaczano spektrofotometrycznie Badania prowadzone
były w zakładach przemysłu stoczniowego, maszynowego,
w elektrowniach, budownictwie oraz przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego i obejmowały spawanie stali
wysoko- i niskostopowych, glinu, miedzi, spawanie drutami
proszkowymi oraz lutowanie. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że mimo obserwowanej w ostatnich
latach poprawy warunków pracy, spawacze zatrudnieni.
w polskim przemyśle, a w szczególności spawacze stoczniowi mogą być narażeni na dymy i ich składniki w stężeniach przekraczających obowiązujące wartości normatywów higienicznych.

Environmental monitoring of fumes and gases produced during welding is one of the key elements in the prevention process. In the present paper results of occupational exposure to components of welding fumes and gases
carried out by the Nofer Institute of Occupational Medicine
since mid eighties are summarized. Air samples were collected on filters in breathing zone of welders, the collected
on filters metals were analyzed by AAS, non-metal components were analyzed spectrophotometrically. The study
was carried out in shipyards, power stations, mechanical
and metal industry plants and in construction, where welders used MMA, MAG, MIG, TIG, flux-cored wire welding,
soldering, brazing and cutting processes and welded materials included stainless steel, copper and aluminum.
Though the working conditions has improved considerably
in recent years, the carried out studies have confirmed that
welders, mainly those employed in shipyards may be exposed to welding fumes and their components in concentrations exceeding OEL values.

Wstęp
Spawanie i techniki pokrewne (lutowanie, cięcie, natryskiwanie cieplne) należą do najbardziej rozpowszechnionych
technik łączenia metali. Procentowy udział poszczególnych
technik spawalniczych w poszczególnych latach jest zmienny,
w zależności od postępu technicznego w tej dziedzinie. Podstawowymi metodami spawania pozostają metody łukowe,
jednakże obecnie wyraźnie zmieniają się proporcje pomiędzy
wykorzystaniem poszczególnych metod – zmniejsza się udział
spawania ręcznego elektrodą otuloną (ok. 36%), wzrasta zastosowanie spawania w osłonach gazowych (51%) oraz spawania drutami proszkowymi (6%), natomiast na stałym poziomie utrzymuje się spawanie łukiem krytym (5,5%). W znacznie
mniejszym zakresie stosowane są metody spawania i cięcia
laserowego [1, 2]. Ocenia się, że w Polsce przy stosowaniu
procesów spawalniczych jest zatrudnionych obecnie ok. 160
tys. osób, w tym 70÷90 tys. spawaczy, zatrudnionych w pełDr Jan Piotr Gromiec, dr Wanda Matczak – Instytut Medycyny
Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.

nym wymiarze czasu, 60 tys. w niepełnym wymiarze czasu; 17
tys. stanowi nadzór i zatrudnieni w kontroli jakości, a ok. 2 tys.
zatrudnionych jest przy lutowaniu [3].
Spawacze narażeni są na wiele czynników szkodliwych dla
zdrowia, a w szczególności na powstające w wyniku spawania
dymy i gazy. Skład dymów/pyłów spawalniczych zależy od rodzaju spawanego materiału, stosowanych materiałów dodatkowych (elektrody, druty, topniki, osłony gazowe), a także techniki
spawania, parametrów procesu oraz parametrów środowiska
pracy. Dymy te powstają w wyniku topnienia, parowania i kondensacji metali, wchodzących w skład spawanych materiałów
i zawierają metale, głównie w formie prostych i złożonych tlenków, ale również fluorków, węglanów oraz chromianów i dichromianów. Gazy wytwarzane podczas spawania (tlenek i ditlenek
wegla, ozon, tlenki azotu) mogą być różnego pochodzenia,.
w zależności od zastosowanej techniki spawalniczej: np. gazy
osłonowe, produkty rozkładu elektrod i ich osłon, produkty
reakcji gazów atmosferycznych w łuku elektrycznym lub pod
wpływem promieniowania ultrafioletowego, produkty rozkładu
czynników odtłuszczających, używanych w procesie topników
czy materiałów, którymi pokryte były spawane elementy [4, 5].
Składniki dymów i gazów spawalniczych są szkodliwe dla
zdrowia; mogą powodować m.in. podrażnienie dróg oddechoPrzegląd spawalnictwa 8/2008
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Tablica I: Obowiązujące w Polsce najwyższe dopuszczalne
stężenia (NDS) i najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe
(NDSCh) składników dymów i gazów spawalniczych [7]
Table I: Maximum Admissible Concentrations and Short Term
Exposure Limits of main components of welding gases and.
fumes in work environment in Poland
Substancja
Cyna
Chrom metaliczny, związki Cr+2, Cr+3
Chromiany
Kadm
Beryl
Al i Al2O3,
– dymy, pył całkowity
– dymy, pył respirabilny
Tytan i jego związki
Srebro i jego sole nierozp.
Żelaza tlenek (jako Fe)
Mangan
Miedź i jej związki
– dymy tlenków i sole rozp.
– pyły tlenków i sole nierozp.
Nikiel i jego związki
Kobalt
Ołów, nieorganiczny
Wanadu pentatlenek (pyły)
Wanadu pentatlenek (dymy)
Wapnia tlenek (pyły)
Fluorowodór
Fluorki (jako F)
Węgla tlenek
Węgla ditlenek
Tlenek azotu
Ditlenek azotu
Ozon

NDS,
mg/m3
2
0,5
0,1
0,01
0,0002

NDSCh,
mg/m3
0,3
-

2,5
1,2

-

10
0,05
5
0,3

30
10
-

0,1
1
0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
2
0,5
2
30
9000
3,5
0,7
0,15

0,3
2
0,2
0,1
0,5
6
2
180
27000
7
1,5
-

wych, zaburzenia podstawowych funkcji płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, obrzęki płuc czy występowanie tzw. gorączki
dymów metali. Niektóre ze składników (arsen, chrom VI, beryl,
nikiel) wykazują działanie rakotwórcze. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała dymy spawalnicze jako czynnik prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (Grupa 2B) [6]. Obowiązujące w Polsce najwyższe dopuszczalne
stężenia (NDS) i najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe
(NDSCh) składników dymów i gazów spawalniczych w powietrzu na stanowiskach pracy przedstawiono w tablicy I.
Badania stężeń składników dymów i gazów spawalniczych
w powietrzu środowiska pracy są niezwykle istotnym czynnikiem działań prewencyjnych w ochronie zdrowia pracujących.
Badania takie prowadzone są przez Instytucie Medycyny Pracy
w Łodzi (IMP) od połowy lat 80-tych i obejmują w różne gałęzie
przemysłu (przemysł stoczniowy, budownictwo, produkcja maszyn i urządzeń, metalurgia, produkcja sprzętu gospodarstwa
domowego) i różne techniki spawania.

Pobieranie próbek powietrza
i analiza
Próbki powietrza
Pył całkowity, dymy i frakcję respirabilną pobierano na filtry
membranowe, z włókna szklanego lub PCW. Stosowano dozymetrię indywidualną, pobierając zgodnie z zapisami normy.
PN-Z-04008-7:2002 w ciągu zmiany roboczej 2÷3 próbki po-
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wietrza, obejmujące co najmniej 7 h, w strefie oddychania spawaczy (za maską spawacza). Oprócz tego stacjonarnie pobierano próbki powietrza do określenia stężeń tła. Na podstawie
uzyskanych wyników obliczano stężenia średnie ważone dla
zmiany roboczej, które porównywano z odpowiednimi wartościami NDS.

Analiza składników dymów spawalniczych
Poszczególne pierwiastki (Mn, Cr, Ni, Cu, Al., Si, Sb, Sn,
Pb, Cd, Ca, Ba Fe) oznaczano w pobranych dymach/pyłach za
pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). Rozpuszczalne związki chromu przed analizą oddzielano w kolumnie
wypełnionej s-difenylokarbazyną, która zatrzymywała związki
Cr VI. Całkowity chrom VI oznaczano spektrofotometrycznie.
z difenylokarbazyną po alkalicznej ekstrakcji z próbki. Fluorki
po mikrodyfuzji z kwasem nadchlorowym oznaczano za pomocą pośredniej metody spektrofotometrycznej (odbarwianie
kompleksu cyrkon-SPADNS). Wszystkie analizy wykonano.
w laboratorium o systemie jakości zgodnym z normą PN EN
ISO/IEC 17025:2005 (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji). Ponadto laboratorium IMP od lat uczestniczy w zewnętrznym programie badań biegłości laboratoryjnej WASP,
organizowanym przez Health and Safety Laboratory (Wlk.
Brytania).

Oznaczanie gazów.
Ditlenek azotu i tlenek azotu (po utlenieniu do ditlenku
azotu) pobierano do roztworu pochłaniającego lub do rurki.
z sorbentem stałym i oznaczano spektrofotometrycznie.
z N-(1-naftylo)etylenodiaminą. Gazy oznaczano również za pomocą chromatografii jonowej (NO2) lub za pomocą wskaźników
rurkowych (NO2, NOX, O3, CO, CO2).

Podsumowanie
Spawanie glinu i jego stopów [8]
Badaniami objęto spawaczy, stosujących metodę spawania w osłonie gazów ochronnych elektrodą topliwą (MIG/Al).
i nietopliwą (TIG/Al). Stężenia dymów spawalniczych różniły się znacznie w zależności od rodzaju przemysłu, przy
czym najwyższe stężenia stwierdzono w stoczniach (produkcja jachtów i cystern), szczególnie przy spawaniu w
przestrzeniach zamkniętych. Przy spawaniu metodą MIG
średnie ważone stężenia pyłu wynosiły 0,8÷17,8 mg/m3
(średnio 6 mg/m3), a glinu i jego związków 0,1÷7,7 mg/m3
(średnio 2,1). Przy spawaniu metodą TIG stężenia wynosiły, odpowiednio: 0,3÷1,4 (średnio 0,7) mg/m3 (pyły/
dymy) i 0,07÷0,50 (średnio 0,17) mg/m3 (związki glinu).
Głównymi składnikami dymów/pyłów były glin (ok. 30%).
i magnez (3%) oraz mangan (0,2%), miedź (0,2%), cynk
(0,2%), ołów (0,2%); zawartość chromu była poniżej 0,1%.

Lutowanie [3]
Badania wykonano zarówno przy lutowaniu twardym jak
i miękkim w zakładach wytwarzających układy elektroniczne,
sprzęt gospodarstwa domowego i silniki elektryczne. Przy lutowaniu miękkim stężenia pyłu wahały się od 0,5 do 1,1 (średnio
0,5) mg/m3 ołowiu od 0,014 do 0,037 mg/m3, miedzi od 0,003
do 0,034 (średnio 0,005) mg/m3; stężenia cyny i antymonu były
niższe od oznaczalności metody. Przy lutowaniu twardym stężenia pyłu wynosiły od 0,5 do 0,8 (średnio 0,5) mg/m3, miedzi

od 0,003 do 0,038 (średnio 0,011) mg/m3, cynku od 0,003 do
0,025 (średnio 0,004) mg/m3, ołowiu od 0,014 do 0,023 (średnio 0,004) mg/m3 i manganu od poniżej 0,07 do 0,12 mg/m3;
stężenia srebra i cyny były niższe od oznaczoności metody.

Spawanie miedzi [9]
Badaniami objęto spawaczy, zatrudnionych przy spawaniu elektrodą otuloną (MMA/Cu) oraz spawaniu i cięciu plazmowym (plazma/Cu) w przemyśle metalowym. Stężenia pyłu
całkowitego wynosiły 0,7÷7,6 (średnio 3,1) mg/m3, rozpuszczalnych związków miedzi 0,018÷0,174 (średnio 0,08) mg/m3,
a nierozpuszczalnych związków miedzi 0,03÷0,756 (średnio
0,39) mg/m3.
Dla frakcji respirabilnej stężenia wynosiły, odpowiednio:
pył: ‹0,5÷7,2 (2,1) mg/m3, rozpuszczalne związki miedzi: 0,10÷
0,115 (średnio 0,05) mg/m3, nierozpuszczalne związki miedzi:
0,020÷0,473 (średnio 0,160) mg/m3. Średnia zawartość miedzi
w pyle całkowitym wynosiła 17%, a we frakcji respirabilnej pyłu
11,4%; w zdecydowanej większości były to nierozpuszczalne
związki miedzi.

Spawanie stali niskostopowych [10]
Badaniami objęto spawaczy stali niskostopowych, zatrudnionych w przemyśle stoczniowym i metalowym, stosujących
spawanie elektrodą otuloną (MMA/MS), w osłonie gazów
ochronnych, CO2 (MAG/MS) oraz spawanie gazowe. Stężenia pyłów/dymów i ich głównych składników były mocno
zróżnicowane, przy czym największe narażenie występowało.
w stoczniach, szczególnie podczas spawania w przestrzeniach
zamkniętych (wewnątrz kadłubów statków). W stoczniach średnie stężenie dymów i pyłów spawalniczych wynosiło 5,3 mg/m3,
przy czym przestrzeniach zamkniętych dochodziło nawet do
55,3 mg/m3. Średnie stężenie głównych składników dymów
w powietrzu strefy oddychania wynosiło odpowiednio: Fe: 1,4
mg/m3, Mn: 0,19 mg/m3, Cu: 0,008 mg/m3, Zn: 0,23 mg/m3, Pb:
0,012 mg/m3. Pył zawierał również krzemionkę, z czego tylko
mniej niż 2% występowało w postaci krystalicznej.

Spawanie wysokostopowych
stali chromowo-niklowych [10, 11]
Badania prowadzono w zakładach przemysłu stoczniowego, metalowego i w energetyce, w których stosowano metody spawania elektroda otuloną (MMA/SS), w osłonie gazów
ochronnych elektrodą topliwą (MIG/SS) i nietopliwą (TIG/SS).
Przy spawaniu metodą MMA stężenie dymów spawalniczych zmieniało się w zakresie 0,5÷23,4 mg/m3 (średnia: 3,2
mg/m3), chromu: 0,005÷0,99 mg/m3 ( w tym 0,005÷0,842 mg Cr

VI/m3). Całkowita zawartość chromu w dymach wynosiła 0,1÷
7,4%, w tym chrom rozpuszczalny stanowił ok. 52,6%, a chrom
VI 65,5%. Średni udział innych składników w dymach wynosił:
żelazo: 11,2%, mangan: 3,9%, nikiel: 0,5%, fluorki: 3,3%. Przy
spawaniu metodą MIG stężenia dymów były znacznie niższe,
od 1,1 do 5,4 mg/m3 (średnio 2,6). Głównym składnikiem było
żelazo: 11,2%; zawartość manganu wynosiła 2,8% a chromu
(głównie Cr III) – 4%.
Podczas spawania TIG/SS stężenia dymów i ich składników były niskie a stężenia związków chromu i niklu nie przekraczały 0,005 mg/m3, to jest ok. 0,2% zawartości w dymach.

Spawanie niskostopowych
i stopowych stali drutami proszkowymi [12]
Badania prowadzono w zakładach przemysłu stoczniowego, maszynowego i elektrowniach, w których wykonywano procesy spawania i napawania stali niskostopowych i stopowych
drutami proszkowymi (10 rodzajów drutu). Najwyższe stężenia
dymów występowały w stoczniach i wynosiły od 0,8 do 24,5
mg/m3. W zakładach mechanicznych i elektrowniach średnie
stężenia mieściły się w granicach 0,2÷13,1 mg/m3. Udział pyłu
respirabilnego w ogólnej masie pyłu wynosił ok. 30%. Wśród
składników dymu żelazo, mangan, chrom i wapń występowały
w znacznych ilościach (zawartość żelaza, w zależności od rodzaju drutu od 10 do 30%, zawartość manganu do 10%); nikiel.
i miedź występowały w ilościach śladowych, a glin sporadycznie; występowanie i zawartość innych poza żelazem i manganem metali uzależnione jest od rodzaju stosowanego drutu
proszkowego i spawanego materiału (stal stopowa/niskostopowa). Obliczone ze średnich ważonych dla zmiany roboczej
średnie stężenia podstawowych składników dymów spawalniczych zestawiono zbiorczo w tablicy II.

Gazy wydzielające się
w procesach spawania [3, 13]
Oznaczone przy spawaniu różnymi technikami stali stopowych i niskostopowych stężenia gazów: tlenków azotu, tlenków
węgla i ozonu były w zasadzie bezpieczne dla zdrowia spawaczy i nie przekraczały odpowiednich wartości NDS, jednakże sporadycznie występowały przekroczenia nawet wartości
NDSCh. Przekroczenia te dotyczyły stężeń ozonu (0,8 mg/m3)
przy cięciu plazmą i cięciu palnikiem stali niskostopowych oraz
stężeń tlenków azotu (do 20,6 mg/m3) przy cięciu palnikiem stali
niskostopowych. Stosunek NO2 do sumy tlenków azotu wynosił
średnio 1:4 i zmieniał się, w zależności od metody spawania,
od 1:3 przy cięciu plazmą/MS i TIG/SS do 1:10 przy spawaniu
MAG, MMA/MS i MMA/SS.

Tablica II: Stężenia dymów/pyłów i ich podstawowych składników w powietrzu na stanowiskach spawania (średnie ze średnich
ważonych dla zmiany roboczej)
Table II: Concentrations of welding fumes/dusts and their main components in workroom air at welding (mean values of time-weighted –concentrations)
Materiał/metoda spawania
Spawanie glinu
Spawanie miedzi
– pył całkowity
– pył respirabilny
Spawanie stali niskostopowych (stocznie)
Spawanie stali wysokostopowych
– MMA/SS
– MIG/SS
Lutowanie twarde
Lutowanie miękkie

Stężenie, mg/m3
Cu
Zn
-

Pył/dymy
6,0

Fe
-

Mn
-

Pb
-

Inne (Cr, Ni, Al, Sn)
Al.: 2,0

3,1
2,1

-

-

0,08
0,05

-

-

5,3

1,4

0,19

0,008

0,23

0,012

3.2
2.6
0,5
0,5

0,5
0,29
-

0,13
0,07
-

-

-

-

Cr: 0,134; Ni: 0,02
Cr (III) 0,104

0.011
0,005

0,004
0,004

0,014
0,014

Sn: ‹0,015
Sn: ‹0,015
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Wnioski
Prowadzone badania wykazały, że mimo obserwowanej
w ostatnich latach poprawy warunków pracy, spawacze zatrudnieni w polskim przemyśle, a w szczególności spawacze
stoczniowi mogą być narażeni na dymy i ich składniki w stężeniach przekraczających obowiązujące wartości normatywów higienicznych. Przykładowo: spawacze stali niskostopowych narażeni są na nadmierne stężenia pyłu, manganu
i żelaza, spawacze stali wysokostopowych – na pył, chrom
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Nowośći wydawnicze
Elitarny słownik spawalnika polsko-angielski, angielsko-polski
Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu pierwszy tego rodzaju
wysoce wyspecjalizowany słownik w Polsce. Prawdopodobnie jest
to pierwsze tego typu wydanie w Europie. „Elitarny Słownik Spawalnika”, jak wskazuje nazwa, przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w branży spawalniczej, a więc dla spawaczy, monterów,
pracowników nadzoru, tłumaczy oraz studentów spawalnictwa. Jest
niepodważalnym, że w czasie wielkiej ekspansji polskich usług spawalniczych na całym świecie na największych światowych projektach: USA, Kanada, Islandia, Unia Europejska, Urugwaj etc., wydany
słownik jest tym brakującym ogniwem, które usprawni realizację kontraktów, zarówno przez agencje zatrudnienia, jak i bezpośrednich
wykonawców. Słownik powstał w wyniku wieloletniej praktyki autora
na projektach przemysłowych w Wielkiej Brytanii, a także w innych
krajach, jak również doświadczenia autora jako tłumacza technicznego NOT. Słownik zawiera 1021 terminów z zakresu spawalnictwa,
to ilość w zasadzie wystarczająca, aby swobodnie poruszać się.
w tematyce spawania, podczas pracy nawet na dużych budowach
w przemyśle: petrochemicznym, chemicznym czy energetycznym.
Terminy podzielono na grupy tematyczne:
1. Procesy i Metody Spawania/Materiały Spawalnicze.
2. Grupy Materiałowe/Obróbka Cieplna.
3. Niezgodności spawalnicze/Metody badań.
4. Maszyny, Narzędzia, Sprzęt, Obróbka Mechaniczna.
5. Spawarki/Osprzęt.
6. BHP/środowisko.
Słownik ma dwie okładki: polsko-angielską i angielsko-polska, co
ułatwia posługiwanie się nim w warunkach budowy. Zaproponowaliśmy układ tabelaryczny, aby ułatwić znajdowanie odpowiedników.
w każdych warunkach (niektóre terminy liczą kilkanaście słów).
Każda strona podzielona została na trzy kolumny. Ostatnia trzecia
kolumna, pozornie niewykorzystana, przeznaczona jest dla użytkownika Słownika, którą polecamy jako miejsce na notowanie wymowy (angielskiej czy polskiej) poszczególnych terminów, (zwłaszcza
wtedy, kiedy często różni się w różnych krajach czy nawet rejonach
Wielkiej Brytanii). Jest to szczególnie przydatne dla osób intensyw-
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nie uczących się języka angielskiego czy polskiego. Ze słownikiem
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Stanisław Marzec

Zagrożenie promieniowaniem optycznym
urządzeń spawalniczych
Optical radiation hazards of welders equipment
Streszczenie

Abstract

Najbardziej niebezpieczne jest promieniowanie elektrycznych łuków spawalniczych. Emitują one bardzo intensywne promieniowanie nadfioletowe oraz światło niebieskie, wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy
i stwarzające bardzo duże zagrożenie zdrowia spawaczy
oraz innych pracowników znajdujących się w pobliżu. Promieniowanie podczerwone elektrycznych łuków spawalniczych oraz promieniowanie optyczne palników gazowych
praktycznie nie stwarza zagrożenia zdrowia. Zautomatyzowane spawarki laserowe posiadają odpowiednie ekrany
oraz zabezpieczenia i ich promieniowanie nie powoduje
zagrożenia, natomiast może dojść do uszkodzenia skóry
dłoni promieniowaniem laserowym u operatorów ręcznych
spawarek laserowych.

The most dangerous are radiation of electric arcs welding. The arcs emitting the most intense UV and blue light,
many times exceed the threshold limit values and causing
very serious hazards of welders and other workers close
to the welding site.
Infrared radiation of electric welding arcs and optical
radiation of gas torches virtually no causing hazards. The
automatic lasers welders have suitable of shields and protection and hazards of their optical radiation no exist, but
manual laser welders may cause injure of hand skin of
operators.

Wstęp
Wszystkim procesom spawalniczym towarzyszy emisja
promieniowania optycznego, którego natężenie i skład widmowy zależą od rodzaju i parametrów spawania. Nadmierna
ekspozycja na promieniowanie optyczne powoduje powstanie
wielu chorób. Największą liczbę przypadków chorób zawodowych, spowodowanych narażeniem na promieniowanie optyczne, notuje się wśród spawaczy [1], dlatego bardzo ważna jest,
w celu określenia prawidłowej profilaktyki, znajomość rodzaju.
i wielkości zagrożenia powodowanego przez promieniowanie
optyczne, wytwarzane podczas procesów spawalniczych.
Najbardziej czynnym biologicznie promieniowaniem opty-.
cznym jest nadfiolet, który wywołuje szereg efektów, zarówno
korzystnych dla organizmu jak i szkodliwych, zależnie od natężenia, czasu ekspozycji, długości fali oraz rodzaju eksponowanej powierzchni. Najbardziej aktywne w tym względzie są
pasma UVB (280÷315 nm) i UVC (200÷280 nm). Działają one
silnie fotochemicznie na komórki i związki białkowe znajdujące
się w skórze i oku człowieka.
Najbardziej widocznym, najczęściej spotykanym i badanym objawem ekspozycji skóry na nadfiolet jest jej rumień,
czyli erytema. Spowodowany jest on rozszerzeniem naczyń
krwionośnych w wyniku działania histaminy lub związków histamino podobnych wytworzonych w skórze na skutek reakcji fotochemicznych zapoczątkowanych nadfioletem. Stopień
rumienia i jego przebieg zależą od wielkości napromienienia.
i długości fali promieniowania, a także upigmentowienia skóry.
Dawka progowa UV wywołująca rumień wynosi od 40 J/m2 do
ponad 600 J/m2, w zależności od typu skóry, przyjętego kryteDr Stanisław Marzec – Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia .
Środowiskowego w Sosnowcu.

rium i czułości metody badawczej [2]. Długotrwałe narażenie na
nadfiolet o wysokim natężeniu usposabia do powstania zmian
przednowotworowych i nowotworowych, zwłaszcza, gdy skóra
jest słabo upigmentowiona. Widmo skuteczności karcinogennej UV jest podobne do widma skuteczności erytemalnej.
Ostrym objawem narażenia oka na nadfiolet jest stan zapalny rogówki i spojówki. Zapalenie rogówki objawia się światłowstrętem, wzmożonym łzawieniem, uczuciem obcego ciała
(„piasku”) w oku, spazmem powiek, niekiedy upośledzeniem
widzenia. W przypadku dużych dawek UV może dojść do
obrzęku nabłonka, a nawet do jego ubytku. Objawy zapalenia
pojawiają się po okresie latencji, zależnym od widma promieniowania i wielkości pochłoniętej dawki UV – im pochłonięta
dawka jest większa, tym czas latencji jest krótszy, niekiedy.
w przypadku dużych dawek, mniejszy niż 30 minut. Najbardziej niebezpieczne w wywoływaniu zapalenia rogówki są fale.
o długości 270 nm, a wartość progowa napromienienia dla tego
objawu wynosi 40 J/m2.
Zapalenie spojówek wywołane nadfioletem powstaje po
okresie latencji trwającym około 5÷10 godzin i objawia się zaróżowieniem lub zaczerwienieniem spojówek, ich swędzeniem
i pieczeniem, łzawieniem, czasami występuje światłowstręt,.
w przypadku większej dawki dochodzi do bólu i zakłócenia widzenia. Maksymalną skuteczność wywoływania zapalenia spojówek mają fale 260 nm, a wartość progowa napromienienia
wynosi 50 J/m2.
Objawy zapalenia rogówki i spojówki ustępują po upływie
od 10 godzin do kilku dni, zależnie od wielkości ekspozycji.
i intensywności powstałych zmian.
Promieniowanie UV dłuższe od 300 nm dociera do soczewki, w której jest silnie pochłaniane. Może ono przekształcić rozpuszczalne białka soczewki w białka nierozpuszczalne,
co prowadzi do powstania zaćmy. Dotychczas nie są dokładnie znane mechanizmy prowadzące do powstania zaćmy pod
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wpływem działania nadfioletu. Przypuszcza się, że zaćma taka
może powstać na skutek fotoutleniania krystalin soczewki,.
lipidów nabłonka soczewki lub uszkodzenia łańcucha DNA.
Największą skuteczność wywoływania zaćmy w soczewkach
ludzkich ma prawdopodobnie pasmo 300÷325 nm.
Światło oraz podczerwień może powodować uszkodzenie
termiczne skóry lub oka, przy czym fale z zakresu 400÷1400
nm mogą uszkodzić siatkówkę, natomiast dłuższe – rogówkę.
Poza tym wieloletnie intensywne nagrzewanie oka może doprowadzić do zmętnienia soczewki. Gdy ekspozycja określonej
powierzchni dna oka trwa dłużej niż 10 sekund, szczególnie
na promieniowanie z zakresu 400÷500 nm, tzw. światła niebieskiego, wówczas może dojść do fotochemicznego uszkodzenia siatkówki. Wartości progowe uszkodzenia fotochemicznego
siatkówki są kilkaset razy mniejsze niż uszkodzenia termicznego, poza tym uszkodzenia fotochemiczne powstałe podczas
krótkotrwałych, powtarzających się ekspozycji oka sumują się
w ciągu całego dnia pracy, a częściowo także w dniach następnych, dlatego w praktyce uszkodzenia siatkówki mają pochodzenie fotochemiczne, a nie termiczne [3].
Najczęściej spotykaną chorobą związaną z narażeniem
oka na promieniowanie podczerwone jest zaćma, czyli zmętnienie soczewki. Mimo licznych badań w tym przedmiocie,
dotychczas nie wyjaśniono mechanizmu powstawania zaćmy
spowodowanej promieniowaniem podczerwonym, nie ustalono
widma skuteczności ani nie wyznaczono wartości progowych.

Kryteria oceny narażenia
na promieniowanie optyczne
Obecnie obowiązują w Polsce zasady oceny narażenia
pracowników na promieniowanie optyczne, zarówno laserowe
jak i nielaserowe, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy.
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku [4].

Promieniowanie nielaserowe
Dopuszczalne napromienienie skuteczne oczu i skóry na
promieniowanie z zakresu 180÷400 nm wynosi 30 J/m2 w ciągu
8-godzinnego dnia pracy, niezależnie od powtarzalności ekspozycji, mierzone według krzywej widmowej skuteczności Sλ,
przedstawionej na rysunku 1.
Najbardziej niebezpieczny jest nadfiolet średnio- i krótkofalowy, natomiast fale dłuższe niż 315 nm są znacznie mniej

Rys. 1. Względna krzywa widmowa skuteczności zagrożenia nadfioletem Sλ [5]
Fig. 1. Relative spectral effectiveness hazard of ultraviolet radiation
Sλ [5]
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skuteczne. Dodatkowo, w celu niedopuszczenia do powstania
zaćmy, ogranicza się nieselektywne napromienienie oka promieniowaniem pasma 315÷400 nm na poziomie 10 000 J • m-2
w ciągu zmiany roboczej.
Promieniowanie widzialne ocenia się z punktu widzenia
jego szkodliwości dla oczu. Rozróżnia się dwa rodzaje zagrożenia siatkówki: fotochemiczne i termiczne. Widmową skuteczność uszkodzenia fotochemicznego siatkówki określa krzywa
Bλ, natomiast uszkodzenia termicznego siatkówki – krzywa Rλ
(rys. 2). Jak wspomniano we wstępie, w praktyce występuje
jedynie uszkodzenie fotochemiczne siatkówki.
Oceny zagrożenia fotochemicznego dokonuje się dla promieniowania pasma 300÷700 nm, na podstawie wyznaczenia
skutecznej luminancji energetycznej lub iloczynu skutecznej luminancji energetycznej i czasu całkowitej ekspozycji, zależnie
od czasu ekspozycji w ciągu zmiany roboczej. W przypadku
źródeł o rozmiarach kątowych mniejszych niż 11 mrad, zagrożenie ocenia się na podstawie wartości skutecznego napromienienia lub natężenia napromienienia, ważonego według
krzywej Bλ. Iloczyn luminancji energetycznej i czasu narażenia
nie powinien przekraczać 100 J • cm-2 • sr-1 dla łącznego czasu ekspozycji w ciągu zmiany roboczej t ≤ 10 000 s (ok. 2 h
46 min.), natomiast dla czasu dłuższego skuteczna luminancja
energetyczna źródła nie powinna przekraczać 10-2 W cm-2 •.
• sr-1. Gdy wymiar kątowy źródła α < 11 mrad i czas t ≤ 10 000
s, to dopuszczalne napromienienie skuteczne wynosi 0,01 J/
cm2, natomiast dla t >10 000 s skuteczne natężenie napromienienia nie powinno przekraczać 1 μW/cm2.
Jako kryterium zagrożenia promieniowaniem podczerwonym przyjmuje się niedopuszczenie do powstania uszkodzenia
termicznego rogówki, spojówki, soczewki i siatkówki, a także
skóry.
Oceny zagrożenia termicznego rogówki i soczewki promieniowaniem podczerwonym należy dokonywać:
– dla całego zakresu podczerwieni, gdy jednorazowy czas
ekspozycji ti < 1000 s. Wówczas całkowite nieselektywne
natężenie napromienienia Ec nie powinno przekraczać wartości określonej równaniem:
Ec ≤ 18 000 ti-3/4

Rys. 2. Względna skuteczność widmowa zagrożenia termicznego (Rλ)
i fotochemicznego (Bλ) siatkówki [6]
Fig. 2. Relative spectral effectiveness thermal (Rλ) and photochemical
(Bλ) retinal hazard [6]

tylko dla zakresu 780÷3000 nm, gdy jednorazowy czas
ekspozycji ti ≤ 1000 s. Wówczas całkowite nieselektywne
natężenie napromienienia Ec, nie powinno przekraczać.
100 Wm-2.
Oceny zagrożenia termicznego skóry należy dokonywać.
w przypadku, gdy jednorazowy czas ekspozycji ti nie przekracza 10 s. Wówczas całkowite nieselektywne napromienienie
skóry Nc dla całego zakresu podczerwieni nie powinno przekraczać wartości określonej równaniem:
Nc ≤ 20 000 ti1/4

widmowe natężenie napromienienia,
μW cm-2 nm-1

–

Promieniowanie laserowe

Najbardziej niebezpieczne promieniowanie optyczne wytwarzają elektryczne łuki spawalnicze. Temperatura palników
gazowych nie przekracza 2000 K i ich widmo nie zawiera
UV, natomiast temperatura palników acetylenowo-tlenowych.
i wodorowo-tlenowych przekracza nieco temperaturę 3000 K,
może więc być emitowany, oprócz podczerwieni i światła
– również długofalowy nadfiolet. Spawarki laserowe z kolei
wytwarzają promieniowanie monochromatyczne, o ściśle
określonej długości fali, na ogół z zakresu podczerwieni.

Narażenie na nadfiolet
Liczne pomiary natężenia promieniowania UV łuków
spawalniczych [8, 9, 10] wykazały, że zależy ono od metody
spawania, rodzaju stosowanej elektrody, spawanego metalu,
natężenia prądu spawania, odległości od łuku elektrycznego,
kierunku obserwacji, stężenia gazów i pyłów na stanowisku
spawalniczym. Największe promieniowanie występuje w kierunku około 400 względem płaszczyzny spawania. Z kolei
gazy i pyły silnie pochłaniają i rozpraszają promieniowanie
UV, zmniejszając jego natężenie. Na rysunkach 3÷5 przedstawiono widmo promieniowania łuków spawalniczych [8].
Z porównania rysunków 3 i 4 widać, że zmiana gazu osłonowego może znacznie zmienić widmo promieniowania łuku.
Potwierdza to wykres 5, który wskazuje również na znaczny
wpływ metody spawania (rys. 5).

widmowe natężenie napromienienia,
μW cm-2 nm-1

Przykładowe wartości narażenia
pracowników

Rys. 3. Widmo promieniowania łuku spawalniczego podczas spawania
stali miękkiej elektrodą wolframową (TIG) w osłonie Ar. Natężenie prądu spawania 300 A, pomiar 1 m od łuku
Fig. 3. Gas tungsten arc welding on mild steel spectrum for Ar shielding
gas. Arc current 300 A, measurements 1 m from arc

długość fali [nm]
Rys. 4. Widmo promieniowania łuku spawalniczego podczas spawania
stali miękkiej elektrodą wolframową (TIG) w osłonie He. Natężenie prądu spawania 275 A, pomiar 1 m od łuku
Fig. 4. Gas tungsten arc welding on mild steel spectrum for He shielding gas. Arc current 275 A, measurements 1 m from arc

widmowe natężenie napromienienia,
μW cm-2 nm-1

Z punktu widzenia zagrożeń, jakie stwarza promieniowanie laserowe, wprowadzono podział urządzeń laserowych na
klasy bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za przeprowadzenie prawidłowej klasyfikacji spoczywa na producencie urządzenia. Wcześniejszy podział obejmował pięć klas bezpieczeństwa: 1, 2, 3A, 3B, 4, a obecnie wprowadzono podział
na siedem klas: 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4 [7]. Do spawania lub
cięcia używa się laserów klasy 4, najbardziej niebezpiecznych, których zarówno promieniowanie bezpośrednie jak.
i odbite w sposób rozproszony może powodować uszkodzenie oczu i skóry. Klasa bezpieczeństwa, do której zaliczono
laser informuje użytkownika o skali zagrożeń związanych.
z użytkowaniem urządzenia, natomiast norma PN-EN 608251 [7] określa środki bezpieczeństwa, jakie powinien podjąć
producent urządzenia oraz jego użytkownik.

długość fali, nm

długośc fali [nm]

Rys. 5. Widmo promieniowania łuku spawalniczego podczas spawania stali miękkiej elektrodą metalową (MIG) w osłonie CO2. Natężenie
prądu spawania 150 A, pomiar 1 m od łuku
Fig. 5. Gas metal arc welding on mild steel spectrum for CO2.
shielding gas. Arc current 150 A, measurements 1 m from arc
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widmowe natężenie napromienienia

Z przedstawionych danych oraz innych badań wynika, że
skuteczne natężenie napromienienia E twarzy spawacza promieniowaniem nadfioletowym można, w większości przypadków, opisać równaniem [8]:
E ≤ k I2 r-2
gdzie: k – stała wynosząca 0,0004 W/A2, I – natężenie prądu spawania w A, r – odległość od łuku spawalniczego w cm.
Na podstawie tej zależności można określić maksymalnie
dozwolony czas narażenia spawacza na promieniowanie nadfioletowe łuku spawalniczego tmax:
tmax = 1000 r2 (WHI)-1 I-2

długość fali [nm]
Rys. 6. Widmo promieniowania łuku plazmowego podczas cięcia stali
miękkiej w osłonie azotu. Natężenie prądu cięcia 300 A, pomiar w odległości 1,9 m od łuku
Fig. 6. Plasma arc cutting mild steel spectrum form nitrogen shielding
gas. Arc current 300 A, measurements 1,9 m from arc

Na wykresie 6 przedstawiono widmo promieniowania łuku
plazmowego [8]. Jak widać, znacznie zmalała, w porównaniu
do widma elektrycznych łuków spawalniczych, emisja promieniowania nadfioletu krótko- i średniofalowego (rys. 6).
W tablicy I zestawiono skuteczne, ważone według krzywej
Sλ, wartości natężenia napromienienia UV łuków spawalniczych, podczas spawania metodami TIG oraz MIG.
Tablica I. Natężenie napromienienia UV łuków elektrycznych.
Pomiar w odległości 2 m od łuku [8]
Table I. UV irradiance of welding arcs. Measurements 2 m from
the arc [8]

Rodzaj spawania

TIG (nietopliwa
elektroda wolframowa) w osłonie
He

– w osłonie Ar

MIG (topliwa elektroda metalowa)
w osłonie Ar
– w osłonie CO2

– w osłonie Ar/CO2
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Spawany
metal

Skuteczne
natężenie napromienienia,
W/m2

Maksymalnie dopuszczalny czas
narażenia,
s

100

stal miękka

0,6

50

250

stal miękka

1,0

30

100

stal miękka

0,04

700

250

stal miękka

0,3

110

50

Al

0,0075

4000

100

Al

0,03

1000

Natężenie
prądu, A

150

Al

1,15

300

Al

2,5

12

90

stal miękka

0,1

300

150

stal miękka

0,3

100

350

stal miękka

1,87

16

150

stal miękka

1,0

30

250

stal miękka

3,0

10

350

stal miękka

6,0

5
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gdzie: WHI – wskaźnik zagrożenia promieniowaniem UV
łuku spawalniczego, zależny od typu spawania.
Wartości wskaźnika WHI wynoszą od kilku do ponad 100
jednostek [8, 11]. Znając wartość wskaźnika WHI i rodzaj spawania, można wyznaczyć dozwolony czas narażenia pracownika w różnych odległościach od łuku spawalniczego.

Narażenie na promieniowanie
widzialne
W tablicy II podano własne wyniki pomiarów skutecznej.
luminancji energetycznej łuków spawalniczych, wyznaczanych
według krzywej skuteczności B(λ).
Jak wynika z tablicy II, narażenie oczu spawaczy na światło niebieskie, kilkaset razy przekracza wartość dozwoloną.
(1 μW/cm2), a dopuszczalny czas narażenia wynosi kilkanaście
sekund w ciągu zmiany roboczej. Badania Slney’a [8] wykazały, że zagrożenie światłem niebieskim łuków spawalniczych,
podobnie jak promieniowaniem nadfioletowym, rośnie proporcjonalnie do kwadratu natężenia prądu spawania.

Tablica II. Natężenie napromienienia światła niebieskiego łuków spawalniczych, ważone według funkcji Bλ. Pomiar w odległości 0,5 m od
łuku spawalniczego
Table II. Blue light irradiance of welding arcs, weigted with function Bλ.
Measurements 0,5 m from the arc

Wykonywana
czynność
Spawanie
elektryczne stali,
elektroda otulona
średnica 4 mm
Spawanie MIG
stali w osłonie Ar

Spawanie MIG
aluminium .
w osłonie Ar
Spawanie impulsowe TIG .
w osłonie Ar

Źródło promieniowania, .
wielkość kątowa
łuk elektryczny
120 A
α < 11 mrad
łuk elektryczny
200 A
α < 11 mrad
łuk elektryczny
200 A
α < 11 mrad
łuk elektryczny
150 A
α < 11 mrad

Natężenie .
napromienienia, μW/cm2

Dozwolony
czas narażenia, s

120÷140

77

585

17

834

12

652

15

Narażenie na podczerwień
Podczas spawania lub cięcia spawacz narażony jest na
promieniowanie podczerwone łuku spawalniczego oraz spawanego lub ciętego materiału. W tablicy III podano, otrzymane
na podstawie własnych pomiarów, wykonanych sondą nieselektywną, przykładowe wartości natężenia napromienia twarzy
spawaczy promieniowaniem podczerwonym.
Tablica III. Natężenie napromienia IR łuków spawalniczych,
mierzone 0,5 m od łuku
Table III. IR irradiance of welding arcs, measurements 0,5 m
from the arc

Warunki spawania

Czas jednorazowej
ekspozycji,
min

Spawanie listwy stalowej,
elektroda EB 146, średnica .
4 mm, prąd spawania
100÷120 A

1÷2

Spawanie (miękkie i twarde)
elektrodą otuloną ER 146,
średnica 2,5 mm belki .
progowej, prąd spawania 80 A

Natężenie napromienienia, W/m2
zmierzone
120

dozwolone

÷

835

15

20

109

Spawanie elektryczne elektrodą EB 155, średnica 4 mm
szyny stalowej, .
prąd spawania 160 A

15

10

109

Spawanie MIG/MAG .
w osłonie CO2 tarczy stalowej,
prąd spawania 150 A

15

50

109

130

Powierzchnia łuku spawalniczego jest niewielka i mimo wysokiej temperatury, natężenie promieniowania podczerwonego
łuków spawalniczych jest niewielkie, nie przekracza wartości
dozwolonych i może zostać pominięte przy ocenie ryzyka zdrowotnego. Gdy spawany lub cięty materiał ma podwyższoną
temperaturę i dużą powierzchnię, jego promieniowanie podczerwone może znacznie przekraczać promieniowanie łuku.
i wówczas może dojść do nadmiernego narażenia spawaczy.

Narażenie na promieniowanie
laserowe
Proces spawania lub cięcia laserowego jest zazwyczaj
zautomatyzowany, stanowisko operatora jest zabezpieczone
specjalnymi metalowymi i szklanymi ekranami, chroniącymi
przed promieniowaniem laserowym, również głowica laserowa jest zabudowana i ekranowana w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie narażenie pracowników na promieniowanie laserowe. Dlatego, mimo że w spawarkach laserowych stosuje
się lasery klasy 4, nie występuje zagrożenie zdrowia w warunkach prawidłowego ich używania. Istnieją jednak spawarki
laserowe, stosowane np. do ręcznego spawania i napawania
mikropęknięć i rys na metalowych elementach narzędzi chirurgicznych, uzupełniania ubytków, a nawet łączenia niewielkich
elementów. Obsługa takich urządzeń polega na bezpośrednim
trzymaniu w rękach spawanych elementów i obserwacji przez
specjalne wzierniki, procesu spawania. Osłona komory spawa-

nia zabezpiecza przed promieniowaniem laserowym jedynie
twarz operatora, natomiast dłonie, którymi pracownik trzyma
spawane elementy, narażone są na bezpośrednie promieniowanie lasera. Ponieważ operatorzy takich urządzeń nie stosują
rękawic ochronnych, tłumacząc się brakiem możliwości spawania w rękawicach, często dochodzi do narażenia skóry dłoni.

Wnioski
1. Największe zagrożenie spawaczy nielaserowych urzą-.
dzeń spawalniczych powoduje promieniowanie nad-.
fioletowe i światło niebieskie, natomiast promieniowanie podczerwone nie stanowi zagrożenia zdrowia.
2. Najbardziej niebezpieczne promieniowanie optyczne
emitują elektryczne łuki spawalnicze. Może ono spowodować uszkodzenie rogówki i spojówki oczu, fotochemiczne uszkodzenie siatkówki oraz uszkodzenie
skóry.
3. Promieniowanie optyczne palników gazowych nie
stwarza zagrożenia zdrowia.
4. Promieniowanie optyczne automatycznych spawarek
laserowych o prawidłowym ekranowaniu komory spawania, nie stwarza zagrożenia zdrowia.
5. Promieniowanie optyczne spawarek laserowych z rę-.
czną obsługą, stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia skóry dłoni operatorów.
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Wymagania dla urządzeń do oczyszczania
powietrza z pyłu spawalniczego
w świetle norm europejskich
Requirements for welding fume separation
equipment at the aspect of European standards
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono wymagania dla urządzeń do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego dotyczące minimalnej skuteczności oczyszczania z pyłu, wyposażenia w sygnały ostrzegawcze i wskaźniki. Przedstawiono zalecenia.
w zakresie oznaczania urządzeń oraz zalecenia dotyczące
treści instrukcji użytkownika. Omówiono sposób wyznaczania skuteczności oczyszczania powierza z pyłu spawalniczego i metody wyznaczenia minimalnego strumienia
objętości powietrza dla okapów wyciągowych i końcówek
wylotowych. Przedstawiono również wykaz wybranych
norm polskich dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa przy
spawaniu i procesach pokrewnych.

The requirements for welding fume separation equipment has been described, including minimum separation
efficiency, equipment handling and control units and indicators. The requirements concerning marking of equipment and content of instruction handbook has also been
described. It has been presented the procedure of determination of welding fume separation efficiency by mass and
minimum air volume flow rate of captor hoods and nozzles.
List of Polish Standards for health and safety in welding
and allied processes was presented.

Wstęp
Podczas procesów spawania i cięcia termicznego powstaje duża ilość pyłu spawalniczego, którego cząstki wraz z wdychanym powietrzem mogą przedostać się do płuc i stwarzać
zagrożenie dla zdrowia pracowników. Z tego powodu należy
prowadzić odpowiednie działania, mające na celu zapewnienie czystości powietrza w miejscu pracy. Wielkość emisji oraz
skład chemiczny pyłu emitowanego do otoczenia podczas
spawania lub cięcia zależy od rodzaju i grubości materiału
podstawowego, rodzaju materiału dodatkowego do spawania oraz od samej metody i techniki spawania lub cięcia.
Odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pracowników może
zapewnić odciąganie niebezpiecznych substancji bezpośrednio z miejsca ich wydzielania. W ten sposób pył spawalniczy.
i gazy powstałe podczas procesów technologicznych są przechwytywane, zanim przedostaną się do dróg oddechowych
człowieka. Odciąg miejscowy jest najskuteczniejszym sposobem wychwytywania dymów spawalniczych, oczyszczania
powietrza na stanowiskach, a także podstawowym wyposażeniem nowoczesnego spawalniczego stanowiska pracy.
Mając na uwadze zagrożenia zdrowia, wynikające z od-.
działywania pyłu spawalniczego na organizm człowieka, Komitet Techniczny CEN/TC 121 „Spawanie” we współpracy
z Komitetem Technicznym ISO/TC 44 „Spawanie i procesy
pokrewne” opracował normę EN ISO 15012 Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych – Wymagania dotyczące badania i znakowanie sprzętu do oczyszczania powietrza – Część 1: Badanie skuteczności oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego. Część 2: Wyznaczenie
minimalnego strumienia objętości powietrza okapów wycią-.
Dr inż. Jolanta Matusiak, dr inż. Tomasz Pfeifer – Instytut
Spawalnictwa.
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gowych i końcówek wylotowych. Przedstawiono wymagania
bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania powietrza.
z pyłu spawalniczego oraz sposoby wyznaczania skuteczności oczyszczania i minimalnego strumienia objętości powietrza dla końcówek wylotowych i okapów wyciągowych,
zawarte w wymienionej normie.

Wymagania bezpieczeństwa
dla urządzeń do oczyszczania
powietrza z pyłu spawalniczego
Urządzenie do oczyszczania z pyłu spawalniczego lub
system wentylacyjny powinny być zaprojektowane tak, aby
chronić urządzenie oddzielające i zapobiec zniszczeniu filtra
poprzez uderzenie dużych i gorących cząstek. Dlatego każde
urządzenie tego rodzaju powinno być wyposażone w separator
wstępny, oddzielający z frakcji pyłu cząstki o stosunkowo dużych wymiarach. Separator jest to urządzenie wychwytujące.
z wbudowanymi sitami o drobnym oczku lub po prostu pochłaniacz iskier.
Aby urządzenie do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego zapewniało bezpieczną pracę na stanowisku do
spawania lub cięcia termicznego, powinno charakteryzować
się odpowiednią skutecznością oczyszczania. Skuteczność
oczyszczania jest zdefiniowana jako stosunek masy cząstek
zatrzymanych przez urządzenie do oddzielania pyłu spawalniczego do masy cząstek wchodzących do urządzenia w danych
okresie czasu. Urządzenie do oczyszczania z pyłu spawalniczego powinno charakteryzować się skutecznością oczyszczania przynajmniej 95% i powinno być przypisane do klasy
oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego za pomocą systemu klasyfikacji (tabl. I). Klasy pyłu spawalniczego różnią się
co do wymagań odnośnie skuteczności oczyszczania.

Tablica I. Klasy pyłu spawalniczego
Table I. Welding fume classes
Klasa pyłu
spawalniczego

Skuteczność oczyszczania, %

Zalecane do oczyszczania z cząstek
powstających przy spawaniu:

W1

≥ 95

stali niestopowych i niskostopowych,
tj. stali o niskiej zawartości niklu .
i chromu

W2

≥ 98

jak powyżej oraz stali o zawartości
niklu i chromu ≤ 30%

W3

≥ 99

jak powyżej oraz pozostałych stali
wysokostopowych

Zamierzeniem klasyfikacji pyłu spawalniczego jest dostarczenie wytycznych przydatności danego urządzenia
do oczyszczania powietrza z pyłu. Przy doborze urządzeń.
o określonej skuteczności klasę pyłu należy rozpatrywać.
w połączeniu z lokalizacją spawania (np. zamknięta niebezpieczna przestrzeń lub otwarty warsztat), wartością emisji
pyłu, toksycznymi składnikami obecnymi w pyle oraz aktualnymi wymaganiami prawnymi. Wytwórca powinien oznaczyć
urządzenie do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego
tak, aby wskazać klasę pyłu spawalniczego, do której zostało
przypisane, przy użyciu etykiet zgodnych z wymaganiami podanymi w EN ISO 15012-1. Oznaczenie powinno być trwałe
i powinno pozostać czytelne przez przewidywany czas użytkowania urządzenia (rys. 1).
Urządzenie do oczyszczania z pyłu spawalniczego powinno być wyposażone w urządzenia ostrzegawcze lub wskaźniki,
które ostrzegają przed nieprawidłowymi warunkami pracy lub
im zapobiegają. Akustyczne sygnały ostrzegawcze powinny
pracować na niskiej częstotliwości pomiędzy 500 Hz a 3000 Hz,
z czasem impulsu od 0,5 s do 5 s. Poziom dźwięku A powinien
być od 15 dB do 30 dB wyższy niż poziom dźwięku urządzenia
do oczyszczania z pyłu spawalniczego w odległości 1 m. Wizualne sygnały ostrzegawcze powinny pracować z czasem pulsu
pomiędzy 0,5 s a 5 s, emitując żółte lub żółtopomarańczowe
światło. Sygnały ostrzegawcze powinny spełniać wymagania
normy EN 842 ,,Safety of machinery – Visual danger signals
– General requirements, design and testing”. Wszelkie urządzenia i sygnały ostrzegawcze wpływają na komfort i bezpieczeństwo pracy, zwiększają wydajność pracy spawaczy oraz
ułatwiają eksploatacje urządzeń do oczyszczania powietrza.
z pyłu spawalniczego. Przewoźne urządzenie do oczyszczania
z pyłu spawalniczego współpracujące z trójfazowymi silnikami
elektrycznymi powinno być oznaczone, aby wskazać właściwy

kierunek obrotu wentylatora. Jeśli konsekwencją niewłaściwego kierunku obrotu jest odwrotny przepływ powietrza, mobilne
urządzenie do oczyszczania z pyłu spawalniczego powinno
być wyposażone w sprzęt (np. zawór zwrotny lub przepustnicę), który zapobiega odwróceniu przepływu powietrza i emisji
zebranych cząstek pyłu spawalniczego. Przewoźne urządzenie
do oczyszczania z pyłu spawalniczego powinno być tak usytuowane, aby powietrze wywiewane i chłodzące silnik elektryczny nie dmuchało w kierunku żadnej osoby pracującej w pobliżu
urządzenia. Nie powinno one również nadmiernie burzyć pyłu
osadzonego na podłodze i/lub na ścianach. Prędkości powietrza wywiewanego i chłodzącego nie powinny przekraczać
1m/s w odległości 1,5 m wokół urządzenia.

Wyznaczanie
skuteczności oczyszczania
z pyłu spawalniczego
W celu wyznaczenia skuteczności oczyszczania urządzenia wykonuje się pomiary wielkości przepływu masy pyłu spawalniczego na wlocie do urządzenia i na jego wylocie. Metoda
wyznaczania skuteczności jest oparta na metodach opisanych
w PN-EN 1093-6 i PN-EN 1093-7, a szczegółowo opisano ją
w EN ISO 15012-1. Zakłada się, że badane urządzenie do
oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego pracuje w zdefiniowanych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem. Istotnym
zagadnieniem związanym z procedurą wyznaczania skuteczności oczyszczania powietrza jest dysponowanie odpowiednim źródłem pyłu spawalniczego. Do celów badania urządzenia do oczyszczania z pyłu spawalniczego, przeznaczonego
do pojedynczego stanowiska roboczego, stosuje się źródło
pyłu spawalniczego z wielkością emisji 10 mg/s. Na rysunku 2
przedstawiono przykład takiego źródła pyłu.

1 – uchwyt do spawania
metodą MAG, 2 – komora
pyłowa, 3 – obracający się
walec, Qin – średni strumień
objętości powietrza, wchodzący do kanału wlotowego
badanego urządzenia.
Rys. 2. Schemat źródła pyłu spawalniczego dla pojedynczego.
stanowiska
Fig. 2. Welding fume source for single work station (schematic layout)

Rys. 1. Przykład etykiety urządzenia do oczyszczania z pyłu
Fig. 1. Example of label of welding fume separation equipment

W badaniach należy zastosować urządzenie spawalnicze
z możliwością spawania prądem pulsującym i umocowany nieruchomo uchwyt spawalniczy, w celu spawania na obracającym się stalowym bębnie. Z każdym obrotem stalowego bębna
uchwyt powinien przemieszczać się poziomo o szerokość spoiny tak, aby pozwolić na ciągłość procesu spawania podczas
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Tablica II. Warunki spawania zalecane do badań skuteczności
oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego
Table II. Welding conditions for determination of the separation
efficiency of welding fume separation equipment
Wartość emisji: 10 mg/s

Drut elektrodowy

EN 440 G3 Si1 Średnica 1,2 mm

Prędkość podawania drutu

6,3 m/min

Napięcie łuku

34 V

Natężenie prądu

280 A

Gaz osłonowy

82% Ar + 18% CO2 17 l/min

Odległość końcówki prądowej

18÷20 mm

Średnica bębna

600 mm

Prędkość spawania

8 mm/s

całego czasu pomiaru. Emitowany pył spawalniczy powinien
zostać wychwycony w całości za pomocą okapu wyciągowego
i dostarczony do badanego urządzenia oczyszczającego. Zalecone w normie do badań warunki spawania łukowego elektrodą topliwą przedstawiono w tablicy II.
Poniżej przedstawiono przykład wyposażenia badawczego, procedurę pomiarową oraz zasadę wyznaczenia skuteczności oczyszczania dla urządzeń oczyszczających z wylotem
bezkanałowym (rys. 3). Wyposażenie badawcze składa się.
z zamkniętej komory badawczej, stanowiącej obudowę badanego urządzenia do oczyszczania z pyłu spawalniczego, połączonej od strony pomiarowego kanału wlotowego ze źródłem
pyłu spawalniczego. Komora jest połączona z pomiarowym kanałem wylotowym, za którym znajduje się opcjonalne urządzenie wprawiające powietrze w ruch tak, aby utrzymać niewielkie
nadciśnienie w kabinie, w celu zapobieżenia wpływu wycieku
na pomiar. Strumień objętości powietrza na wyjściu w układzie
pomiarowym zgodnym z kierunkiem przepływu powinien wynosić przynajmniej 95% i nie powinien przekraczać 100% strumienia objętości na wejściu.
Pył spawalniczy wytworzony przez źródło pyłu spawalniczego jest transportowany do urządzenia kanałem pomiarowym wlotowym. W urządzeniu oczyszczającym cząstki są
oddzielane, a uwalniane jest oczyszczone powietrze. W przypadku urządzeń oczyszczających z wylotem kanałowym, powietrze wylotowe płynie bezpośrednio do kanału wylotowego.
Procedura badania polega na pobraniu próbki pyłu spawalniczego w kanale pomiarowym wylotowym i w kanale pomiaro-

Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym wyznacza się z zastosowaniem następującej zależności:
n = (1-(m /m ) x 100%
out
in

-

Parametry

wym wlotowym z powietrza płynącego przez każdą z płaszczyzn pomiarowych przy użyciu izokinetycznego urządzenia
do pobierania próbek i uprzednio zważonego filtru do poboru próbek. Następnie każdy filtr waży się ponownie w celu
wyznaczenia masy zebranych cząstek pyłu spawalniczego.
Przeprowadza się zwykle dwa pomiary trwające 30 min.
Następnie wyznacza się skuteczność oczyszczania w stosunku masowym dla każdego pomiaru, stosując równanie,.
a kolejnym krokiem jest obliczenie średniej arytmetycznej
uzyskanych wyników.

min – średni strumień masy pyłu w kanale wlotowym podczas czasu pobierania próbek, mg/s,
mout – średni strumień masy pyłu w kanale wylotowym podczas czasu pobierania próbek, mg/s.
Strumienie masy wyznacza się w oparciu o następujące
zależności:
min = Qin x (msin/Vsin), mg/s
moau = Qout x (msout/Vsout), mg/s
gdzie:
Qin – średni strumień objętości powietrza w kanale wlotowym podczas czasu pobierania próbek, m3/s;
Qout – średni strumień objętości powietrza w kanale wylotowym podczas czasu pobierania próbek, m3/s;
msin – masa cząstek pyłu spawalniczego na filtrze pobierającym próbki w kanale wlotowym, mg;
msout – masa cząstek pyłu spawalniczego na filtrze pobierającym próbki w kanale wylotowym, mg;
Vsin – objętość powietrza przechodzącego przez filtr pobierający próbki w kanale wlotowym, m3;
Vsout – objętość powietrza przechodzącego przez filtr pobierający próbki w kanale wylotowym, m3.
Wyznaczona w ten sposób skuteczność oddzielania pyłu
spawalniczego powinna wynosić minimum 95%, a nawet
więcej, uwzględniając klasę pyłu spawalniczego, podaną.
w tablicy I.

1 – źródło pyłu spawalniczego, 2 – urządzenie do oczyszczania powietrza z pyłu.
spawalniczego, 3 – komora, 4 – lej,.
5 – urządzenie wprawiające powietrze.
w ruch, 6 – przepustnica, 7 – płaszczyzna
pomiarowa w kanale wlotowym (pomiar.
stężenia pyłu i struminia objętości powie-.
trza), 8 – płaszczyzna pomiarowa w kanale
wylotowym, 9 – punkt pomiarowy (ciśnienie
powietrza).
Rys. 3. Wyposażenie badawcze stanowiska do wyznaczenia skuteczności oczyszczania
Fig. 3. Test rig for determination of the separation efficiency
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Urządzenie do oczyszczania powietrza z pyłu spawalniczego powinno również podlegać sprawdzeniu, czy w trakcie
wymiany elementów urządzenia (zgodnie z dokumentacją
wytwórcy) nie występuje widoczna emisja zebranych cząstek.
Ponadto sprawdzać należy układ czyszczenia filtra, głównie
poprzez pomiary strumienia objętości powietrza przed czyszczeniem i po czyszczeniu filtra, należy się również upewnić,
czy po czyszczeniu filtra urządzenie nadal zachowuje wymaganą skuteczność oczyszczania powietrza, przewidzianą dla odpowiedniej klasy pyłu spawalniczego. Podczas badania urządzenia należy również skontrolować, czy w trakcie czyszczenia
filtra nie ma emisji pyłu spawalniczego. Badania urządzeń do
oczyszczania powietrza obejmują również sprawdzenie działania urządzeń ostrzegających i sygnalizujących, a także pomiary prędkości powietrza wywiewanego wokół urządzenia.
W przypadku urządzeń do oczyszczania powietrza z pyłu
spawalniczego niezwykle ważna jest instrukcja użytkownika,
która powinna zawierać przynamniej następujące informacje:
– nazwę i adres producenta,
– oznaczenie serii lub typu,
– datę edycji instrukcji obsługi,
– wymagania techniczne (np. powierzchnię filtra, maksymalny strumień objętości powietrza, sygnały alarmowe, emisję
hałasu, elektryczne i/lub pneumatyczne wymagania techniczne),
– opis sygnałów alarmowych,
– klasę urządzenia ze względu na pyły spawalnicze,
– przewidywane wykorzystanie urządzenia do oczyszczania
z pyłu spawalniczego, i jeśli takie są, ograniczenia w zastosowaniu,
– dla układów elektrostatycznych każde specjalne ostrzeżenia o ryzyku obniżenia się skuteczności oczyszczania,
– oznaczenia części zamiennych związanych z bezpieczeństwem, takich jak filtry oraz gdzie można je zakupić.
Instrukcja obsługi powinna również dostarczyć informacji użytkownikowi odnośnie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, właściwych dla materiałów, z którymi się postępuje.
Przed stosowaniem, operatorzy powinni otrzymać informacje
i instrukcje, a także odbyć szkolenie dotyczące urządzenia.
i materiałów, dla których będzie ono zastosowane, obejmujące
również bezpieczne metody usuwania i składowania zebranych
zanieczyszczeń. W celach demonstracyjnych dla serwisu użytkownika, urządzenie powinno być rozmontowane, oczyszczone i zakonserwowane do tego stopnia, jak jest to praktycznie
uzasadnione, bez powodowania ryzyka dla personelu obsługi
i innych osób.

Wyznaczenie minimalnego
strumienia objętości powietrza
dla okapów wyciągowych
i końcówek wylotowych
Pył spawalniczy i dymy odciągane są znad stanowiska
spawalniczego za pomocą okapów wyciągowych i końcówek
wentylacyjnych wylotowych (ssawek) (rys. 4), połączonych za
pomocą kanałów wentylacyjnych z urządzeniem do oczyszczania powietrza. Smuga dymu spawalniczego (konwekcyjna
struga gazów i pyłu) charakteryzuje się prędkością powstawania około 0,3 m/s, prędkość przepływu mas powietrza na
hali (ciąg powietrza) posiada zwykle ten sam rząd wielkości.
Skuteczne wychwytywanie pyłu spawalniczego i gazów może
być osiągnięte tylko wtedy, gdy prędkość porywania powietrza
w punkcie emisji przekracza wartość prędkości smugi i ciągu
powietrza, tak więc prędkość tą ustalono na poziomie 0,4 m/s.
Dla konkretnego urządzenia wychwytującego taką prędkość
porywania można osiągnąć stosując minimalny strumień objętości powietrza, który jest zależny od współczynnika kształtu
i powierzchni przekroju urządzenia wychwytującego oraz od
jego odległości od punktu emisji. W konsekwencji urządzenia
wychwytujące powinny być stosowane z systemami wentylacji,
które zapewniają przynajmniej minimalny strumień objętości
powietrza.
Konstrukcja urządzeń wychwytujących (okapy, ssawki)
może być bardzo różna. Współczynniki kształtu (stosunek długości x i y w zewnętrznej płaszczyźnie wejścia do urządzenia
wychwytującego) zawierają się w przedziale od tych stosowanych do okapów wyciągowych, do stosowanych dla szczelin, tak
więc rozmiar i kształt obszaru wychwytywania zanieczyszczeń
przy zastosowaniu minimalnego strumienia objętości powietrza
również różni się znacznie. Przez obszar wychwytywania należy rozumieć trójwymiarową przestrzeń z przodu płaszczyzny
wejścia urządzenia do wychwytywania, w której prędkość powietrza jest większa lub równa minimalnej prędkości porywania
powietrza wymaganej dla efektywnego wychwytywania pyłu
spawalniczego. Norma EN ISO 15012-2 zaleca producentom
urządzeń wychwytujących zmierzenia minimalnego strumienia
objętości powietrza w punktach pomiarowych, wybranych dla
oszacowania rozmiaru i kształtu obszaru wychwytywania.
W normie EN ISO 15012-2 określono metodę ustalenia
minimalnego strumienia objętości powietrza, wymaganego dla
okapów wyciągowych i końcówek wylotowych, aby skutecznie

1 – płaszczyzna wejścia (powierzchnia przekroju urządzeń do wychwytywania bez kołnierza), 2 – końcówka wylotowa, 3 – kanał, 4 – końcówka
wylotowa z kołnierzem, 5 – powierzchnia przekroju urządzenia wychwytującego z kołnierzem (β ≤ 30o), 6 – okap, 7 – okap z kołnierzem, α- kąt
pomiędzy płaszczyzną wejścia i końcówką wylotową/okapem, β - kąt pomiędzy płaszczyzną wejścia a kołnierzem
Rys. 4. Płaszczyzna wejścia i powierzchnia przekroju urządzeń wychwytujących o różnej konstrukcji
Fig. 4. Entry plane and cross-sectional area of different designs of capture device

Przegląd spawalnictwa 8/2008

41

wychwytywać pył i gazy pochodzące ze spawania i procesów
pokrewnych. Metoda może być stosowana dla urządzeń do
wychwytywania o różnym współczynniku kształtu i powierzchni
przekroju, nie znajduje jednak zastosowania do układów wyciągowych montowanych na uchwytach spawalniczych i stołów
z ciągiem odwrotnym.
Badania, mające na celu wyznaczenie minimalnego strumienia objętości, wymaganego do uzyskania prędkości powietrza 0,4 m/s, wykonuje się w minimum dwóch punktach
pomiarowych z przodu urządzenia wychwytującego na płaszczyźnie pomiarowej równoległej do płaszczyzny wejścia urządzenia wychwytującego. W każdym punkcie pomiarowym
wykonuje się 3 próby ze strumieniami objętości, które zapewniają średnie prędkości 0,3 m/s, 0,4 m/s i 0,5 m/s (pomiary
wykonywane za pomocą anemometru). Strumień objętości
powietrza, który zapewnia prędkość dokładnie 0,4 m/s w każdym punkcie pomiarowym jest wyliczany za pomocą liniowej
regresji wyników. Za minimalny strumień objętości powietrza
urządzenia wychwytującego uważa się najwyższą z wartości,
uzyskanych w różnych punktach pomiarowych. Minimalny
strumień objętości powietrza jest wyznaczany w ten sposób,

gdyż trudno jest nastawić strumień objętości powietrza, który
daje prędkość powietrza dokładnie 0,4 m/s w danym punkcie
pomiarowym.
Wytwórca okapu wyciągowego lub końcówki wylotowej
powinien wykorzystać wyniki tych badań, aby sporządzić
specyfikację i oznaczyć na urządzeniu wartość minimalnego strumienia objętości powietrza, wymaganą do osiągnięcia prędkości powietrza 0,4 m/s w płaszczyźnie pomiarowej,
odległość płaszczyzny pomiarowej od płaszczyzny wejścia.
i usytuowanie punktów pomiarowych wybranych do zademonstrowania zakresu strefy wychwytywania urządzenia.
Punkty pomiarowe powinny być zidentyfikowane poprzez
ich współrzędne (x, y), rzutowane na płaszczyznę wejścia.
Oczekuje się, że okap wyciągowy lub końcówka wylotowa
umożliwia skuteczne wychwytywanie pyłu spawalniczego, jeśli pracuje z zastosowaniem strumienia objętości powietrza
większego lub równego minimalnej wyznaczonej wartości
strumienia objętości, a także dodatkowo, jeśli jest umieszczona w odległości mniejszej lub równej odległości pomiędzy
płaszczyzną pomiarową a płaszczyzną wejścia urządzenia.

Podsumowanie
Problematykę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
w spawalnictwie, która jest obecnie ujęta w normach można najogólniej zakwalifikować do następujących grup tematycznych:
– rodzaj i wielkość zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników,
– jakość powietrza na spawalniczych stanowiskach pracy,

–
–
–

sposoby i środki ochrony indywidualnej pracowników,
metody i środki ochrony zbiorowej środowiska pracy,
bezpieczeństwo maszyn.

W tablicy III przedstawiono wykaz wybranych norm polskich dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa przy spawaniu.
i procesach pokrewnych.

Tablica III. Wykaz wybranych norm polskich dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa przy spawaniu i procesach pokrewnych
Table III. List of Polish Standards for health and safety in welding and allied processes
Nr polskiej
normy

Tytuł normy
Rodzaj i wielkość zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

PN-EN ISO
15011-1:2005

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych – Metoda laboratoryjna pobierania próbek
cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów wytwarzanych przy spawaniu łukowym – Część 1: Określenie
wskaźnika emisji i pobieranie do analizy próbek cząstek pyłu zawieszonych w powietrzu

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych – Metoda laboratoryjna pobierania próbek
PN-EN ISO 15011-2:2007 pyłu i gazów powstających podczas spawania łukowego – Część 2: Określanie wielkości emisji gazów,.
z wyjątkiem ozonu
PN-EN ISO 15011-4:2008

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych – Metoda laboratoryjna pobierania próbek
pyłu i gazów – Część 4: Karty danych pyłu

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych – Pobieranie próbek cząstek zawieszonych
PN-EN ISO 10882-1:2004 w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza – Część 1: Pobieranie próbek cząstek zawieszonych.
w powietrzu
PN-EN ISO 10882-2:2005

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych – Pobieranie próbek cząstek zawieszonych
w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza – Część 2: Pobieranie próbek gazów

PN-EN ISO 17652 4:2008

Spawanie – Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych – Część 4: Emisja
pyłów i gazów
Metody i środki ochrony zbiorowej środowiska pracy

PN-EN 1598:2004
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Jakość powietrza na spawalniczych stanowiskach pracy
PN-EN 481:1998

Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu

PN-EN 482:2006

Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych
w powietrzu

PN-EN 689:2002

Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

PN-EN 1232:2002

Powietrze na stanowiskach pracy. Pompki do pobierania próbek czynników chemicznych metodą dozymetrii
indywidualnej. Wymagania i metody badań

PN-EN1540:2004

Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia

PN-EN 13205:2004

Powietrze na stanowiskach pracy. Ocena funkcjonowania przyrządów do pomiarów stężenia pyłu zawieszonego
w powietrzu

PN-ISO 6879 :2000

Jakość powietrza. Charakterystyka sprawności metod pomiaru jakości powietrza i pojęcia pokrewne dotyczące
tych metod
Sposoby i środki ochrony indywidualnej pracowników

PN-EN 379:2005

Ochrona indywidualna oczu – Automatyczne filtry spawalnicze

PN-EN 170:2005

Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed nadfioletem – Wymagania dotyczące współczynnika
przepuszczania i zalecane stosowanie

PN-EN 175:1999

Ochrona indywidualna oczu. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i procesów
pokrewnych

PN-EN 207:2001/A1:
2005

Ochrona indywidualna oczu. Filtry i środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym

PN-EN 207:2001/A1:2005 Ochrona indywidualna oczu – Filtry i środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym
PN-EN 340:2006

Odzież ochronna. Wymagania ogólne

PN-EN ISO 11611:2007

Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych

PN-EN 12477:2005/
A1:2007

Rękawice ochronne dla spawaczy

PN-EN ISO 20345:2007/
AC:2007

Środki ochrony indywidualnej – Obuwie bezpieczne

PN-EN ISO 20346:2007/
AC:2007

Środki ochrony indywidualnej – Obuwie ochronne

PN-EN 352-1: 2005

Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

PN-EN 352-2: 2005

Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 2: Wkładki przeciwhałasowe
Bezpieczeństwo maszyn

PN-EN 1093-1:2001

Maszyny. Bezpieczeństwo – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 1:
Wybór metod badań

PN-EN 1093-6:2005

Maszyny. Bezpieczeństwo – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 6:
Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot bezkanałowy

PN-EN 1093-7:2005

Maszyny. Bezpieczeństwo – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 7:
Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot kanałowy

PN-EN ISO 12100-1:2005 Bezpieczeństwo maszyn – Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka
PN-EN ISO 12100-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn – Część 2: Zasady techniczne
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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 karier 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 od 1 do 4
stron 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. Cennik ogłoszeń i artykułów promocyjnych znajdują sie na stronie www.pspaw.ps.pl

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
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

Komfort

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100
to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające
niespotykany dotąd komfort użytkowania.

i niezawodna ochrona

3M™ Speedglas™ 9100 posiada nowy, opatentowany system
nagłowia, który idealnie dostosowuje się do kształtu głowy,
jednocześnie ograniczając ucisk na najbardziej wrażliwe
i czułe miejsca.
Zwiększone o 30% pole widzenia automatycznego ﬁltra
spawalniczego Speedglas 9100XX w porównaniu do modelu
Speedglas 9002X oraz jego unikalne funkcje, zapewniają
doskonałą ochronę i wygodę podczas spawania.
Speedglas™ 9100 to nowa jakość spawania.

Przyłbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100XX zdobyła podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2008
Złoty Medal – najbardziej prestiżową nagrodę
przyznawaną podczas imprez
targowych w Polsce.
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3M Poland Sp. z o.o., Dział Bezpieczeństwa Pracy, al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn, Tel.: 22 739 60 00, www.3m.pl
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Potrzebujesz
tylko jednego
Oszczędzisz czas, pieniądze i
trud, gdy w jednym urządzeniu
będziesz miał wszystko, co jest
potrzebne do spawania MIG.
FastMig™ Synergic jest półautomatem przeznaczonym do wykonywania ciężkich i lżejszych prac,
posiadającym dodatkowy program FastROOT™ wymagany do
spawania warstwy przetopowej

ergic

FastMig™ Syn
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