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Odzie¿ ostrzegawcza  wymagania i ocena materia³ów
Praca wykonana w ramach programu
wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych
agro¿enia zwi¹zane z uderzeniem, zgnieceniem lub potr¹ceniem pracownika przez przemieszczaj¹ce siê maszyny (suwnice,
dwigi, wózki wid³owe, pojazdy samochodowe) nale¿¹ do najpowa¿niejszych,
ze wzglêdu na ciê¿koæ nastêpstw.
W zwi¹zku z bardzo du¿¹ mas¹ oraz energi¹ transportowanych przedmiotów lub
poruszaj¹cych siê maszyn, brak jest mo¿liwoci zabezpieczenia pracowników
przed skutkami wypadku.
G³ównym sposobem ochrony jest zapobieganie
niezamierzonemu kontaktowi, przez ograniczanie czasu przebywania pracownika w strefie niebezpiecznej lub wydzielenie stref bezpiecznych
oraz dróg przemieszczania siê.

Drugim sposobem zwiêkszenia bezpieczeñstwa pracowników jest poprawa
ich widzialnoci, przez zastosowanie
odzie¿y ostrzegawczej. Odzie¿ o wysokich parametrach widzialnoci mo¿e byæ
przeznaczona równie¿ do stosowania pozazawodowego zarówno przez doros³ych
jak i dzieci. Zadaniem tego typu odzie¿y
jest wizualne sygnalizowanie obecnoci
jej u¿ytkownika o ka¿dej porze dnia oraz
w ciemnoci przy owietleniu wiat³ami
pojazdu, wiat³em latarek lub reflektorów,
a tak¿e przy owietleniu wiat³ami ulicznymi na drogach miejskich. Poniewa¿
powszechnie stosowana odzie¿ (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) wykonywana jest najczêciej z materia³ów
o ciemnych barwach, charakteryzuj¹cych
siê ma³ym wspó³czynnikiem luminancji
wietlnej  kierowcy szybko poruszaj¹cych siê pojazdów s¹ w stanie dostrzec
pieszego u¿ytkownika drogi lub rowerzy-
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stê dopiero w tzw. ostatniej chwili, na sekundê przed zdarzeniem lub nawet w momencie jego mijania. Wymusza to czêsto
wykonywanie gwa³townych manewrów,
co stanowi ryzyko kolizji zarówno dla
pieszego jak i kierowcy.

Tabela 2
MINIMALNE POWIERZCHNIE MATERIA£U
WIDZIALNEGO [7]

Wymagania stawiane
odzie¿y ostrzegawczej
okrelone w normach europejskich
Odzie¿ ostrzegawcza powinna byæ
wyposa¿ona w tamy wykonane z materia³u odblaskowego, zapewniaj¹cego widzialnoæ w warunkach gorszego owietlenia, np. w nocy, a materia³y t³a powinny zapewniaæ widzialnoæ w dzieñ.
Odzie¿ ostrzegawcza do u¿ytku zawodowego powinna byæ konstruowana
z barwnego fluorescencyjnego materia³u
o wysokiej wyró¿nialnoci. Wspó³rzêdne
chromatycznoci materia³ów t³a tej odzie¿y powinny mieciæ siê w jednym z obszarów podanych w tabeli 1., a wspó³czynnik luminancji wietlnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,76 w odniesieniu do
materia³u o barwie ¿ó³tej, 0,40  materia³u o barwie pomarañczowoczerwonej lub
0,25 w odniesieniu do materia³u o barwie
czerwonej [1, 2, 3].
Tabela 1
WYMAGANIA DOTYCZ¥CE BARWY MATERIA£U T£A ODZIE¯Y OSTRZEGAWCZEJ DO
U¯YTKU ZAWODOWEGO [1]

Tabela 3
WSPÓ£RZÊDNE BARWY ODNOSZ¥CE SIÊ DO
MATERIA£ÓW T£A ODZIE¯Y OSTRZEGAWCZEJ DO U¯YTKU POZAZAWODOWEGO [7]
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Odzie¿ ostrzegawcza do u¿ytku pozazawodowego powinna mieæ okrelone
powierzchnie materia³ów t³a i materia³ów
odblaskowych (tabela 2.). Powierzchnia
materia³u t³a mo¿e sk³adaæ siê z mniejszych powierzchni o barwach podanych
w tabeli 3. Ponadto materia³ t³a powinien
byæ równomiernie roz³o¿ony wokó³ tu³owia w taki sposób, aby jego minimalna
szerokoæ nie by³a mniejsza ni¿ 50 mm.
Przerwa ci¹g³oci tego obszaru (przeznaczona na zapiêcie) nie powinna byæ wiêksza ni¿ 25 mm. W ubraniach posiadaj¹cych rêkawy (np. w kurtce) materia³ odblaskowy powinien byæ zastosowany
w formie dwóch pasów o szerokoci co
najmniej 25 mm, na zewnêtrznej stronie
ramienia lub wokó³ niego.
Przyk³adowe rozwi¹zania odzie¿y
ostrzegawczej do u¿ytku pozazawodowego przedstawiono na fotografii. Odzie¿ ta
przeznaczona jest dla dzieci w wieku od
8 do 11 lat. Przy jej konstrukcji uwzglêdniono koniecznoæ noszenia przez dzieci
tornistrów oraz toreb. Rozmieszczenie
pasów odblaskowych zapewnia dobr¹
widzialnoæ dziecka w wiat³ach reflektorów samochodowych, nawet po za³o¿eniu tornistra.

Instrumentalne metody
pomiaru barwy
Odczucie barwy przedmiotu zale¿y od
zdolnoci absorbowania przez oko fal
wietlnych o pewnej d³ugoci. Oko ludzkie wra¿liwe jest na promieniowanie charakteryzuj¹ce siê d³ugoci¹ fali od 400 nm
do 700 nm [4]. Wiadomo, ¿e najlepiej
postrzeganym zakresem fal dla oka jest
zakres fal ¿ó³tozielonych (oko³o 550 nm).
Gdy oko jest zaadaptowane ca³kowicie do
ciemnoci, zakres ten przesuwa siê w stronê fal niebieskozielonych (oko³o 500 nm).
Barwa jest jakociow¹ cech¹ wiat³a,
na któr¹ sk³adaj¹ siê dwa czynniki. Pierwszy zwi¹zany jest z rodzajem barwnika,
który odbija lub poch³ania selektywnie
wiat³o. Drugi zale¿y od jakoci powierzchni przedmiotu.

Fot. Przyk³adowe rozwi¹zania odzie¿y ostrzegawczej dla dzieci: A  kurtka wykonana z materia³u odblaskowego oraz peleryna wyposa¿ona w pasy odblaskowe; B  kurtka i kamizelka wykonane z materia³ów
fluorescencyjnych, wyposa¿one w pasy odblaskowe

nego przedmiotu wi¹zka
wiat³a, zgodnie z regu³ami
przyjêtymi przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Owietleniow¹ CIE [5], mo¿e byæ
wyra¿ona za pomoc¹ sk³adowych trójchromatycznych,
oznaczonych wielkimi literami X, Y, Z. Okrelaj¹ one
udzia³y barw nierzeczywistych potrzebnych do odtworzenia danej
barwy widmowej. Wspó³rzêdne te mo¿na policzyæ za pomoc¹ równañ matematycznych, mierz¹c remisjê badanej próbki i korzystaj¹c ze stabelaryzowanych
wartoci liczbowych w³aciwych dla danego iluminantu S(l) oraz obserwatora
standardowego x(l), y(l), z(l).
W celu ³atwiejszej interpretacji odcienia, jasnoci i nasycenia barwy sk³adowe trójchromatyczne przekszta³cono we
wspó³rzêdne barwy, przedstawione
w uk³adzie wspó³rzêdnych prostok¹tnych za pomoc¹ trójk¹ta barw. Wspó³rzêdne barwy oblicza siê ze wzorów: x
= X/(X + Y + Z); y = Y(X + Y + Z).
Wyra¿aj¹ one jedynie odcieñ i nasycenie barwy. Trzeci¹ wartoci¹ charakteryzuj¹c¹ barwê jest jasnoæ. Okrela j¹
wspó³rzêdna Y (sk³adowa trójchromatyczna), zmieniaj¹ca siê od 0 dla czerni
do 100 dla bieli.

Widzenie barw przez oko ludzkie jest procesem z³o¿onym. Sk³ada siê na nie wiele czynników, a wród nich
m.in.:
 rodzaj padaj¹cego na przedmiot wiat³a (iluminantu),
charakteryzowanego przez krzyw¹ spektralnego rozk³adu energii
 rodzaj przedmiotu opisanego za pomoc¹ krzywej remisji
 czu³oæ receptorów zlokalizowanych w oku ludzkim.

Przy pomiarze barwy reflektometry
mierz¹ iloæ wiat³a odbitego w stosunku
do iloci wiat³a padaj¹cego na próbkê,
w ca³ym zakresie promieniowania widzialnego. Otrzymujemy w ten sposób
krzyw¹ remisji f(l) = R, tj. zale¿noæ
wspó³czynnika odbicia R od d³ugoci fali.
Krzywa ta umo¿liwia ilociowe scharakteryzowanie danej barwy. Zasadê dzia³ania reflektometru przedstawiono schematycznie na rysunku 1.
W krañcowym przypadku dla idealnej
bieli krzywa remisji jest lini¹ prost¹ równoleg³¹ do osi d³ugoci fali, przechodz¹c¹ przez 100% remisji. Z kolei dla idealnej czerni krzywa ta jest lini¹ prost¹ przechodz¹c¹ przez punkt 0% remisji. Krzywa remisji jest funkcj¹ niezale¿n¹ od stosowanego ród³a wiat³a, gdy¿ odzwierciedla tylko relacje miêdzy iloci¹ wiat³a padaj¹cego a iloci¹ wiat³a odbitego
dla ka¿dej d³ugoci fali. Odbita od barw-
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Tabela 4
WARTOCI WSPÓ£RZÊDNYCH CHROMATYCZNOCI
ORAZ WSPÓ£CZYNNIKA LUMINANCJI WIETLNEJ
OBLICZONE W ODNIESIENIU DO RÓ¯NEJ LICZBY
WARSTW TKANINY  TYP TEST 1 (Z ZASTOSOWANIEM OBSERWATORA STANDARDOWEGO 2-STOPNIOWEGO I ILUMINANTU D65)

Rys. 1. Zasada dzia³ania reflektometru

Rys. 2. Krzywe remisji uzyskane w odniesieniu do
ró¿nej liczby warstw tkaniny  typ test 1

Wspó³rzêdne barwy mierzone ró¿nymi aparatami mog¹ siê nieznacznie ró¿niæ. Otrzymywane wartoci wspó³rzêdnych chromatycznoci zale¿¹ od:
 geometrii pomiaru reflektometru
 zastosowanego ród³a wiat³a
 parametrów analizatora optycznego
(monochromatora) [6].
Najbardziej istotnym czynnikiem
z punktu widzenia okrelania bezwzglêdnych wspó³rzêdnych barwy jest geometria pomiaru. Definiuje ona dok³adnie k¹t,
pod jakim wiat³o pada na próbkê oraz
k¹t odbicia wi¹zki, któr¹ analizuje instrument. Zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 471:1997 [3] barwa powinna byæ
mierzona wed³ug procedur okrelonych
w publikacji Miêdzynarodowej Komisji
Owietleniowej CIE nr 15.2 [5], przy
owietleniu polichromatycznym iluminantem D65 i geometri¹ pomiaru 45/0
oraz dwustopniowym obserwatorem normalnym.

Wyniki badañ materia³ów

Rys. 3. Wspó³rzêdne chromatycznoci obliczone
w odniesieniu do ró¿nej liczby warstw tkaniny 
typ test 1
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W celu weryfikacji dostêpnych na rynku materia³ów t³a odzie¿y ostrzegawczej
przeprowadzono badania ich parametrów
fotometrycznych  wspó³rzêdnych chromatycznoci oraz wspó³czynnika odblasku. Do wyznaczania wspó³rzêdnych
chromatycznoci materia³ów t³a przeznaczonych na odzie¿ ostrzegawcz¹ zastosowano reflektometr typ Mini Scan XE.
Uk³ad optyczny reflektometru pozwala na
prowadzenie badañ z zastosowaniem

wi¹zki polichromatycznej oraz geometrii
pomiaru 45/0.
Pomiary wspó³rzêdnych chromatycznoci wykonano z zastosowaniem wzorców bieli oraz czerni. Jako wzorca czerni
u¿yto materia³u odniesienia o wspó³czynniku odbicia mniejszym ni¿ 0,04% [1].
Wspó³czynnik odbicia wzorca czerni wyznaczono z zastosowaniem spektrofotometru Cary 5E, wyposa¿onego w przystawkê umo¿liwiaj¹c¹ pomiary odbicia
promieniowania, o geometrii pomiaru d/8.
Eksperyment przeprowadzono na wybranych próbkach materia³ów t³a o barwie fluorescencyjnej ¿ó³tej oraz fluorescencyjnej pomarañczowoczerwonej,
charakteryzuj¹cych siê ró¿n¹ gruboci¹
oraz rodzajem splotów. W przypadku
cienkich materia³ów, o lunych splotach
zaobserwowano, ¿e otrzymane wartoci
wspó³rzêdnych chromatycznoci oraz
wspó³czynnika luminancji wietlnej zale¿¹ od liczby warstw mierzonej tkaniny.
Na rysunku 2. zamieszczono przyk³adowe krzywe remisji uzyskane w odniesieniu do ró¿nej liczby warstw tkaniny oznaczonej symbolem test 1, a w tabeli 4.
zamieszczono obliczone wartoci wspó³czynników chromatycznoci oraz wspó³czynnika luminancji wietlnej dla tej tkaniny.
Uzyskane dane wskazuj¹, ¿e iloæ
warstw mierzonej tkaniny ma istotny
wp³yw na uzyskane wyniki pomiarów
wspó³rzêdnych chromatycznoci. Wartoci wspó³rzêdnych chromatycznoci
uzyskane w odniesieniu do jednej war-
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stwy tkaniny nie mieszcz¹ siê w granicach okrelonych w normie PN-EN 471
[1] i PrPN 1150 [8]. Dopiero wspó³rzêdne chromatycznoci uzyskane dla dwóch
lub wiêcej warstw tkaniny mieszcz¹ siê
w tych granicach (rys. 2). W odniesieniu
do wszystkich próbek wartoci wspó³czynnika luminancji wietlnej by³y wiêksze od okrelonych w normach PN-EN
471 i PrPN-EN 1150.
Poniewa¿ odzie¿ ostrzegawcza wykonywana jest w wiêkszoci przypadków
z pojedynczych warstw tkaniny, przedstawiony powy¿ej przyk³ad wskazuje na
koniecznoæ weryfikacji parametrów
ochronnych tej odzie¿y. W przypadku
odzie¿y ostrzegawczej do u¿ytku zawodowego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami wymagana jest certyfikacja na
znak bezpieczeñstwa. Wymóg ten nie obowi¹zuje w odniesieniu do odzie¿y ostrzegawczej do u¿ytku pozazawodowego.

 widzialnoci materia³ów t³a, ich minimalnej powierzchni oraz rozmieszczenia
 odpowiedniej powierzchni i równomiernego rozmieszczenia materia³ów odblaskowych.
Z przedstawionych powy¿ej powodów bardzo istotne jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do popularyzacji
wytwarzania oraz stosowania bezpiecznej (zgodnej z wymaganiami normy
PrPN-EN 1150) odzie¿y ostrzegawczej
do u¿ytku pozazawodowego.
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Jednak ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
u¿ytkowników, przed wprowadzeniem na
rynek nowych modeli odzie¿y ostrzegawczej do u¿ytku pozazawodowego, warto
poddaæ je badaniom oraz certyfikacji na
zgodnoæ z norm¹ PrPN-EN 1150.

Na poparcie tego stwierdzenia mo¿na
przedstawiæ przera¿aj¹c¹ statystykê wypadków drogowych, z której wynika, ¿e
w 2000 roku zanotowano 20428 wypadków najechania na pieszego. Wynikiem
tych zdarzeñ by³a mieræ 2226 osób, a rany odnios³y 19534 osoby.
***
Materia³y stosowane obecnie do produkcji odzie¿y ostrzegawczej, tj. materia³y
odblaskowe, fluorescencyjne o odpowiednich barwach s¹ w znacznym stopniu nieskuteczne. Porednim tego potwierdzeniem jest przedstawiona powy¿ej statystyka dotycz¹ca wypadków najechania
na pieszego. Stan ten w znacznej mierze
mo¿e poprawiæ stosowanie odzie¿y
ostrzegawczej.
Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e odzie¿ ta jest
skuteczna jedynie wtedy, gdy spe³nione s¹
wymagania fotometryczne dotycz¹ce:
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