BEZPIECZEÑSTWO PRACY 4/2001

dr ZYGMUNT KUBACKI
mgr in¿. ADAM POCIK
mgr in¿. GRZEGORZ OWCZAREK
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Ochrony spawalnicze oczu i twarzy nowej generacji
Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w
rodowisku pracy dofinansowanego
przez Komitet Badañ Naukowych
romieniowanie emitowane podczas spawania elektrycznego oraz
spawania p³omieniem gazowym
mo¿e byæ przyczyn¹ wielu powa¿nych
schorzeñ, takich jak: zaæma powsta³a na
skutek przegrzania oka, stany zapalne rogówki i spojówki, zmiany na siatkówce i
dnie oka spawacza.
Wszystkie rodzaje promieniowania
optycznego wystêpuj¹cego podczas spawania s¹ szkodliwe dla oczu spawacza.
Promieniowanie powstaj¹ce podczas spawania ³ukiem elektrycznym jest równie¿
szkodliwe dla skóry twarzy, a odpryski
stopionych metali oraz ¿u¿lu mog¹ dodatkowo prowadziæ do powa¿nych urazów
ga³ki ocznej. Wnikniêcie do ga³ki ocznej
cia³a obcego, np. od³amka ¿elaza lub miedzi, oprócz spowodowanych uszkodzeñ
mechanicznych, mo¿e po latach wywo³aæ ¿elazicê lub miedzicê.
Stosowanie z³ej jakoci ochron w korelacji z wymienionymi czynnikami szkodliwymi powoduje m.in. nieodwracalne
uszkodzenie oczu, zw³aszcza przy spawaniu ³ukiem elektrycznym. Podczas spawania wystêpuj¹ czêsto zagro¿enia wywo³ane pr¹dem elektrycznym [19] lub mog¹ce powstaæ w wyniku zapalenia albo
dzia³ania wilgoci, a tak¿e sporadycznie w
wyniku przenikania przez korpus ochrony gor¹cych kropel lub odprysków metali. Szacuje siê, ¿e w Polsce ponad pó³ miliona spawaczy i ich pomocników nara¿onych jest na te zagro¿enia.
Aby zapobiec tym zagro¿eniom przed
niebezpiecznymi czynnikami powstaj¹cymi podczas spawania i w technikach pokrewnych, stosuje siê ochrony spawalnicze: okulary, gogle, tarcze, przy³bice i
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kaptury [12, 13, 15, 16]. Przy³bice w niektórych przypadkach s¹ po³¹czone ze
sprzêtem ochrony uk³adu oddechowego,
he³mem lub ochronnikami s³uchu. Do spawania gazowego i lutospawania najczêciej u¿ywa siê okulary i gogle. Natomiast
do spawania elektrycznego i technik pokrewnych wykorzystuje siê os³ony spawalnicze, a wiêc przy³bice, tarcze i kaptury.
W kraju od wielu lat produkuje siê tarcze spawalnicze, a od 10 lat  przy³bice
[17, 18]. Import pierwszych przy³bic,
g³ównie z krajów Unii Europejskiej [13],
nast¹pi³ od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych, a w ostatnich latach bardzo siê nasili³. Dotychczas nie sprowadza siê do Polski tarcz spawalniczych z uwagi na ich
niskie ceny w kraju.
W zwi¹zku z podpisaniem i ratyfikowaniem przez Polskê umowy o stowarzyszeniu z Uni¹ Europejsk¹ i z³o¿eniu wniosku o cz³onkostwo, strona polska zobowi¹za³a siê do dostosowania swojego prawodawstwa do prawodawstwa Unii, w
tym do dyrektyw [7] i do europejskich
przepisów normalizacyjnych. Je¿eli chodzi o ochrony spawalnicze, dotyczy to:
 dyrektywy 89/686/EWG [9] w czêci dotycz¹cej podstawowych wymagañ
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz
dodatkowych wymagañ zwi¹zanych z
ochronami osobistymi, chroni¹cymi oczy
i twarz (pkt 2.3 za³¹cznika II dyrektywy),
 dyrektywy 89/656/EWG [8] w czêci dotycz¹cej minimalnych wymagañ
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w zakresie stosowania przez pracowników:
a) rodków ochrony indywidualnej
oczu i twarzy (za³¹cznik II dyrektywy):
filtrów optycznych, szybek ochronnych,
okularów ochronnych, gogli ochronnych,
os³on twarzy (w tym przy³bic spawalniczych), tarcz ochronnych (w tym tarcz
spawalniczych),
b) rodzajów prac i dziedzin dzia³alnoci, które mog¹ wymuszaæ stosowanie
rodków ochrony indywidualnej oczu i
twarzy (za³¹cznik III dyrektywy),

 dyrektywy 73/23/EWG [10] w czêci dotycz¹cej warunków ochrony przed
zagro¿eniami (ciep³em, ³ukiem elektrycznym lub promieniowaniem, które mog³yby powodowaæ urazy), wywo³anymi
przez urz¹dzenia elektryczne (pkt 2b za³¹cznika I),
 dyrektywy 93/23/EWG (zmieniaj¹cej dyrektywê 89/686/EWG).
Ustanowione w latach 1994-99 polskie
normy [25-32], a szczególnie norma PNEN 175:1999 [31], zharmonizowane z
normami europejskimi, umo¿liwi³y w Polsce stosowanie wymagañ i zasad doboru
ochron spawalniczych oczu i twarzy,
zgodnych z wymaganiami wymienionymi w cytowanych dyrektywach. Oprócz
tego, normy te zwiêkszy³y i rozszerzy³y
wymagania stawiane ochronom spawalniczym, dotycz¹ce materia³ów, konstrukcji oraz parametrów ochronnych i u¿ytkowych. W zaistnia³ej sytuacji produkowane w Polsce dotychczas tarcze spawalnicze niekiedy nie spe³nia³y wszystkich
wymagañ wymienionych norm, a przy³bicom spawalniczym postawiono du¿e
wymagania. W zwi¹zku z powy¿szym
postanowiono przybli¿yæ polskiemu czytelnikowi wybrane zagadnienia zwi¹zane z konstrukcj¹, doborem i szczegó³owymi wymaganiami dotycz¹cymi spawalniczych ochron oczu i twarzy w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
spawacza.

Konstrukcja, dobór
Przy³bice spawalnicze [13] noszone s¹
na g³owie, na wprost twarzy i utrzymywane s¹ zwykle we w³aciwej pozycji
przez nag³owie lub he³m ochronny, do
których s¹ zamontowane. Chroni¹ one
oczy i ca³¹ twarz z przodu, z boków, z
góry i od do³u oraz czêsto i szyjê spawacza. Przy³bice sk³adaj¹ siê z korpusu, ramki i obsady filtrów. Niektóre z korpusów
przy³bic w tylnej czêci po obu stronach
maj¹ specjalne wyoblenia lub elastyczne
ochraniacze uszu (przymocowane do kor-
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pusu), umo¿liwiaj¹ce zamontowanie nauszników przeciwha³asowych. W niektórych typach przy³bic umieszczona jest
przes³ona oddechu  na wprost ust, a nad
g³ow¹ lub po bokach  szczeliny wentylacyjne. Szczeliny te, zw³aszcza w po³¹czeniu z przes³on¹ oddechu u³atwiaj¹ cyrkulacjê powietrza wokó³ twarzy spawacza i czêciowo zapobiegaj¹ zaparowywaniu filtru spawalniczego podczas spawania. Do dolnej czêci korpusu w wielu
typach przy³bic mo¿na przy³¹czyæ ochronê szyi (wykonan¹ np. z czarnego skaju).
Korpusy przy³bic wykonywane s¹ z tworzyw sztucznych (np. z polipropylenu,
poliamidu), laminatów poliestrowo-szklanych lub materia³ów wytwarzanych metod¹ papiernicz¹, np. z preszpanu [1-4, 14,
22, 23, 34, 35]. Pozosta³e czêci przy³bic
wykonywane s¹ przewa¿nie z tworzyw
sztucznych, a powierzchnie wewnêtrzne
przy³bic s¹ matowe, czêsto w kolorze
czarnym.
Niektóre modele przy³bic spawalniczych s¹ wyposa¿one dodatkowo w:
 dwa gniazda, rozdzielone przegrod¹
z daszkiem, znajduj¹ce siê w obsadzie filtrów (w przedniej czêci korpusu), przeznaczone do zamontowania filtru spawalniczego o dwu stopniach ochrony: filtru
obserwacyjnego w strefie jasnej i filtru
w³aciwego  w strefie ciemnej (patrz p.
4.4 normy PN-EN 379:1999 [32]). Przegroda, a g³ównie daszek, zabezpieczaj¹
oczy podczas spawania przed przenikaniem przez strefê jasn¹ intensywnego promieniowania spawalniczego do wnêtrza
przy³bicy. Niektóre z przegród s¹ ruchome i mo¿na je usun¹æ;
 uk³ad wentylacyjny, doprowadzaj¹cy powietrze zza g³owy spawacza, co powoduje znaczne ograniczenie iloci wdychanych dymów spawalniczych (py³ów i
gazów), powstaj¹cych podczas spawania;
 uchwyty umo¿liwiaj¹ce zamontowanie sprzêtu filtruj¹cego z wymuszonym
przep³ywem powietrza. Wdmuchiwane
do czêci twarzowej przy³bicy oczyszczone powietrze wytwarza w niej nadcinienie, które uniemo¿liwia przedostawanie
siê pod ni¹ dymów spawalniczych.
Przyk³ady rozwi¹zañ konstrukcyjnych
przy³bic spawalniczych przedstawiono na
rys. 1.

Rys. 1. Przy³bice spawalnicze wyposa¿one w: a, b
 automatyczne filtry spawalnicze; c  filtr o pojedynczym stopniu ochrony; d  dwa filtry (obserwacyjny i w³aciwy) o pojedynczym stopniu ochrony (fot. prospekty firm: PIAP, Hornell Speedglas,
POMET)

Przy wyborze przy³bicy spawalniczej
i przeznaczenia jej u¿ytkowania nale¿y
uwzglêdniæ cechy konstrukcyjne, zwracaj¹c uwagê na to, aby:
 kszta³t przy³bicy umo¿liwia³ gromadzenie siê jak najmniejszych iloci dwutlenku wêgla w obszarze oddychania,
 najni¿sza czêæ przy³bicy oraz jej
uk³ad wentylacyjny powodowa³y znaczne ograniczenie iloci wdychanych dymów spawalniczych (py³ów i gazów) i
kierowanie ich poza obszar oddychania,
 w koniecznych przypadkach stosowaæ przy³bicê z zamontowanym sprzêtem
filtruj¹cym powietrze i wymuszonym jego
przep³ywem,
 podczas spawania nad g³ow¹ wypuk³e czêci przy³bicy pozwala³y na ³atwe
sp³ywanie kropel metalu,
 przy³bica by³a dobrze wywa¿ona po
zamontowaniu w niej filtru i szybek
ochronnych,
 opuszczanie przy³bicy w dolne po³o¿enie, na wprost twarzy, nie by³o powodem urazu szyi.
Przy³bic spawalniczych z automatycznymi filtrami spawalniczymi nie nale¿y
stosowaæ w procesach spawania i ciêcia
laserowego.
Tarcza spawalnicza (rys. 2)  trzymana w rêku  przeznaczona jest do ochrony oczu, ca³ej twarzy i szyi spawacza [13].
Tarcza sk³ada siê z korpusu, ramki na
szybkê ochronn¹ i filtr spawalniczy oraz
rêkojeci. Korpusy tarcz wykonywane s¹
z tworzywa sztucznego, laminatu poliestrowo-szklanego, preszpanu lub fibry,
ramki  z tworzywa sztucznego lub blachy; a rêkojeæ  z drewna lub tworzywa
sztucznego. Wiêkszoæ powierzchni wewnêtrznych tarcz jest ciemna i matowa.
Niektóre modele tarcz spawalniczych
wyposa¿one s¹ w dwa gniazda znajduj¹ce siê w obsadzie filtrów, przeznaczone
do zamontowania filtru obserwacyjnego
i w³aciwego. Usytuowanie i konstrukcja
obsady filtrów jest identyczna jak w przy³bicach.
Spawalnicze tarcze i przy³bice powinny byæ stosowane do spawania ³ukiem
elektrycznym, spawania mikroplazmowego, elektro¿³obienia i ciêcia strumieniem
plazmy przy u¿yciu ³uku, a tak¿e do d³ugotrwa³ego, intensywnego spawania ga-
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Rys. 2. Tarcza spawalnicza: a  widok z przodu;
b  widok wnêtrza

zowego przy u¿yciu du¿ego strumienia
objêtoci acetylenu lub wodoru z tlenem,
jak równie¿ do d³ugotrwa³ego ciêcia tlenem o du¿ym strumieniu objêtoci i ciêcia strumieniem plazmy przy u¿yciu acetylenu o du¿ym strumieniu objêtoci [6,
11, 19].

Rys. 3. Kaptur spawalniczy (fot.  prospekt ERMET)

Kaptur spawalniczy (rys. 3) sk³ada siê
ze skórzanej os³ony twarzy oraz gogli spawalniczych [13]. Os³ona twarzy wykonana jest z miêkkiej skóry licowo-chromowej w kolorze czarnym. Z przodu kaptura przynitowany jest uchwyt przeznaczony do mocowania gogli spawalniczych,
wykonanych z metalu lub z tworzywa
sztucznego. Oprawa gogli wyposa¿ona
jest w dwa gniazda umo¿liwiaj¹ce moco-
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wanie wewnêtrznych szybek ochronnych
o rednicy 50 mm. Do przedniej czêci
oprawy jest zamocowany element odchylny, który mo¿e byæ utrzymywany w pozycji zamkniêtej lub w pozycji odchylonej ku górze (pod k¹tem 90o w stosunku
do oprawy). Kaptur spawalniczy nale¿y
stosowaæ w miejscach trudno dostêpnych
i wymagaj¹cych zmiennego ustawienia
g³owy i cia³a.
Omówione spawalnicze os³ony zapewniaj¹ ochronê u¿ytkownika przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i
innymi specyficznymi rodzajami zagro¿eñ powstaj¹cych podczas spawania i/lub
w procesach pokrewnych, dopiero po
skompletowaniu z filtrami spawalniczymi i zewnêtrznymi lub wewnêtrznymi
szybkami ochronnymi.
Filtry spawalnicze o sta³ym, pojedynczym stopniu ochrony (stopniu zaciemnienia) od 1.2 do 16 [15, 16, 17, 28] chroni¹ oczy g³ównie przed intensywnym promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym oraz widzialnym o nadmiernym
natê¿eniu. Charakteryzuj¹ siê one ró¿nymi wspó³czynnikami przepuszczania, a
wykonywane by³y dotychczas ze szk³a
barwionego w masie. W celu ograniczenia rozgrzewania siê tych filtrów podczas
d³ugotrwa³ego spawania, dla filtrów o
stopniu ochrony od 8 do 14 nanosi siê na
zewnêtrznej stronie filtru metaliczn¹ pow³okê, odbijaj¹c¹ promieniowanie cieplne w celu zmniejszenia nagrzewania siê
oczu spawacza [16]. W praktyce spawalniczej nie produkuje siê filtrów szklanych
poni¿ej 2 stopnia ochrony i powy¿ej 14
stopnia ochrony. Ostatnio na rynku wiatowym i krajowym pojawi³y siê filtry spawalnicze wykonane z tworzywa sztucznego  poliwêglanu barwionego w masie. Filtry te charakteryzuj¹ siê niskimi
stopniami zaciemnienia  przewa¿nie o
stopniach ochrony 4, 5 i 6.
Omówione filtry spawalnicze o sta³ym,
pojedynczym stopniu ochrony s¹ kompletowane ze wszystkimi ochronami spawalniczymi oczu i twarzy: okularami, goglami, kapturami, przy³bicami i tarczami, z
wy³¹czeniem modeli tarcz i przy³bic o

strefie jasnej i ciemnej. W os³onach tych
filtr spawalniczy charakteryzuje siê dwoma ró¿nymi stopniami ochrony i praktycznie sk³ada siê z dwu pojedynczych filtrów:
filtru obserwacyjnego  umieszczanego
w strefie jasnej i filtru w³aciwego 
umieszczanego w strefie ciemnej [32].
Filtr w strefie jasnej s³u¿y do krótkotrwa³ego obserwowania miejsca spawania,
szczególnie przy nak³adaniu i zapalaniu
elektrody oraz do obserwowania gor¹cych
spoin (zaraz po spawaniu) przy ich czyszczeniu i sprawdzaniu. Filtr w³aciwy przeznaczony jest do obserwacji procesu spawania i tylko przez ten filtr mo¿na obserwowaæ proces spawania. Przy doborze
stopnia ochrony filtru obserwacyjnego i
w³aciwego nale¿y zawsze stosowaæ tak¹
zasadê, aby ró¿nica miêdzy tymi stopniami nie wynosi³a wiêcej ni¿ piêæ. Powszechnie stosuje siê 4 lub 5 stopieñ
ochrony filtru obserwacyjnego.
Przy doborze odpowiedniego stopnia
ochrony filtru o sta³ym stopniu ochrony
(zaciemnienia), stosowanego w ochronach spawalniczych, nale¿y uwzglêdniæ:
 strumieñ objêtoci acetylenu przep³ywaj¹cego przez palnik  dla spawania
gazowego, lutospawania i ciêcia strumieniem plazmy,
 strumieñ objêtoci tlenu przep³ywaj¹cego przez palnik  dla ciêcia tlenem,
 natê¿enie pr¹du  dla spawania ³ukiem elektrycznym, spawania mikroplazmowego oraz elektro¿³obienia i ciêcia
strumieniem plazmy przy u¿yciu ³uku.
Przedstawione w polskiej normie [28]
wartoci stopni ochrony filtrów stosowanych w ró¿nych technikach spawania s¹
odpowiednie dla rednich warunków pracy, w których odleg³oæ oka spawacza od
jeziorka spawalniczego wynosi ok. 50 cm,
a rednie natê¿enie owietlenia wynosi w
przybli¿eniu 100 lx. W zale¿noci od parametrów i warunków spawania, tj.: rodzaju ³uku, rodzaju metalu rodzimego, ustawienia spawacza wzglêdem p³omienia lub
³uku, lokalnego owietlenia, czynnika
ludzkiego mo¿e byæ u¿yty inny, ni¿ to
podano w normie [28], kolejny wiêkszy
lub kolejny mniejszy stopieñ ochrony.
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Jeli stosowanie filtrów jest niewygodne, zaleca siê sprawdzenie rodowiska
pracy i wzroku spawacza. Stosowanie filtrów o zbyt wysokich stopniach ochrony
mo¿e byæ szkodliwe, poniewa¿ zmusza
spawacza do zbytniego przybli¿ania siê
do ród³a promieniowania i wdychania
szkodliwych dymów.
Automatyczne filtry spawalnicze [12,
13, 16, 17] charakteryzuj¹ siê sta³ym lub
w przewa¿aj¹cej wiêkszoci zmiennym
stopniem ochrony przewa¿nie od 9 do 13,
samoczynnie przyciemniaj¹c pole widzenia w momencie np. zajarzenia ³uku elektrycznego lub plazmowego, a po zaniku
³uku (w tempie stygniêcia spoiny) samoczynnie rozjaniaj¹c pole widzenia [7].
Montowane s¹ one wy³¹cznie w przy³bicach spawalniczych. Automatyczne (elektrooptyczne) filtry spawalnicze sk³adaj¹
siê z ekranu ciek³okrystalicznego, ogniw
s³onecznych, oprawy wykonanej z tworzywa sztucznego, modu³u elektronicznego, detektorów reaguj¹cych na zajarzenie
³uku spawalniczego. Automatyczne filtry
wyposa¿one s¹ w dwie szybki: zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹, ochraniaj¹ce ekran ciek³okrystaliczny. Zewnêtrzna strona ekranu ciek³okrystalicznego wyposa¿ona jest
w filtr interferencyjny, odbijaj¹cy promieniowanie podczerwone oraz nadfioletowe. Za w³¹czanie ekranu ciek³okrystalicznego odpowiedzialne s¹ detektory, wykrywaj¹ce promieniowanie ³uku spawalniczego. Zasilanie ekranów ciek³okrystalicznych oraz elektronicznych modu³ów
filtrów zapewniaj¹ ogniwa s³oneczne (w
ci¹gu kilku lat) lub baterie. W³¹czenie filtrów nastêpuje automatycznie po zajarzeniu ³uku spawalniczego.
Automatyczne filtry spawalnicze charakteryzuj¹ siê samoczynnym prze³¹czaniem stopnia ochrony (stopnia zaciemnienia) z ni¿szej wartoci (w stanie jasnym)
do wy¿szej wartoci (w stanie ciemnym)
wówczas, gdy zajarzy siê ³uk spawalniczy. Dziel¹ siê one na filtry, które dla stanu ciemnego umo¿liwiaj¹:
 automatyczn¹ lub rêczn¹ regulacjê
ciemnego stopnia ochrony, przewa¿nie od
9 do 13,
 prze³¹czenie filtru na jeden ciemny
stopieñ ochrony, np. na 10 stopieñ.

Wszystkie automatyczne filtry spawalnicze charakteryzuj¹ siê przed zadzia³aniem  w stanie jasnym  stopniem ochrony 4 lub 5.
Podstawowymi parametrami u¿ytkowania, decyduj¹cymi o jakoci zastosowanego w przy³bicy automatycznego filtru spawalniczego [12, 13, 16, 17] s¹:
 czas prze³¹czania (czas zaciemniania) [32], to jest czas w³¹czenia zaciemnienia ekranu filtru od chwili zajarzenia
³uku spawalniczego. Czas ten wynosi w
najnowszych rozwi¹zaniach filtrów poni¿ej 0,5 ms, a nawet 0,1 ms. W wiêkszoci
filtrów jest na poziomie ok. 0,2 ms,
 p³ynna regulacja czasu wy³¹czania
filtru (po zaniku ³uku) w zakresie od 0,1 s
do 1 s,
 mo¿liwoæ automatycznej lub rêcznej regulacji ciemnego stopnia ochrony
(dla stanu ciemnego filtru) lub jej brak.
Zakres regulacji powinien byæ nie wiêkszy ni¿ piêæ stopni ochrony,
 minimalne wymiary obszaru przeziernego filtru po zamontowaniu w przy³bicy, które powinny wynosiæ 90 x 35 mm,
 informacja o temperaturze u¿ytkowania filtru, np.: nie u¿ywaæ w temperaturze poni¿ej 10oC.
Temperatura u¿ytkowania automatycznych filtrów spawalniczych jest ograniczona w zakresie niskiej temperatury do
5 ±2oC, a w zakresie wysokiej temperatury  do 55 ±2oC. Nie mo¿na stosowaæ
automatycznych filtrów spawalniczych na
mrozie lub przy d³ugotrwa³ym spawaniu
w lecie albo w gor¹cych pomieszczeniach
zamkniêtych, dla których nast¹pi przegrzanie filtru.
Doboru parametrów u¿ytkowych automatycznych filtrów spawalniczych dokonuje siê zgodnie z wymaganiami polskich norm: PN-EN 169:1996 [28], PNEN 379:1999 [32]. Filtrów tych nie mo¿na stosowaæ w procesach spawania i ciêcia laserowego.
Szybki ochronne, wewnêtrzne i zewnêtrzne [16], s³u¿¹ do ochrony przed
czynnikami mechanicznymi, g³ównie
przed gor¹cymi i zimnymi odpryskami
metalu i ¿u¿lu. Chroni¹ one oczy, twarz
lub filtry zarówno o sta³ym, pojedynczym
stopniu ochrony, jak i automatyczne fil-

try spawalnicze. W zale¿noci od przeznaczenia szybek wykonuje siê je ze szk³a
lub z poliwêglanu. Od strony oka umieszcza siê zawsze szybkê ochronn¹, przewa¿nie wykonan¹ z poliwêglanu. Natomiast
do ochrony filtru spawalniczego przed
jego nadmiernym uszkodzeniem mechanicznym stosuje siê przewa¿nie szklane
szybki zewnêtrzne.
Podczas spawania szybki te wymienia
siê doæ czêsto po ich uszkodzeniu i zmatowieniu. Ostatnio na rynku krajowym
stosuje siê  wykonane ze szk³a sodowego  zewnêtrzne szybki ochronne z warstw¹ odporn¹ na odpryski spawalnicze.
Warstwa ta zabezpiecza jedn¹ powierzchniê szybek przed uszkodzeniem jej przez
gor¹ce odpryski metalu i ¿u¿lu.
Przy doborze ochron oczu i twarzy
chroni¹cych przed zagro¿eniami pochodz¹cymi od procesu spawania nale¿y
uwzglêdniæ znakowanie tych ochron,
zgodne z wymaganiami ujêtymi w polskich normach: PN-EN 166:1998 [25],
PN-EN 169:1996 [28], PN-EN 175:1999
[31], PN-EN 379:1999 [32]. Ka¿da ochrona spawalnicza powinna byæ trwale oznakowana w celu wskazania obszaru u¿ytkowania. Szczegó³y dotycz¹ce zasad znakowania ochron spawalniczych s¹ podane w cytowanych polskich normach [25,
31, 32].
Nale¿y podkreliæ, ¿e uwzglêdniaj¹cy
znakowanie prawid³owy dobór ochron
oczu i twarzy zabezpieczaj¹cych przed
niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami powstaj¹cymi podczas spawania (intensywnym promieniowaniem optycznym, odpryskami metalu i ¿u¿lu, py³ami,
gazami, iskrami i p³omieniem) dla danego stanowiska spawania jest warunkiem
koniecznym do osi¹gniêcia skutecznej
ochrony oczu i twarzy (a nawet szyi i
uszu) przed tymi czynnikami  zgodnej z
wymaganiami obowi¹zuj¹cymi w Polsce
i w Unii Europejskiej.
PIMIENNICTWO
[1] BN-66/7341-01 Fibra techniczna
[2] BN-78/6331-06 ¯ywice poliestrowe. Polimale 100, 102, 103, 108, 109
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