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Materia³y kompozytowe
stosowane do wytwarzania korpusów os³on spawalniczych
Polsce od wielu lat produkuje
siê os³ony spawalnicze, czyli
tarcze i przy³bice, chroni¹ce
oczy i twarz spawacza przed szkodliwym,
intensywnym promieniowaniem optycznym oraz przed wystêpuj¹cymi jednoczenie zagro¿eniami termicznymi i mechanicznymi [9, 10]. W obecnym dziesiêcioleciu wzrasta równie¿ import tych wyrobów, g³ównie z krajów Unii Europejskiej
[6]. Ustanowione w kraju na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych lub nawet w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych polskie normy
z zakresu ochron oczu i twarzy nie obejmowa³y wymagañ dla przy³bic spawalniczych, a w normie PN-76/M-69160 Tarcze spawalnicze  stawiano niekompletne wymagania producentom tarcz w zakresie parametrów ochronnych i walorów
u¿ytkowych [22].
Ustanowione w latach 1998-99 polskie
normy: PN-EN 166:1998, PN-EN
167:1998, PN-EN 168:1998, PN-EN
175:1999 [23-26], zharmonizowane z
normami europejskimi, zwiêkszy³y i rozszerzy³y wymagania, dotycz¹ce parametrów ochronnych i u¿ytkowych stawiane
os³onom spawalniczym. W zaistnia³ej
sytuacji produkowane dotychczas niektóre os³ony spawalnicze nie zawsze spe³nia³y wszystkie wymagania wymienionych norm.
Przy spawaniu gazowym i lutospawaniu, spawaniu ³ukiem elektrycznym lub
elektro¿³obieniu, ciêciu tlenem lub strumieniem plazmy [2, 3, 13] wystêpuje nie
tylko zagro¿enie zdrowia [7, 8, 12] spowodowane szkodliwym promieniowaniem podczerwonym, nadfioletowym i
intensywnym promieniowaniem wietlnym, lecz tak¿e istniej¹ zagro¿enia mechaniczne i termiczne, wywo³ane gor¹cymi odpryskami stopionego metalu, ¿u¿lu, py³em o grubym ziarnie, iskrami lub
p³omieniem. Stosowanie z³ej jakoci os³on
w korelacji z wymienionymi czynnikami
szkodliwymi powoduje m.in. nieodwracalne uszkodzenie oczu, zw³aszcza przy

spawaniu ³ukiem elektrycznym. Podczas
spawania wystêpuj¹ czêsto zagro¿enia
elektryczne mog¹ce powstaæ w wyniku
zapalenia albo dzia³ania wilgoci, a tak¿e
sporadycznie w wyniku przenikania przez
os³onê gor¹cych odprysków metali. Szacuje siê, ¿e w Polsce ponad pó³ miliona
operatorów i pomocników spawaczy nara¿onych jest na te zagro¿enia.
Aby zapobiec wymienionym zagro¿eniom, stosuje siê takie ochrony spawalnicze,
jak: okulary, gogle, tarcze i przy³bice [5-7].
Podczas spawania gazowego i lutospawania najczêciej korzysta siê z okularów i
gogli. Natomiast do spawania elektrycznego i technik pokrewnych wykorzystuje siê
os³ony spawalnicze: przy³bice i tarcze.
Wytwarzane obecnie w kraju korpusy
os³on spawalniczych o gruboci 12 mm
wykonywane s¹ z importowanych materia³ów elektroizolacyjnych (suchego
preszpanu lub fibry) [16, 21, 28]. Jakoæ
tych materia³ów jest ró¿na i zale¿y nie
tylko od dostawcy, lecz tak¿e od dostarczanej partii. Przy zawilgoceniu lub zamoczeniu, po³¹czonym z oddzia³ywaniem
mechanicznym lub termicznym, mo¿e
nast¹piæ rozlunienie struktury korpusu
os³ony i jego rozwarstwienie. Prowadziæ
to mo¿e do zmiany podstawowych wymiarów os³ony spawalniczej, a tym samym powodowaæ pogorszenie obszaru
ochronnego, utratê wiat³oszczelnoci i
znacznego obni¿enia w³asnoci mechanicznych korpusów os³on spawalniczych.
W drastycznych przypadkach, przy niskiej odpornoci na wilgoæ, korpus os³ony mo¿e rozklejaæ siê, a na jego powierzchni mog¹ tworzyæ siê pêcherze.
Dzia³anie wilgoci w po³¹czeniu z czynnikami mechanicznymi (np. uderzenia
os³ony o sztywne elementy spawanych
konstrukcji) mo¿e prowadziæ do utraty
wiat³oszczelnoci i w konsekwencji do
zmniejszenia czasu u¿ytkowania. Na to
uszkodzenie szczególnie nara¿one s¹ ³¹czenia elementów korpusu os³on, wykonane z preszpanu i fibry.

Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych
Korpusy os³on, wykonywane z p³askich materia³ów, s¹ przewa¿nie ³¹czone
metalowymi nitami b¹d zszywkami kaletniczymi. Naro¿a (szczególnie tarcz) s¹
wzmacniane nak³adami z blachy lub tworzywa sztucznego. Ramkê z blachy lub
tworzywa sztucznego (przeznaczon¹ do
osadzania filtru spawalniczego i szybek
ochronnych) przytwierdza siê zwykle do
os³ony metalowymi nitami. Chocia¿
wszystkie metalowe elementy s¹ pokryte
farb¹ stanowi¹c¹ izolacjê elektryczn¹ i
ochronn¹ przed korozj¹, to stosowanie
metalowych czêci mo¿e spowodowaæ, ¿e
podczas spawania elektrycznego lub mikroplazmowego mog¹ zaistnieæ warunki
sprzyjaj¹ce powstawaniu w os³onach pr¹dów pe³zaj¹cych, mog¹cych wywo³aæ
przeskakiwanie iskry miêdzy os³on¹ a
spawaczem.
W Polsce wytwarza siê w niewielkich
ilociach os³ony metod¹ wtryskow¹ z
tworzywa sztucznego: polipropylenu lub
poliamidu. Zasadnicz¹ wad¹ tego typu
os³on jest ich niska odpornoæ na czynniki termiczne. Podczas spawania gor¹ce
odpryski wytapiaj¹ otwory w korpusach
tych os³on, powoduj¹c utratê ich parametrów ochronnych i u¿ytkowych. Przy d³ugotrwa³ym spawaniu (szczególnie elektrycznym o du¿ym natê¿eniu pr¹du) os³ony te nadmiernie nagrzewaj¹ siê. Wywo³uje to ich trwa³¹ deformacjê i prowadzi
równie¿ do utraty parametrów ochronnych i u¿ytkowych. Przedstawione wady
os³on spawalniczych by³y oceniane przy
niskich wymaganiach okrelonych w polskiej normie PN-76/M-69160 Tarcze spawalnicze [22] oraz przy braku wymagañ
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dotycz¹cych przy³bic spawalniczych.
Powy¿sza norma nie spe³nia³a w kilku
przypadkach wymagañ dyrektyw Unii
Europejskiej ani nie by³a zbie¿na z wymaganiami norm europejskich (które s¹
zgodne z podstawowymi wymaganiami
tych dyrektyw) w zakresie wymagañ i
metod badañ sprzêtu ochronnego, zabezpieczaj¹cego oczy i twarz spawacza przed
zagro¿eniami termicznymi i mechanicznymi, a szczególnie przed zagro¿eniami
pochodz¹cymi od intensywnego promieniowania optycznego. Za przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ porównanie wymagañ stawianych tarczom spawalniczym przez polskie
normy: star¹ z roku 1976  PN-76/M69160 [22] i now¹  PN-EN 175:1999
[26]. Stara norma nie podaje wielu wymagañ, dotycz¹cych m.in. oceny izolacyjnoci elektrycznej, odpornoci na: uderzenie, korozjê, przenikanie ciep³a i gor¹cych
cia³ sta³ych. Norma ta natomiast okrela
odpornoæ na palenie (po umieszczeniu

próbki w p³omieniu). Wymaganie takie
nie jest ujête w nowej normie.
Norma PN-EN 175:1999 postawi³a
przed krajowymi jednostkami badawczymi i producentami os³on spawalniczych
znacznie ostrzejsze wymagania (z wy³¹czeniem odpornoci na palenie siê), dotycz¹ce parametrów ochronnych i walorów u¿ytkowych.
Ze wzglêdu na wysokie wymagania
stawiane przez dyrektywy 89/656/EWG
[19] i 89/686/EWG [20] dotycz¹ce rodków ochrony indywidualnej oraz polskie
normy, zharmonizowane z normami europejskimi (ustanowione w latach 199899 [23-26]), jak równie¿ ze wzglêdu na
jakoæ produkowanych w Polsce os³on
spawalniczych, zaistnia³a pilna potrzeba
opracowania wymagañ, metod badañ i
za³o¿eñ w zakresie materia³ów kompozytowych przeznaczonych do kszta³towania
korpusów os³on spawalniczych o wysokim stopniu ochrony.

Dzia³ania te by³y utrudnione ze wzglêdu na brak dostêpnej literatury fachowej
lub innych opracowañ na temat stosowanych materia³ów przeznaczonych do konstrukcji nowoczesnych os³on spawalniczych.

Metody badañ
materia³ów kompozytowych
Próbki materia³ów kompozytowych
powinno siê badaæ stosuj¹c metody badañ ujête g³ównie w polskich normach
[23-28, 31-34] i procedurach badawczych.
Podjête prace w ramach Programu
Wieloletniego (b.SPR-1), dotycz¹ce laboratoryjnego wykonania nowych materia³ów kompozytowych, przeznaczonych do
wytwarzania korpusów os³on spawalniczych (tarcz i przy³bic), oceniano stosuj¹c metody badañ podane w tabeli. Na
podstawie badañ wytypowano odpowiedni sk³ad surowcowy p³askich mate-

ZESTAWIENIE WYMAGAÑ I METOD BADAÑ S£U¯¥CYCH DO OCENY MATERIA£ÓW KOMPOZYTOWYCH
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ria³ów kompozytowych formowanych
metod¹ papiernicz¹ lub wytwarzanych z
laminatów poliestrowo-szklanych. Z wytypowanych materia³ów wytworzono z
jednolitej przestrzennie kszta³tki, korpusy os³on spawalniczych o wysokim stopniu ochrony i dobrych walorach u¿ytkowych.

Za³o¿enia szczegó³owe
dotycz¹ce
materia³ów kompozytowych
Materia³y kompozytowe, z których
powinno wykonywaæ siê korpusy os³on
spawalniczych oraz technologia ich wytwarzania musz¹ spe³niaæ wymienione tu
za³o¿enia szczegó³owe w zakresie parametrów ochronnych i u¿ytkowych. Przeprowadzone liczne badania laboratoryjne (wykorzystuj¹ce m.in. wczeniej omówione metody badañ) oraz informacje
uzyskane od u¿ytkowników os³on spawal-

niczych, tj.: tarcz i przy³bic umo¿liwi³y
sformu³owanie przedstawionych dalej za³o¿eñ. Przy opracowywaniu ich posi³kowano siê wymaganiami ujêtymi w polskiej normie PN-EN 175:1999 [26].
 Sk³ad surowcowy  przeznaczony do
wytwarzania korpusów os³on  powinien
umo¿liwiaæ kszta³towanie os³on spawalniczych i formowanie ich korpusów w
postaci jednolitej przestrzennej kszta³tki.
 ¯adna czêæ os³ony, która dotyka
bezporednio cia³a u¿ytkownika, nie
mo¿e byæ wykonana z materia³ów, o których wiadomo, ¿e powoduj¹ podra¿nienie skóry.
 Po przy³o¿eniu gor¹cego stalowego
prêta o temperaturze 650oC os³ona musi
wytrzymaæ 5 s bez zapalenia siê i bez ¿arzenia, a gor¹cy prêt nie mo¿e przenikn¹æ przez ni¹.
 Po up³ywie 10 s dzia³ania p³omienia
na os³onê wykonan¹ z korpusu formowanego z laminatów poliestrowo-szklanych

p³omieñ nie powinien utrzymywaæ siê
d³u¿ej ni¿ 5 s.
 Po up³ywie 50 s dzia³ania p³omienia
na os³onê wykonan¹ z korpusu formowanego metod¹ papiernicz¹ p³omieñ nie
mo¿e utrzymywaæ siê d³u¿ej ni¿ 50 s, a
prêdkoæ palenia siê os³ony nie mo¿e przekraczaæ 15 mm/min. Wskazane jest, aby
p³omieñ utrzymywa³ siê nie d³u¿ej ni¿ 5 s.
 Z materia³u przeznaczonego do wyrobu korpusów os³on spawalniczych podczas kontaktu z otwartym p³omieniem nie
mog¹ spadaæ pal¹ce siê krople.
 Wypuk³y korpus os³ony powinien
zapewniaæ ochronê przed stopionymi
metalami i gor¹cymi cia³ami sta³ymi, czyli
powinien byæ odporny na spadaj¹ce krople metalu albo gor¹ce odpryski metalu
lub ¿u¿lu oraz na iskry, a tak¿e byæ odporny na ca³kowite przenikniêcie w czasie 7 s stalowej kulki o rednicy 6 mm i
masie 0,86 g, rozgrzanej do temperatury
900oC.
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 Korpus os³ony powinien byæ odporny termicznie podczas d³ugotrwa³ego spawania lub stosowania technik pokrewnych. Pod wp³ywem wzrostu temperatury podczas spawania (np. w pojemnikach
o ma³ych gabarytach) nie powinien deformowaæ siê i topiæ.
 Os³ona powinna byæ tak skonstruowana, aby metalowe elementy wchodz¹ce w sk³ad os³on, wystawione na dzia³anie promieniowania termicznego, chroni³y u¿ytkownika przed nadmiernym promieniowaniem cieplnym.
 Os³ona musi byæ odporna na uszkodzenia mechaniczne i nie mo¿e zmieniaæ
swoich w³aciwoci ochronnych przy
upadku z wysokoci 1,5 m na twarde pod³o¿e z blachy stalowej, po jej kondycjonowaniu przez 2 h w temperaturach 5oC
i 80oC.
 Os³ona po badaniu odpornoci na
uszkodzenie mechaniczne i kondycjonowaniu przez 2 h w temperaturach 5oC i
80oC przy upadku z wysokoci 1,5 m na
twarde pod³o¿e z blachy musi zachowaæ
wiat³oszczelnoæ.
 Przy³bica musi byæ odporna na uderzenie kulk¹ stalow¹ o rednicy 6 mm i
masie 0,86 g, uderzaj¹c¹ z prêdkoci¹ co
najmniej 12 m/s.
 Tarcza spawalnicza po zanurzeniu
przez 2 h w wodzie o temperaturze 23oC
nie mo¿e zmieniaæ swoich wymiarów o
wiêcej ni¿ ±5%, a przy³bica spawalnicza
powinna nadal zapewniaæ os³onê obszaru chronionego. Wskazane jest, aby os³ona charakteryzowa³a siê zerow¹ ch³onnoci¹ wody. Po wyjêciu z wody os³ona musi
zachowaæ wiat³oszczelnoæ.
 Zawilgocenie lub zamoczenie os³ony w wodzie nie powinno powodowaæ
pêkniêæ, rozwarstwiania korpusu i jego
deformacji.
 Pr¹d up³ywu os³ony dla wszystkich
materia³ów sk³adowych nie mo¿e byæ
wiêkszy ni¿ 1,2 mA, przy przy³o¿onym
napiêciu 440 V i czêstotliwoci 50 Hz.
 Wszystkie wewnêtrzne powierzchnie os³ony musz¹ mieæ kolor czarny matowy. Powierzchnie zewnêtrzne os³ony
nie musz¹ byæ matowe i mog¹ mieæ kolor
inny ni¿ czarny, np. szary.
 Wszystkie os³ony i ich czêci sk³adowe nie powinny mieæ wybrzuszeñ,
ostrych krawêdzi lub innych defektów,
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które mog³yby powodowaæ dyskomfort
lub urazy u¿ytkownika.
 Korpus os³ony powinien zapewniaæ
co najmniej tak¹ sam¹ ochronê przed
szkodliwym promieniowaniem optycznym, jak¹ zapewniaj¹ najciemniejsze filtry spawalnicze.
 Korpus przy³bicy powinien byæ na
tyle sztywny i wytrzyma³y mechanicznie,
aby umo¿liwia³ trwa³e u¿ytkowanie przy³bicy zamontowanej na nag³owiu lub he³mie, a tak¿e pozwala³ na dodatkowe zamocowanie urz¹dzeñ wentylacyjnych lub
ochronników s³uchu.
 Masa przy³bicy (bez szybek i filtrów)
nie powinna przekraczaæ 450 g. W przypadku przekroczenia tej wartoci masy,
przy³bica musi byæ w widoczny sposób
oznakowana, z podaniem masy w gramach.
 Masa tarczy z rêkojeci¹ (bez szybek i filtrów) nie powinna przekraczaæ
500 g. W razie przekroczenia tej wartoci masy, tarcza musi byæ w widoczny
sposób oznakowana, z podaniem aktualnej masy w gramach.
 Pole widzenia os³on nie powinno byæ
ograniczone, z wyj¹tkiem ograniczenia
przez ramki filtrów.
 Obszar chroniony przy³bic spawalniczych, montowanych zarówno na he³mach ochronnych, jak i na nag³owiu, powinien os³aniaæ prostok¹tny obszar oczny.
 Minimalna g³êbokoæ tarczy spawalniczej powinna byæ nie mniejsza ni¿ 75
mm, minimalna wysokoæ  350 mm, a
minimalna szerokoæ  210 mm.
 Filtry i szybki ochronne powinny byæ
³atwo wymienialne, bez u¿ycia specjalnych narzêdzi.
 Os³ony spawalnicze powinny byæ
odporne na korozjê.
 Wszystkie czêci os³on spawalniczych powinny byæ odporne na czyszczenie i dezynfekcjê i nie wykazywaæ widocznych zmian po czyszczeniu i dezynfekcji.
 Nag³owie przy³bicy spawalniczej
powinno byæ regulowane i umo¿liwiaæ
utrzymywanie przy³bicy we w³aciwym
po³o¿eniu  we wszystkich pozycjach na
g³owie u¿ytkownika. Nag³owie i tama (o
szerokoci co najmniej 10 mm) opasuj¹ca g³owê powinny daæ siê wymieniaæ bez
koniecznoci u¿ycia specjalnych narzêdzi.

 Os³ona powinna zapewniæ bezpieczeñstwo oraz komfort u¿ytkowania.
Przedstawione za³o¿enia dotycz¹ce
wykonywania os³on spawalniczych w
postaci jednolitej kszta³tki, z której podczas kontaktu z otwartym p³omieniem nie
bêd¹ spada³y pal¹ce siê krople oraz wymienione wartoci prêdkoci palenia siê
os³on, wykraczaj¹ poza zakres wymagañ
ujêtych w polskiej normie PN-EN
175:1999 [26].
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[31] PN-EN 20535, PN-ISO 535 Papier i tektura. Oznaczanie absorpcji wody. Metoda Cobba
[32] PN-ISO 536 Papier i tektura. Oznaczanie
gramatury
[33] PN-ISO 2493 Papier i tektura. Oznaczanie oporu przy zginaniu
[34] PN-EN ISO 1924-2 Papier i tektura. Oznaczanie w³aciwoci przy dzia³aniu si³ rozci¹gaj¹cych. Badanie przy sta³ej prêdkoci rozci¹gania

STANOWISKO
Rady Ochrony Pracy
w sprawie uwarunkowañ prawnych
zatrudniania m³odocianych
w celu przygotowania zawodowego
Na posiedzeniu plenarnym 12 grudnia 2000 r. Rada Ochrony Pracy
zapozna³a siê z materia³em przygotowanym przez Zwi¹zek Rzemios³a
Polskiego w przedmiocie zatrudniania m³odocianych.
Rada Ochrony Pracy z wielk¹ trosk¹ rozwa¿y³a aktualny stan uregulowañ prawnych dotycz¹cych zatrudniania m³odocianych oraz faktyczn¹ sytuacjê m³odocianych na rynku pracy. Rada uzna³a, i¿ zainteresowanie t¹
problematyk¹ powinno w sposób szczególny dotyczyæ Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak równie¿
wszystkich organizacji pracodawców.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Ochrony Pracy sformu³owa³a nastêpuj¹ce wnioski:
1. Nale¿y poddaæ szerokiej dyskusji problem modelu prawnego zatrudniania m³odocianych. Dotychczasowy model, polegaj¹cy na uznaniu zatrudnienia m³odocianego jako zatrudnienia pracowniczego w rozumieniu
przepisów prawa pracy, stwarza bardzo du¿e obci¹¿enia szczególnie dla
ma³ych i rednich pracodawców, którzy s¹ g³ównymi podmiotami zatrudniaj¹cymi m³odocianych. Wspó³czesne potrzeby wymagaj¹ raczej podkrelenia odrêbnoci statusu pracownika m³odocianego oraz po³o¿enia szczególnego nacisku na pedagogiczne elementy jego wiêzi z pracodawc¹.
2. W kszta³towaniu nowego modelu zatrudniania m³odocianych dopuszczaln¹ granic¹ wieku od którego mo¿liwe bêdzie zatrudnianie, powinna
byæ granica 16 lat zarówno ze wzglêdu na reformê systemu owiaty, jak i w
kontekcie Konstytucji, która w art. 65, ust. 3 zakazuje sta³ego zatrudniania dzieci w wieku do lat 16.
3. Zmiany legislacyjne powinny doprowadziæ do zwiêkszenia zainteresowania pracodawców zatrudnianiem m³odocianych. Niezbêdna jest równie¿ gwarantowana przez Pañstwo wzmo¿na ochrona zdrowia m³odocianych.
4. Proponowane kierunki zmian, zmierzaj¹ do traktowania w sposób
kompleksowy spraw zatrudniania m³odocianych. Maj¹ tak¿e na celu dostosowanie polskich rozwi¹zañ prawnych do norm MOP oraz prawa europejskiego, w tym wspólnotowego.
Warszawa, 18 kwietnia 2001 r.
Przewodnicz¹ca Rady Ochrony Pracy
(-) Bo¿ena Borys-Szopa
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