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Wp³yw nowelizacji norm 
na doskonalenie sprzêtu ochrony uk³adu oddechowego
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Sprzêt ochrony uk³adu oddechowego nale¿y do najpopularniejszych rodków ochrony indywidualnej, 
stosowanych g³ównie w przemy le spo¿ywczym, budowlanym, chemicznym, a przede wszystkim 
wydobywczym. U¿ytkownicy masek, filtrów i pó³masek filtruj¹cych zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na 
ich parametry ochronne w przewidywanych warunkach stosowania, ale tak¿e na walory u¿ytkowe 
i dodatkowe funkcje tego rodzaju ochron, które czêsto determinuj¹ chêæ ich stosowania. 
W artykule przedstawiono rolê dzia³añ normalizacyjnych oraz nowelizacji (zmian) norm w stymulo-
waniu rozwoju i doskonaleniu poziomu technicznego wyrobów na przyk³adzie sprzêtu ochrony uk³adu 
oddechowego. Wprowadzenie nowych wymagañ w zakresie parametrów ochronnych i u¿ytkowych 
mia³o bezpo redni wp³yw na wykorzystanie nowych materia³ów, konstrukcji oraz metod wytwarzania 
tych rodków, w celu zapewnienia ich wysokiej jako ci oraz zachowania parametrów ochronnych 
i u¿ytkowych w przewidywanym czasie u¿ytkowania.     

S³owa kluczowe: sprzêt ochrony uk³adu oddechowego, norma, maska, filtr, pó³maska filtruj¹ca

Impact of amended standards on the improvement of personal protective equipment 
Respiratory protective devices are the most common personal protective equipment in food industry, archi-
tecture, chemical industry and, most of all, in mining. Users of full face masks, particle filters and filtering 
half-masks are especially concerned about their safety parameters under real conditions; however, whether 
that equipment will be used also depends on its usability and additional functions. This paper presents the 
role of standardization and amendments (changes) to standards in improving the technical level of products, 
using respiratory protection equipment as an example. The introduction of new requirements related to safety 
and functional parameters has a direct influence on the use of novel materials, designs and manufacturing 
methods in these products to ensure their high quality, and safety and functional properties during their lifetime.  

Keywords: respiratory protective devices, standard, full face mask, particle filter, filtering half-mask

Wstêp

Dzi  normalizacja ma coraz szerszy za-
siêg – s³u¿y nie tylko zaspokojeniu potrzeb 
klienta, ale tak¿e zwróceniu uwagi na stan 
rodowiska, eliminowaniu niepo¿¹danych 

skutków procesów technologicznych, popra-
wie bezpieczeñstwa u¿ytkowania wyrobów, 

stworzeniu bezpiecznych warunków pracy 
i ¿ycia, zapewnieniu niezawodno ci oraz 
jako ci wytwarzanych dóbr. Historia rozwoju 
technicznego wiadczy o tym, ¿e normalizacja 
jest elementarnym czynnikiem stymuluj¹cym 
rozwój ekonomiczny przez transfer wiedzy. 
Wskazuje na to równie¿ polityka wspó³cze-

nie prowadzona w tym zakresie, zarówno 
na szczeblu miêdzynarodowym, europejskim, 
jak i krajowym.

Dzia³ania pañstw s¹ skierowane na rozwój 
zdolno ci produkcyjnej dóbr i us³ug, których 
liczba oraz poziom techniczny, powi¹zane 
z jako ci¹, maj¹ zaspokajaæ potrzeby lokalne, 
ale te¿ odnosiæ sukcesy na rynku miêdzy-
narodowym. Do osi¹gniêcia takiego celu 
wymagana jest wysoka produktywno æ i za-
pewnienie konkurencyjno ci wyrobów i us³ug 
[1]. Podstaw¹ tych dzia³añ jest budowanie 
odpowiedniego zaplecza technicznego, u³a-
twianie dostêpu do nowoczesnych materia³ów, 
a przede wszystkim finansowanie rozwoju 
nauki. W tych w³a nie obszarach normalizacja 
odgrywa decyduj¹c¹ rolê jako podstawowe 
narzêdzie w stymulowaniu doskonalenia 
wyrobów, technologii produkcji czy te¿ wiad-
czonych us³ug.

Mo¿na za³o¿yæ, ¿e nie ma obecnie mo¿li-
wo ci rozwoju nowoczesnych metod produkcji 
oraz doskonalenia wyrobów i us³ug bez udzia³u 
normalizacji. Normy s¹ stosowane przez kadrê 
naukow¹, in¿ynierów i projektantów praktycz-
nie na ka¿dym etapie procesu powstawania 
wyrobu, pocz¹wszy od koncepcji, poprzez 
projekt, opracowanie modelu, przeprowa-
dzenie niezbêdnych badañ dla prototypu, 
a¿ do wdro¿enia do procesu produkcyjnego. 
Przyk³ady zastosowañ norm s¹ niezliczone, 
a ich znacz¹ca rola jest widoczna m.in. w pro-
cedurach zarz¹dzania bezpieczeñstwem i jako-
ci¹ w du¿ych koncernach petrochemicznych 

i energetycznych, w przemy le maszynowym, 
elektryczno-elektronicznym, jak i ma³ych 
i rednich przedsiêbiorstwach o ró¿nym profilu 
produkcji lub us³ug [2-4].

W aspekcie ochrony zdrowia i ¿ycia cz³o-
wieka, szczególnie w rodowisku pracy, bardzo 
istotne znaczenie maj¹ normy definiuj¹ce 
wymagania, jak i opisuj¹ce metody badañ 
s³u¿¹ce ocenie spe³nienia tych wymagañ przez 
rodki ochrony indywidualnej, w tym filtracyjny 

sprzêt ochrony uk³adu oddechowego. Normy 
te s¹ zharmonizowane z wymaganiami dyrek-
tywy 89/686/EEC, bêd¹cej podstawowym 
dokumentem ramowym Wspólnoty Euro-
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pejskiej, definiuj¹cym zasady oceny typu WE 
rodków ochrony indywidualnej oraz warunki 

wprowadzania na rynek tych rodków.

Nowelizacja norm w zakresie sprzêtu 
ochrony uk³adu oddechowego

Sprzêt ochrony uk³adu oddechowego 
powinien byæ stosowany wszêdzie tam, gdzie 
istniej¹ zagro¿enia dla uk³adu oddechowego 
w postaci aerozoli (py³y, dymy, mg³y), gazów 
nieorganicznych i par substancji organicznych 
lub te¿ wystêpuje tzw. niedobór tlenu (stê-
¿enie poni¿ej 19% objêto ciowych). W wielu 
przedsiêbiorstwach produkcyjnych, zak³a-
dach us³ugowych, ale tak¿e w podziemnych 
zak³adach górniczych, stosowane s¹ znaczne 
ilo ci jednorazowego sprzêtu ochrony uk³adu 
oddechowego w postaci filtrów i pó³masek 
filtruj¹cych, ale równie¿ poch³aniaczy lub 
filtropoch³aniaczy kompletowanych z odpo-
wiedni¹ czê ci¹ twarzow¹, tj. pó³mask¹ lub 
mask¹. Szacuje siê, ¿e roczne zapotrzebowanie 
na pó³maski filtruj¹ce tylko w podziemnych 
zak³adach górniczych to ok. 800 tys. – 1 mln 
sztuk.

Emisja czynników szkodliwych zanie-
czyszczaj¹cych powietrze rodowiska pracy, 
które, wch³aniane do organizmu cz³owieka 
drog¹ oddechow¹, mog¹ byæ przyczyn¹ 
wielu chorób (m.in. pylic, astmy), nawet 
o charakterze nowotworowym, powoduje 
konieczno æ stosowania rodków ochrony 
uk³adu oddechowego. Pojawiaj¹ce siê nowe 
rodzaje zagro¿eñ oraz wzrastaj¹ce wymagania 
i oczekiwania u¿ytkowników zwi¹zane z wa-
lorami u¿ytkowymi sprzêtu ochrony uk³adu 
oddechowego, np. brak nadmiernego ob-
ci¹¿enia twarzy u¿ytkowników, zapewnienie 
niskich oporów przep³ywu podczas wdechu 
i wydechu, s¹ bezpo rednim bod cem dla 
producentów rodków ochrony indywidualnej, 
ale tak¿e dla o rodków naukowo-badawczych 
do poszukiwania nowych, funkcjonalnych i er-
gonomicznych rozwi¹zañ. S¹ to równie¿ wy-
zwania dla komitetów technicznych instytucji 
normalizacyjnych (CEN, ISO), których dzia³ania 
uwzglêdniaj¹ tworzenie nowych wymagañ 
i metod badañ s³u¿¹cych ocenie parametrów 
ochronnych i u¿ytkowych.

Zatem, aby proces doskonalenia rodków 
ochrony indywidualnej móg³ przebiegaæ 
prawid³owo, potrzebne jest opracowanie 
nowych wymagañ stanowi¹cych kryteria 
oceny parametrów ochronnych i u¿ytkowych 
w odniesieniu do tych rodków oraz opraco-
wanie odpowiednich metod badañ pozwa-
laj¹cych na obiektywn¹ ocenê spe³nienia 
tych wymagañ. Rola normalizacji jest w tym 
aspekcie nieoceniona. Dziêki nowelizacji od-
powiedniego standardu odniesienia np. dla 
filtrów lub pó³masek filtruj¹cych s³u¿¹cych 
do oczyszczania powietrza z aerozoli, mamy 
do czynienia z transferem wiedzy w zakresie:

1) mo¿liwo ci zastosowania nowych surow-
ców w konstrukcji materia³ów filtracyjnych,

2) nowych technologii wytwarzania ma-
teria³ów filtracyjnych wraz z ich kierunkow¹ 
modyfikacj¹ (funkcjonalizacj¹),

3) projektowania nowych kszta³tów i kon-
strukcji.

Te trzy elementy stanowi¹ o jako ci pro-
dukcji nowych wyrobów nale¿¹cych do grupy 
sprzêtu ochrony uk³adu oddechowego.

W przypadku materia³ów filtracyjnych, 
bêd¹cych podstaw¹ konstrukcji filtrów i pó³-
masek filtruj¹cych obserwowany jest rozwój 
technologii wytwarzania tych materia³ów 
przez zastosowanie ró¿nego rodzaju technolo-
gii modyfikacji samych w³ókien filtracyjnych – 
modyfikacja zimn¹ plazm¹ [5], wprowadzanie 
nanow³ókien [6] czy te¿ stosowanie ró¿nych 
surowców podstawowych s³u¿¹cych do wy-
twarzania w³óknin filtracyjnych, np. mieszanek 
polimerów (polipropylen, poliester, poliwê-
glan, poliamid) lub ich kompozytów z udzia³em 
specjalnych dodatków poprawiaj¹cych nie tyl-
ko w³asno ci filtracyjne, ale i nadaj¹cych nowe 
w³a ciwo ci np. aktywno æ wobec bioaerozoli 
– w³ókniny zawieraj¹ce biocydy [7], czy te¿ 
zdolno æ do poch³aniania niewielkich stê¿eñ 
substancji organicznych (wêglowe w³ókniny 
z poliakrylonitrylu).

Rozwój technologii produkcji materia³ów 
filtracyjnych ma na celu opracowanie mate-
ria³ów o wysokiej skuteczno ci filtracji przy 
jak najd³u¿szym jej zachowaniu w czasie 
u¿ytkowania. Z kolei nowe opracowania 
konstrukcyjne przyczyni³y siê do stosowania 
ró¿norodnych uk³adów warstw w³óknin 
filtracyjnych tworz¹cych filtry i pó³maski fil-
truj¹ce o wy¿szej skuteczno ci filtracji aerozoli. 
Projektowane uk³ady warstw w³óknin musz¹ 
gwarantowaæ wymagany poziom skuteczno ci 
filtracji, a jednocze nie niskie opory przep³ywu 
powietrza. Kompromis pomiêdzy tymi cecha-
mi warstw w³óknin filtracyjnych ma ogromny 
wp³yw na walory u¿ytkowe, które powoduj¹ 
¿e sprzêt staje siê coraz bardziej ergonomiczny 
i przyjazny dla jego u¿ytkowników.

Maski pe³notwarzowe

Odzwierciedleniem potrzeb rynku w zakre-
sie poszukiwania ochron uk³adu oddechowego 
o zwiêkszonym poziomie ochrony s¹ zmiany, 
polegaj¹ce na wprowadzaniu nowych lub 
modyfikacji istniej¹cych zapisów w normach 
dotycz¹cych tego obszaru. Proces tych zmian 
mo¿emy prze ledziæ na przyk³adzie zharmoni-
zowanych norm europejskich (EN). Pierwszych 
istotnych zmian dokonano w 1998 roku w EN 
136, dotycz¹cej masek pe³notwarzowych [8]. 
W znowelizowanej normie wprowadzono po-
dzia³ masek na trzy odrêbne klasy, a co za tym 
idzie zró¿nicowano parametry ich badania oraz 
wymagania, które powinny spe³niaæ. Do klasy 
pierwszej zalicza siê maski o lekkiej konstrukcji 
do kompletowania z filtrami, poch³aniaczami 

i filtropoch³aniaczami. Klasê drug¹ tworz¹ 
maski do kompletowania ze sprzêtem z wymu-
szonym przep³ywem powietrza lub wspoma-
ganiem przep³ywu. Na klasê trzeci¹ sk³adaj¹ siê 
maski do zastosowañ ze sprzêtem izoluj¹cym, 
tj. aparatami powietrznymi butlowymi lub 
aparatami regeneracyjnymi.

Istotn¹ zmian¹ wprowadzon¹ dla masek 
klasy trzeciej jest badanie odporno ci na pro-
mieniowanie cieplne, po którym sprawdza siê 
szczelno æ maski. Zmiany mia³y bezpo redni 
zwi¹zek z potrzeb¹ dostarczania masek 
o wy¿szych, lepszych parametrach ochron-
nych, w tym g³ównie dla s³u¿b ratowniczych 
(stra¿y po¿arnej, ratownictwa chemicznego 
i górniczego). Jednocze nie spowodowa³y one, 
¿e producenci zaczêli stosowaæ nowocze niej-
sze materia³y i konstrukcje, tak aby ich maski 
mog³y spe³niæ nowe, wy¿sze wymagania 
w zakresie odporno ci cieplnej oraz stopnia 
dopasowania do twarzy u¿ytkowników 
ocenianego na podstawie badania przecieku 
wewnêtrznego.

Filtry

Jednak najwiêksz¹ dynamik¹ zmian w za-
kresie metod oceny charakteryzuje siê sprzêt 
filtracyjny, tj. filtry i pó³maski filtruj¹ce. 
W 2000 r. zosta³a znowelizowana EN 143 
dotycz¹ca filtrów, datowana na 1990 rok [10]. 
W jej nowym wydaniu wprowadzono zmiany 
w wymaganiach i metodach badañ wszystkich 
najwa¿niejszych parametrów dla tego rodzaju 
ochron, tj. skuteczno ci filtracji i oporów prze-
p³ywu (wdech, wydech). O ile norma z 1990 r. 
dopuszcza³a w przypadku badania penetracji 
niespe³nienie wymagañ przez filtry po kondy-
cjonowaniu termicznym (wówczas producent 
mia³ obowi¹zek podania daty wyga niêcia 
dopuszczalnego okresu przechowywania 
filtra), to wed³ug nowej normy wymagano, 
aby filtry spe³nia³y wymagania dla w³a ciwej 
klasy ochronnej tak¿e po kondycjonowaniu 
termicznym.

Równie¿ badanie penetracji mg³¹ oleju 
parafinowego sta³o siê obligatoryjne i filtry 
musia³y spe³niaæ wymagania normy w tym 
zakresie. Poprzednio, wg EN 143:1990 [10] fil-
try, które nie uzyska³y pozytywnego rezultatu 
podczas badania penetracji wobec mg³y oleju 
parafinowego, mog³y byæ jedynie odpowiednio 
oznakowane i mo¿na by³o je stosowaæ wszê-
dzie tam, gdzie wymagana by³a ochrona uk³a-
du oddechowego tylko wobec aerozoli ze sta³¹ 
faz¹ rozproszon¹ (py³y, dymy). Badaniem mg³¹ 
oleju parafinowego objêto tak¿e filtry klasy P1 
– norma z 1990 r. nie mia³a w swoim zakresie 
tego badania. Zmianie uleg³o wymaganie 
co do skuteczno ci filtracji filtrów klasy P2 i P3. 
Ponadto badanie oporów przep³ywu rozsze-
rzono o badanie filtrów po kondycjonowaniu 
termicznym.

EN 143:2000 ca³kowicie wycofa³a badanie 
zatkania py³em wêglowym, pozostawiaj¹c 
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tylko badanie zatkania py³em dolomitowym 
zarówno w odniesieniu do filtrów przezna-
czonych do przemys³u, jak i do kopalñ, przy 
czym wprowadzono obowi¹zkowe badanie 
zatkania dla filtrów klasy 3 (P3), [11]. Dosyæ 
istotn¹ zmian¹ by³ podzia³ na elementy oczysz-
czaj¹ce do sprzêtu jednofiltrowego i dwufil-
trowego. Wi¹za³o siê to z wprowadzeniem 
proporcjonalno ci w objêto ciowym natê¿eniu 
przep³ywu powietrza i aerozolu testowego 
w odniesieniu do badañ sprzêtu dwufiltro-
wego. Dokonano tak¿e zmiany w sposobie 
znakowania wyrobu.

W 2006 r. dokonano kolejnych zmian 
w podziale filtrów, sposobie badania penetracji 
i ich znakowaniu. Zgodnie z nowymi zasadami 
filtry dzielimy do u¿ytku na jedn¹ zmianê 
robocz¹ (znakowane „NR” – skrót od ang. 
Not Re-usable) oraz do wielokrotnego u¿ytku 
(znakowane „R” – skrót od ang. Re-usable). 
Po wprowadzeniu zmian badanie penetracji 
prowadzi siê do momentu od³o¿enia w mate-
riale filtracyjnym 120 mg aerozolu testowego, 
odpowiednio chlorku sodu lub mg³y oleju pa-
rafinowego. Mamy wiêc sytuacjê prowadzenia 
badania zmiany warto ci penetracji w czasie, 
który w przypadku badania z aerozolem chlorku 
sodu wynosi ok. 120 minut, a w przypadku mg³y 
oleju parafinowego ok. 60 minut. Przed noweli-
zacj¹ normy, pomiar warto ci penetracji wyko-
nywano po up³ywie ju¿ 3 minut od momentu 
rozpoczêcia badania. Ponadto dla filtrów prze-
znaczonych do wielokrotnego u¿ytku wykonuje 
siê ponowne badania penetracji po up³ywie 24 
godzin dla ju¿ badanego filtra, tj. po od³o¿eniu 
120 mg aerozolu testowego, odczytuj¹c wynik 
po kolejnych 3 minutach badania [11].

Pó³maski filtruj¹ce

Analogicznych zmian dokonano w normie 
EN 149 dotycz¹cej pó³masek filtruj¹cych. 
W EN 149:2001 [14] wprowadzono obo-
wi¹zkowe badanie penetracji mg³y oleju 

parafinowego (dotychczas badanie to by³o 
nieobowi¹zkowe dla pó³masek filtruj¹cych 
klasy FFP2 i FFP3) oraz zmieniono wymagania 
co do ich skuteczno ci: w przypadku penetracji 
aerozolem NaCl dla FFP3 oraz w przypadku 
penetracji aerozolem mg³y oleju parafinowego 
dla FFP2 i FFP3. Mia³o to wp³yw na zasady 
znakowania. Norma z 1991 r. [12] wprowa-
dza³a oznakowanie pó³maski filtruj¹cej liter¹ 
„S” – skrót od ang. Solid, je¿eli by³a ona prze-
znaczona do ochrony przed cz¹stkami sta³ymi 
(pozytywny wynik badania tylko dla penetracji 
aerozolem NaCl) lub literami „SL” – skrót 
od ang. Solid Liquid, je¿eli pó³maska filtruj¹ca 
uzyska³a pozytywne wyniki dla badania pene-
tracji zarówno aerozolem NaCl, jak i aerozolem 
mg³y oleju parafinowego [13].

Przy badaniu oporów oddychania wg 
normy z 2001 r. [14] podwy¿szono warto æ 
natê¿enia przep³ywu powietrza, zarówno 
dla wdechu, jak i wydechu, co mia³o bardziej 
odpowiadaæ rzeczywistym warunkom pracy. 
Norma ta wycofa³a badanie zatkania py³em 
wêglowym oraz wprowadzi³a badanie zatkania 
py³em dolomitowym tak¿e dla pó³masek fil-
truj¹cych klasy FFP3. Kolejne zmiany wprowa-
dzono w EN 149:2001+A1:2009 [15]. Dotyczy³y 
one podzia³u pó³masek filtruj¹cych, sposobu 
badania penetracji i ich znakowania. Zgodnie 
z nowymi zasadami pó³maski filtruj¹ce dzie-
limy, podobnie jak filtry, na przeznaczone 
do u¿ytku przez jedn¹ zmianê robocz¹ (zna-
kowane NR) oraz do wielokrotnego u¿ytku 
(znakowane R). Metoda badania penetracji 
dla pó³masek filtruj¹cych zosta³a zmieniona 
analogicznie jak w przypadku badania filtrów.

Nowelizacja norm a zmiany konstrukcyjne sprzêtu 
ochrony uk³adu oddechowego

Wprowadzone nowelizacje norm odno-
sz¹cych siê do filtracyjnego sprzêtu ochrony 
uk³adu oddechowego mia³y bezpo redni 
wp³yw na udoskonalenie tego rodzaju rod-

ków ochrony. Producenci oferuj¹c nowe 
rozwi¹zania filtrów i pó³masek filtruj¹cych 
dokonali istotnych zmian konstrukcyjnych 
przez wprowadzenie kilku warstw ró¿nego 
rodzaju w³óknin o ró¿nych parametrach 
(masa powierzchniowa, grubo æ, porowato æ) 
w miejsce np. jednej warstwy o wiêkszej masie 
powierzchniowej.

Jednocze nie zwiêkszenie liczby warstw 
nie mia³o wp³ywu na pogorszenie cech 
u¿ytkowych filtrów i pó³masek filtruj¹cych. 
Okaza³o siê, ¿e dziêki zastosowaniu kilku 
warstw w³ókniny filtracyjnej o mniejszej masie 
powierzchniowej wobec jednej warstwy w³ók-
niny o wiêkszej lub takiej samej masie mo¿na 
uzyskaæ zdecydowanie lepsz¹ skuteczno æ 
filtracji aerozoli. Pó³maski filtruj¹ce i filtry spe³-
niaj¹ce najnowsze wymagania nie wykazuj¹ 
zwiêkszonych oporów przep³ywu powietrza, 
które s¹ bardzo czêsto dominuj¹cym czynni-
kiem maj¹cym wp³yw na decyzjê o stosowaniu 
lub odrzuceniu filtracyjnych rodków ochrony 
uk³adu oddechowego przez u¿ytkowników.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e wprowadzenie 
podzia³u filtrów i pó³masek filtruj¹cych, prze-
znaczonych do stosowania przez jedn¹ zmianê 
robocz¹ (NR) i przez wiêcej ni¿ jedn¹ zmianê 
robocz¹ (R) mia³o wp³yw na zró¿nicowanie 
konstrukcji odpowiednio filtrów i pó³masek 
filtruj¹cych, g³ównie w ilo ci i jako ci zastoso-
wanych materia³ów filtracyjnych. W przypadku 
pó³masek filtruj¹cych wielokrotnego u¿ytku 
najbardziej zauwa¿aln¹ zmian¹ s¹ dodatkowe 
elementy konstrukcyjne w postaci uszczelnieñ 
lub warstw poch³aniaj¹cych wilgoæ (z wydy-
chanego powietrza lub z potu, rys.).

Dalsza ewolucja standardów sprzêtu 
ochrony uk³adu oddechowego

Zmiany normalizacyjne to proces ci¹g³y 
i dynamiczny, powi¹zany z ogólno wiatowy-
mi tendencjami do globalizacji rynku, w tym 
d¹¿eniami do stworzenia jednolitych zasad 

Rys. Dodatkowe uszczelnienia (a) i warstwa poch³aniaj¹ca wilgoæ (b) umieszczone po wewnêtrznej stronie czaszy pó³maski filtruj¹cej

Fig. Additional seals (a) and a moisture absorption layer (b) on the external side of the cup of  filtering half-mask

a) b)
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co do wymagañ, kryteriów oceny i metod 
badañ. W przypadku sprzêtu ochrony uk³a-
du oddechowego chodzi g³ównie o to, aby 
by³ on odpowiednio dostosowany nie tylko 
do rzeczywistych warunków u¿ytkowania 
oraz obci¹¿enia pracownika, ale równie¿ 
do zró¿nicowanych antropometrycznych 
wymiarów twarzy u¿ytkowników na ca³ym 
wiecie. Ju¿ dzisiaj stawiane s¹ producentom 

nowe wymagania, np. sprzêt przeznaczony 
do prac w górnictwie musi dodatkowo uzyskaæ 
pozytywne wyniki badañ eksploatacyjnych 
przeprowadzanych w rzeczywistych warun-
kach w warunkach kopalnianych.

Ostatnio pojawiaj¹ siê równie¿ zupe³nie 
nowe wymagania w odniesieniu do pó³masek 
filtruj¹cych w zakresie poch³aniania zapachów 
par organicznych. Jak dot¹d wymagania te 
nie zosta³y zg³oszone do odpowiednich komi-
tetów technicznych ISO lub CEN, jednak nale¿y 
siê spodziewaæ, ¿e w niedalekiej przysz³o ci 
mog¹ staæ siê przedmiotem prac tych cia³. 
Obserwuje siê tak¿e wprowadzanie wyma-
gañ determinowanych poziomem wysi³ku, 
jaki towarzyszy wykonywaniu okre lonych 
czynno ci zawodowych. Wymagania te maj¹ 
uwzglêdniaæ konieczno æ badania np. sku-
teczno ci filtracji i oporów oddychania przy 
zwiêkszonych warto ciach objêto ciowego na-
tê¿enia przep³ywu (powy¿ej 95 l/min). Innym 
czynnikiem wp³ywaj¹cym na wprowadzanie 
zmian do norm s¹ nowe zagro¿enia, np. nano-
cz¹stki (cz¹stki o rednicy nie wiêkszej ni¿ 100 
nm), powstaj¹ce w wyniku rozwoju technologii 
produkcji i coraz szerszego zastosowania na-
nomateria³ów. W tym zakresie nale¿y spodzie-
waæ siê wprowadzenia zasadniczych zmian 
w zakresie wymagañ dla filtracyjnego sprzêtu 
ochrony uk³adu oddechowego dotycz¹cych 
klasyfikacji, metod badañ oraz oznakowania, 
jednak na rozpoczêcie prac normalizacyjnych 
nale¿y jeszcze poczekaæ.

Obecnie w Europie trwaj¹ przygotowania 
do zast¹pienia wszystkich regionalnych norm 
europejskich (EN), obejmuj¹cych swoim za-
kresem sprzêt ochrony uk³adu oddechowego, 
normami miêdzynarodowymi ISO, uznanymi 
za normy europejskie jako EN-ISO [15]. Nikt 
nie ma w¹tpliwo ci, ¿e jest to proces ko-
nieczny i nieodwracalny, dyskutuje siê jedynie 
nad sposobem wprowadzenia tych zmian. 
Zgodnie z zawartymi porozumieniami miêdzy 
CEN i CENELEC a ISO i IEC istniej¹ dwie drogi: 
„wiedeñska” i „drezdeñska”.

Porozumienie Wiedeñskie zak³ada jed-
noczesne powstawanie norm w ISO i CEN, 
ale prace normalizacyjne prowadzone by³yby 
wy³¹cznie w komitecie ISO, natomiast g³oso-
wanie odbywa³oby siê dwutorowo (niezale¿nie 
dla ISO i EN). Po przyjêciu EN automatycznie 
by³aby ona zharmonizowana z dyrektyw¹ 
i wchodzi³a do stosowania w Europie. Warto 
wspomnieæ, ¿e porozumienie to podkre la 
g³ówn¹ rolê ISO, a co za tym idzie, w przy-

padku EN ISO bêd¹ mog³y one byæ poddane 
rewizji tylko przez ISO. Zgodnie z Porozumie-
niem Drezdeñskim normy ISO ustanawiane 
by³yby zgodnie ze swoim trybem, a nastêpnie 
bez ¿adnych zmian przyjmowane jako EN. 
W obu przypadkach okres przej ciowy od daty 
przyjêcia norm ISO do wycofania obecnych 
norm EN wynosi³by 36 miesiêcy, natomiast 
czas na wprowadzenie norm ISO to 84 mie-
si¹ce (48 na opracowanie normy i 36 miesiêcy 
okresu przej ciowego). Ostateczne decyzje 
co do sposobu wdro¿enia norm ISO jako EN 
ISO nie zosta³y jeszcze podjête.

Podsumowanie

Niezale¿nie od tego, która z opisanych dróg 
zostanie przyjêta, wdro¿enie norm miêdzyna-
rodowych do normalizacji europejskiej bêdzie 
wi¹za³o siê z du¿ymi zmianami nie tylko dla 
producentów, ale równie¿ dla laboratoriów 
badawczych i jednostek certyfikuj¹cych. 
W obszarze sprzêtu ochrony uk³adu odde-
chowego zmianie ulegnie zarówno klasyfikacja 
sprzêtu filtracyjnego oraz poch³aniaj¹cego, 
jak i stawiane wymagania oraz metody 
badañ stosowane do oceny poszczególnych 
rodzajów sprzêtu. Metody badañ przyjête 
w normach miêdzynarodowych s¹ ukierun-
kowane na uwzglêdnienie w jeszcze wiêkszym 
stopniu rzeczywistych warunków pracy oraz 
realnego obci¹¿enia pracownika. Nowelizo-
wane projekty norm ISO zak³adaj¹ badania 
sprzêtu filtruj¹cego przy 7 ró¿nych natê¿e-
niach przep³ywu powietrza od ok. 20 l/min
(charakteryzuj¹cego najmniejszy wysi³ek 
przy wykonywaniu pracy) a¿ do 135 l/min 
(najwiêkszy wysi³ek przy pracy). Bior¹c pod 
uwagê aktualne wymagania norm, wed³ug 
których sprzêt filtracyjny badany jest przy 2 
natê¿eniach przep³ywu powietrza, tj. odpo-
wiednio 30 i 95 l/min, proponowane zmiany 
nale¿y uznaæ za kluczowe.

Projektowane zmiany zak³adaj¹ równie¿ 
wprowadzenie 6 klas ochronnych (dotychczas 
wyró¿niamy 3 poziomy ochrony), a co za 
tym idzie zmiany w warto ciach skuteczno-
ci sprzêtu. Równie¿ w przypadku sprzêtu 

poch³aniaj¹cego przewiduje siê zmiany w za-
kresie natê¿enia przep³ywu powietrza, kla-
syfikacji i jego znakowania. Istotn¹ nowo ci¹ 
w proponowanych zmianach bêdzie równie¿ 
wprowadzenie 5 ci le okre lonych rozmiarów 
dla pó³masek filtruj¹cych odzwierciedlaj¹cych 
charakterystyczne wymiary twarzy ró¿nych 
ras ludzkich.

Opisane w artykule propozycje zmian mog¹ 
z pewno ci¹ staæ siê czynnikiem motywuj¹cym 
producentów filtracyjnego sprzêtu ochrony 
uk³adu oddechowego do poszukiwania co-
raz to nowszych technologii wytwarzania i/
lub modyfikacji w³ókninowych materia³ów 
filtracyjnych, jak i rozwi¹zañ konstrukcyjnych 
filtrów i pó³masek filtruj¹cych. Instytuty 

badawcze, chc¹c sprostaæ nowym wyma-
ganiom w zakresie metodyki badañ, bêd¹ 
zmuszone do odpowiedniego dostosowania 
urz¹dzeñ badawczych w swoich laboratoriach, 
co najczê ciej wi¹¿e siê z ich wymian¹ i opra-
cowaniem nowych procedur oceny. Przyjêcie 
proponowanych zmian, ich wdro¿enie, a na-
stêpnie odpowiednie dostosowanie mo¿li-
wo ci produkcji – od strony producentów – 
i mo¿liwo ci badania parametrów ochronnych 
i u¿ytkowych – od strony laboratoriów – bêdzie 
niew¹tpliwie wymaga³o czasu. Wydaje siê 
jednak, ¿e proces ten jest nieunikniony z uwagi 
na dobro u¿ytkowników sprzêtu ochrony uk³a-
du oddechowego, którzy wykonuj¹c czynno ci 
zawodowe w rodowisku pracy, w którym po-
jawiaj¹ siê nowe zagro¿enia, maj¹ bezpo redni 
wp³yw na charakter wprowadzanych zmian 
w normach. Nowelizacja norm przyczyni siê 
zatem do zwiêkszenia bezpieczeñstwa pra-
cy, co przy jednoczesnym upowszechnieniu 
postêpu technicznego i utrwaleniu osi¹gniêæ 
techniki da gwarancjê spe³nienia przez wyroby 
nowych wymagañ.
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