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Równoczesne stosowanie  
przemys³owych he³mów ochronnych 
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Wiele stanowisk pracy w takich ga³êziach gospodarki, jak np. budownictwo, górnictwo, ener-

wiêcej ni¿ jednym polu. Specyficzn¹ sytuacj¹ jest wystêpowanie zagro¿eñ mechanicznych, które 

-
wiono problematykê stosowania he³mów z odzie¿¹ chroni¹c¹ przed czynnikami termicznymi, 

s³uchu. Zaprezentowano wyniki badañ laboratoryjnych niebezpiecznych zjawisk towarzysz¹cych 
³¹cznemu stosowaniu tego sprzêtu. Badania obejmowa³y miêdzy innymi filmowanie za pomoc¹ 
szybkiej kamery efektów uderzenia w he³m na makiecie g³owy z za³o¿onymi np. okularami 
ochronnymi. Przedstawiono równie¿ wstêpne wskazówki pozwalaj¹ce na prawid³owy dobór 

Simultaneous use of industrial safety helmets and other personal protective equipment
Many workstations in construction, mining, energy, forestry, storage pose a serious risk for workers due 
to the presence of more than one hazardous factor. The situation is special if there are mechanical factors 
hazardous for the worker’s head, which necessitate the simultaneous use of safety helmets together 
with other personal protective equipment. This paper presents problems associated with using helmets 
together with clothing protecting against thermal factors, eye and face protective equipment, respira-
tory protective equipment and hearing protective equipment. The results of laboratory tests addressing 
the dangerous phenomena accompanying combined application of such equipment are presented. The 
tests included, among others,  filming with a high-speed camera the effects of impact on the helmet 
placed on a headform with, e.g., protective glasses. The paper provides preliminary guidelines enabling 
appropriate selection and joint application of helmets and other personal protective devices.

Wstêp
Wiele stanowisk pracy, w takich ga³êziach 

gospodarki, jak np. budownictwo, górnictwo, 
-

zynowa, stwarza dla pracowników powa¿ne 
zagro¿enia mechaniczne. Do najwa¿niejszych 
z nich nale¿¹: uderzenie przez spadaj¹ce obiek-
ty, uderzenie o niebezpieczne elementy kon-
strukcyjne stanowiska pracy oraz wci¹gniêcie 

przenoszone elementy. Zagro¿enia te nabieraj¹ 
szczególnego znaczenia, je¿eli dotycz¹ g³owy 
cz³owieka. Spowodowane jest to szczególn¹ 

czaszki, mózgu oraz krêgów szyi. Problem ten 
znajduje potwierdzenie w danych dotycz¹cych 
wypadków przy pracy, publikowanych przez 
GUS [1] i PIP [2].

-

-
darki, nie zawsze mo¿na wyeliminowaæ zagro-
¿enia mechaniczne, podejmuj¹c odpowiednie 

-
ników jest zastosowanie przemys³owych he³-
mów ochronnych, spe³niaj¹cych wymagania 
PN-EN 397:2013 [3]. W efekcie he³m ochronny 

w warunkach przemys³owych.
Na ró¿nych stanowiskach pracy wystêpuj¹ 

-
chaniczne, niebezpieczne dla pracowników 
zagro¿enia. Je¿eli pracownik ma przed nimi byæ 

ochrony indywidualnej, to rodzi siê problem 
ich równoczesnego stosowania z he³mem 

-
padków nale¿y stosowanie he³mów z:

• odzie¿¹ chroni¹c¹ przed czynnikami 
termicznymi
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-
wiedniego zabezpieczenia przed utrat¹ ciep³a. 
Problem ten jest charakterystyczny dla takich 
ga³êzi przemys³u jak budownictwo, energe-

jest zastosowanie ró¿nego typu kominiarek 
oraz specjalnych ocieplaczy pod he³mami. 
Przyk³ady ³¹cznego zastosowania takiego 
sprzêtu z przemys³owym he³mem ochronnym 
przedstawiono na fot. 1.

Analogiczna sytuacja wystêpuje w przy-

chroni¹cych przed czynnikami gor¹cymi, wy-
konanych np. z w³ókien aramidowych.

Analizuj¹c stosowanie kominiarek i ocie-
placzy pod he³my ochronne wymieniæ nale¿y 
nastêpuj¹ce zjawiska, mog¹ce wp³ywaæ 
na bezpieczeñstwo u¿ytkownika he³mu:

zdefiniowanej przez PN-EN 397:2013 [3] jako 
-

wy a dolnym brzegiem pasa g³ównego he³mu
• zwiêkszenie obwodu g³owy u¿ytkownika 

z punktu widzenia dopasowania he³mu
• zmiana wspó³czynnika tarcia miêdzy 

he³mem a g³ow¹ z kominiark¹ lub ocieplaczem.
-

duje, ¿e he³m jest p³ycej osadzony na g³owie 

siê ku górze. W efekcie powoduje to, ¿e jest on 
mniej stabilny i bardziej podatny na spadanie. 
Badania pokaza³y, ¿e w przypadku niektórych 
typów he³mów oraz ocieplaczy i kominia-

rek, wykonanych z grubych materia³ów, 
nie jest spe³nione wymaganie PN-EN 397:2013 

kominiarki lub ocieplacza pod he³m wymaga 

na zwiêkszenie obwodu g³owy. W przypadku 
elementów ocieplaj¹cych wykonanych z gru-
bych materia³ów w³ókienniczych, np. dzianin, 

ale mo¿e to przekraczaæ zakres regulacji he³mu. 
Pojawia siê wówczas ryzyko nieprawid³owego 
dopasowania, gro¿¹cego pogorszeniem pod-
stawowych parametrów ochronnych sprzêtu. 
Zastosowanie materia³ów w³ókienniczych 
pomiêdzy he³mem a g³ow¹ u¿ytkownika mo¿e 
powodowaæ równie¿ zmniejszenie wspó³czyn-

nastêpstwem tego zjawiska jest zwiêkszenie 
ryzyka spadania he³mu z g³owy, szczególnie 
w sytuacji pochylania siê lub wykonywania 
gwa³townych ruchów.

Pracownik, chc¹c unikn¹æ zagro¿eñ wy-
nikaj¹cych z równoczesnego stosowania 
he³mów z kominiarkami lub ocieplaczami, 
powinien:

• sprawdziæ, czy pas g³ówny mo¿na dopa-
-

nego obwodu g³owy i dokonaæ odpowiedniej 
regulacji

• sprawdziæ, czy he³m jest stabilnie umiej-
scowiony na g³owie i nie wykazuje tendencji 
do spadania podczas wykonywania sk³onów 
oraz szybkich ruchów g³ow¹.

Równoczesne stosowanie he³mów 

Rozwa¿aj¹c kwestie zwi¹zane z równo-
czesnym stosowaniem he³mów ochronnych 

pod uwagê nastêpuj¹ce ich rodzaje:
• okulary ochronne
• gogle ochronne
• os³ony oczu i twarzy z w³asnym nag³o-

wiem oraz w wersji nahe³mowej.
Os³ony nahe³mowe s¹ najlepiej przystoso-

wane do wspó³pracy z he³mami poniewa¿ z za-
³o¿enia ich konstrukcja jest do tego przezna-

która zapewnia u¿ytkownikowi odpowiedni 
poziom ochrony, jest badana za pomoc¹ metod 
zawartych w PN-EN 168:2005 [4]. Kryteria 
oceny w stosunku do takich os³on znajduj¹ siê 
w PN-EN 166:2005 [5] i stanowi¹ podstawê 

nag³owiem jest praktycznie nieprzydatna 
do wspó³pracy z he³mami ochronnymi. Wyni-
ka to z konstrukcji typowego nag³owia i jego 
mechanizmów regulacyjnych, które unie-

he³mu. He³my mog¹ byæ równie¿ stosowane 
z okularami i goglami ochronnymi. Przyk³ady 
takiego po³¹czenia przedstawiono na fot. 2.

indywidualnej wydaje siê bezpieczny i nie budzi 

Fot. 2. Przyk³ad zastosowania okularów i gogli ochronnych z he³mem

• ochronnikami s³uchu.
Problem równoczesnego stosowania 

he³mów z innym sprzêtem dotyczy dwóch 
podstawowych aspektów: zachowania para-

jednoczesnym niestwarzaniu dodatkowego 
ryzyka, oraz obni¿ania komfortu u¿ytkowa-
nia. Problem ten, jak do tej pory, jest s³abo 
dostrzegany podczas wprowadzania na rynek 

-
nej, na co dowodem mo¿e byæ chocia¿by brak 
zarówno teoretycznych, jak i praktycznych 
publikacji na ten temat. Aby zmieniæ tê sytuacjê 
w 2014 r. Zak³adzie Ochron Osobistych CIOP-
-PIB, w ramach III etapu programu wieloletnie-
go pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków 
pracy”, podjêto odpowiedni projekt badawczy. 
Artyku³ jest efektem realizacji jego pierwszego 
etapu i ma na celu przybli¿enie problematyki 
równoczesnego stosowania he³mów ochron-

oraz dostarczenia potencjalnym u¿ytkowni-
kom praktycznych wskazówek doboru tego 
sprzêtu.

Równoczesne stosowanie  
he³mów i odzie¿y chroni¹cej  
przed czynnikami termicznymi

Potrzeba ochrony g³owy pracownika 
za pomoc¹ he³mu w warunkach niskich 
temperatur, np. zim¹ na otwartej przestrzeni, 

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

BP 11/2014 19



zastrze¿eñ. Badania laboratoryjne polegaj¹ce 
na przeprowadzeniu uderzenia poruszaj¹cego 
siê pionowo obiektu w he³m za³o¿ony na ma-
kietê g³owy i zapisu jego zachowania za po-

4000 klatek/s, wykaza³y jednak, ¿e sytuacja 
mo¿e byæ bardziej z³o¿ona. Podczas uderzenia, 
na skutek deformacji skorupy he³mu (oraz 

co mo¿e skutkowaæ przemieszczeniem siê 
do dolnego brzegu pasa g³ównego, daszka 
oraz brzegu skorupy o ok. 20 ÷ 30 mm. Je¿eli 
na tej drodze przemieszczaj¹cy siê element he³-
mu napotyka okulary lub gogle, automatycznie 
przekazuje na nie uderzenie. W konsekwencji 
mo¿e dochodziæ do obra¿eñ twarzy, a g³ównie 
nasady nosa. Przyk³ad takiej sytuacji przed-
stawiaj¹ kolejne zdjêcia (fot. 3.), wykonane 
za pomoc¹ szybkiej kamery.

W celu unikniêcia takiego niebezpieczeñ-
stwa sprzêt nale¿y tak dobieraæ, aby miêdzy 
okularami/goglami a he³mem pozostawa³o 

Ponadto, gogle lub okulary powinny mieæ tak¹ 
konstrukcjê i byæ wykonane z takich materia-
³ów, ¿e podczas uderzenia nie stworz¹ ryzyka 
zranienia twarzy u¿ytkownika.

Równoczesne stosowanie he³mów 
 

uk³adu oddechowego
Na wielu stanowiskach pracy istnieje 

pracownika oraz jego dróg oddechowych. 
Ze wzglêdu na kszta³t oraz sposób umieszcza-
nia na g³owie na szczególn¹ uwagê zas³uguje 
sprzêt ochrony uk³adu oddechowego wypo-
sa¿ony w pó³maski i maski. Przyk³ady rów-
noczesnego stosowania pó³masek z he³mami 
ochronnymi przedstawiono na fot. 4.

-
rzowe nie pozostaj¹ w kontakcie ze skorup¹ 

u¿ytkowania, jak i w sytuacji uderzenia w he³m. 
Problemem natomiast staje siê wspó³praca 

takiego nag³owia przedstawiono na fot. 5.
Bior¹c pod uwagê, ¿e nag³owie znajduje siê 

do g³owy u¿ytkownika, istotny staje siê jego 

przypadkach mo¿e to wywo³ywaæ dyskomfort 
podczas normalnego u¿ytkowania, wywo³any 
nadmiernym naciskiem na ma³¹ powierzchniê, 
a podczas silnego uderzenia w he³m prowadziæ 
do zranienia g³owy. Przyk³ad wzajemnego 

przedstawiono na fot.6.

Badania laboratoryjne prowadzone z zasto-
sowaniem folii umo¿liwiaj¹cej pomiar nacisku 

ulec kilkukrotnemu zwiêkszeniu w sytuacji, 
gdy pod ni¹ znajduje siê nag³owie, np. pó³-

Najlepszym rozwi¹zaniem tego problemu 
jest dobór takiego sprzêtu ochrony uk³adu 
oddechowego, którego nag³owie nie wchodzi 

wykonane z cienkiego i elastycznego tworzywa 
i nieposiadaj¹cego np. elementów regulacyj-

Fot.3. Przekazywanie uderzenia przez he³m na okulary ochronne 

Fot. 4. Przyk³ad zastosowania pó³masek ochronnych z he³mem

Fot.5. Przyk³ady nag³owia pó³masek
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nych, które potencjalnie mog¹ znajdowaæ siê 

Znacznie trudniejszym problemem jest rów-
noczesne stosowanie he³mu z pe³n¹ mask¹. 

-
j¹cych szerokie pole widzenia nie ma mo¿-

konstrukcji he³mów ochronnych. Przyczyny 
-

no na³o¿one na siebie zdjêcia prawid³owo 
za³o¿onych na makietê g³owy masek oraz 
he³mów ochronnych. Maski i he³my za³o¿one 
na makietê by³y fotografowane osobno.

Ze zdjêæ tych jednoznacznie wynika, 
¿e w przypadku zaprezentowanego sprzêtu 

-
nia i ³¹cznego stosowania. Brak dopasowania 
w takiej sytuacji mo¿e groziæ nastêpuj¹cymi 
skutkami: he³m bêdzie wykazywa³ tendencje 
do spadania z g³owy i w sytuacji uderzenia 
nie zapewni odpowiedniej amortyzacji, 
natomiast maska nie wyka¿e odpowiedniej 

Podczas doboru masek i he³mów ochron-
nych do ³¹cznego stosowania nale¿y uwzglêd-
niaæ nastêpuj¹ce aspekty:

wp³ywaæ na po³o¿enie he³mu
• elementy he³mu, np. pas g³ówny nie mog¹ 

wp³ywaæ na sposób jej dopasowania
• elementy nag³owia maski musz¹ wspó³-

sposób jak to przedstawiono w przypadku 
pó³masek.

Najlepszym rozwi¹zaniem problemu rów-
noczesnej ochrony g³owy i uk³adu oddechowe-
go jest zastosowanie he³mów zintegrowanych 
ze sprzêtem ochrony uk³adu oddechowego 
(fot. 8.).

W zaprezentowanym he³mie, przez w¹¿ 
oraz kana³ zainstalowany wewn¹trz skorupy, 

twarzowej. Twarz u¿ytkownika jest otoczona 
przez uszczelnienie z tkaniny uniemo¿liwia-
j¹cej przenikanie niebezpiecznych substancji 
w postaci par i gazów. Takie rozwi¹zanie kon-
strukcyjne eliminuje ca³kowicie mankamenty 
po³¹czenia osobnego he³mu i maski.

Równoczesne stosowanie he³mów 
i ochronników s³uchu

Zagadnienie stosowania he³mów ochron-
nych z ochronnikami s³uchu budzi najmniej 

-
dañ ochronników s³uchu stosowana dla oceny 
typu WE, bazuj¹ca na PN-EN 13819-1:2005 [7], 
zgodnie z któr¹ ochronniki s³uchu s¹ badane 
z konkretnymi typami he³mów, a informacja 

w instrukcjach u¿ytkowania. W konsekwencji 

do zapisów w instrukcjach u¿ytkowania.

Podsumowanie
Analizuj¹c przedstawione przyk³ady rów-

noczesnego stosowania he³mów ochronnych 
-

na zauwa¿yæ, ¿e istnieje szereg przypadków 

i maksymalnie skutecznym stosowaniem. 
Skutkiem tego mo¿e byæ nie tylko obni¿enie 
komfortu u¿ytkowania sprzêtu, ale równie¿ 
stwarzanie dodatkowego zagro¿enia dla u¿yt-
kowników. Z tego powodu kompletuj¹c zesta-

• sprawdziæ, jakie informacje na ten temat 
zawieraj¹ instrukcje stosowania poszczegól-
nych sk³adników

• skonsultowaæ problem z producentem lub 
jego autoryzowanym przedstawicielem

• przeprowadziæ samodzielne próby wygo-
dy u¿ytkowania.

W trakcie dalszej realizacji wspomnianego 
na wstêpie projektu badawczego zostan¹ 
opracowane metody badañ pozwalaj¹ce 

równoczesnego stosowania konkretnych ty-

ochrony indywidualnej. Przygotowane zostan¹ 
równie¿ praktyczne wskazówki dotycz¹ce 
samodzielnego sprawdzania przez u¿ytkow-

he³mów ochronnych i odzie¿y chroni¹cej przed 

oddechowego. Materia³y te bêd¹ umieszczone 
w serwisie internetowym CIOP-PIB.

Fot. 6. Przyk³ady wzajemnego po³o¿enia nag³owia pó³-

and helmet cradle

Fot.7. Na³o¿one na siebie obrazy prawid³owo za³o¿onych na makietê g³owy (osobno) he³mu i maski 

sprzêtu ochrony uk³adu oddechowego
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