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Stosowanie rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi 

 

Problem racjonalnego rozwiązania instalacji wentylacji występuje przy różnych procesach tech-

nologicznych związanych z wydzielaniem się zanieczyszczeń powietrza. Jednym ze źródeł wydziela-

nia się zanieczyszczeń powietrza jest powszechnie stosowane w przemyśle spawanie. 

 

  

Źródło: własne 

 

W Polsce ponad 100 branż przemysłowych związanych jest ze spawalnictwem. W procesie pro-

dukcji technologie spawalnicze wykorzystuje ok. 7 tys. przedsiębiorstw. W spawalnictwie pracuje 

ok. 130-150 tys. osób, w tym samych spawaczy jest ok. 60-80 tys. 

Spawalnictwo stanowi podstawową technologię łączenia materiałów metalicznych i tworzyw 

sztucznych. Duże narażenie zawodowe spawaczy wynika z występowania różnorodnych czynników 

szkodliwych towarzyszących procesom spawania, w tym emisji mieszaniny drobnodyspersyjnych 

cząstek stałych (pyłu) oraz substancji chemicznych (gazów) do środowiska pracy. 

Główną rolę w zmniejszaniu stężenia zanieczyszczeń powietrza w strefach, gdzie prowadzone są 

prace spawalnicze, odgrywa wentylacja mechaniczna. 

                                                            

 

Najskuteczniejszym rozwiązaniem uniemożliwia-

jącym przedostanie się zanieczyszczeń powietrza 

do strefy oddychania pracowników i do innych 

pomieszczeń jest maksymalne oraz szczelne obu-

dowanie przestrzeni, w której znajduje się źródło 

ich emisji. Coraz częściej stosowana jest roboty-

zacja stanowisk spawalniczych
bigstock-Welding-Robot-In-The-Process--369626212.jpg 
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Stosowanie rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi 

W celu opracowania skutecznych obudów źródła emisji pyłów należy zapewnić przestrzeganie, 

już w fazie projektowania, założeń technicznych odnośnie do wymagań skuteczności ograniczania 

ryzyka zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza. 

Obudowy mogą być różnej wielkości i mogą obejmować: 

 całą przestrzeń stanowiska spawalniczego – obudowy całkowite 

 rejon emisji zanieczyszczeń powietrza – obudowy częściowe.  

Całkowite obudowy powinny być projektowane podczas konstruowania stanowiska spawalni-

czego.  

Przy projektowaniu obudowy do istniejącego stanowiska spawalniczego konieczne jest uwzględ-

nienie ergonomii i parametrów wpływających na poziom emisji dymów spawalniczych. 

Całkowite lub częściowe obudowanie stanowiska spawalniczego nie zawsze jest możliwe. Stoso-

wane są wtedy odciągi miejscowe wyposażone w ssawki, okapy (stacjonarne lub przestawne), po-

łączone z instalacją odpylającą albo urządzeniem filtracyjno-wentylacyjnym. 

 

 

 

Źródło: własne 

 

Zadaniem instalacji wentylacji miejscowej jest wychwytywanie zanieczyszczeń powietrza bez-

pośrednio przy źródle emisji i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się w pomieszczeniu pracy.  

Rodzaj zastosowanej instalacji wentylacji miejscowej zależy zarówno od umiejscowienia źródła 

emisji, jak również od kierunku i prędkości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza.  

Niedogodnością związaną z tym rozwiązaniem jest konieczność umieszczania tych instalacji bez-

pośrednio w rejonie źródeł emisji dymów ze względu na mały obszar skutecznego działania elemen-

tów wychwytujących zanieczyszczenia powietrza. 
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Stosowanie rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi 

 
 

 

Nawet mimo swojej wysokiej skuteczności, zadania tego odciągi miejscowe nie realizują w całości, 

dlatego pewna część zanieczyszczeń powietrza przedostaje się ze źródła emisji do pomieszczenia.   

 

 

Źródło: własne 

 

Taka niekontrolowana emisja zanieczyszczeń powietrza może być ograniczana poprzez: 

 zwiększanie strumienia objętości powietrza odciąganego 

  stosowanie rozcieńczającej wentylacji ogólnej w pomieszczeniu 

  modyfikacje elementów końcowych wentylacji wywiewnej. 
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