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Spawanie i zgrzewanie blach stalowych  
z powłokami cynkowymi wiąże się ze znaczną emisją cynku.  

Dymy cynku mogą być przyczyną gorączki metalicznej – choroby zawodowej, której 
objawy przypominają grypę i zwykle pojawiają się ok. 4 godziny po ekspozycji. 

Ponadto gorączce towarzyszy charakterystyczny objaw, który określany jest 
„Monday morning fever- gorączka poniedziałkowa”, polegający na tym, że po 

wypoczynku dolegliwości pogłębiają się. Po rozpoczęciu pracy po dłuższej przerwie 
pracownicy zazwyczaj czują się bardzo źle i objawy grypowe się nasilają.  

Powtarzające się ekspozycje zawodowe na wysokie stężenie tlenku cynku (ZnO) 
prowadzą do zmian w układzie oddechowym, a gorączka dymów metali uznawana 

jest za bezpośrednią przyczynę astmy związanej z czynnikami zawodowymi.  

Cynk 
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Zgrzewanie blach stalowych z powłoką 
aluminiową wiąże się ze znaczną emisją 

tlenku glinu.  

Glin działa toksycznie na organizm człowieka, 
ma tendencję do gromadzenia się w wątrobie, 

nerkach, trzustce i tkance mózgowej. 

Pył zawierający tlenek glinu negatywnie 
wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego 

układu nerwowego – działanie 
neurotoksyczne. 

Glin 
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Identyfikacja fazowa  
i ilościowa analiza fazowa 

powstającego pyłu 

Emisja pyłu całkowitego 

Emisja tlenku węgla  
i tlenków azotu 

Emisja substancji 
organicznych 
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węglowodory 
aromatyczne 
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Stanowisko doświadczalne do badania emisji pyłu i gazów przy zgrzewaniu 

rezystancyjnym punktowym 
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 Metodyka badawcza 

PN-EN ISO 
15011:2010 

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach 
pokrewnych 

PN-Z-04016-
7:1999 

Ochrona czystości powietrza – Badania zawartości benzenu  
i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym – 

Oznaczanie benzenu, toluenu, etylobenzenu, o, m, p- ksylenu 
w gazach odlotowych metodą chromatografii gazowej 

PN-Z-04240-
5:2006 

Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej 

PiMOŚP 
1999 nr 22, 

91-95 

Fenol, o-m- i p- krezol – metoda oznaczania 
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 Blachy zastosowane w badaniach 

Gatunek stali 
Skład chemiczny stali [%  max] 

C Si Mn P  S  Nb Ti Al 

DX 53D AS 120 0,12 0,30 1,6 0,045 0,004 0,03 0,03 - 

HC 340 LA ZE 50/50 AO + 

Granocoat 
0,10 0,50 1,10 0,025 0,025 0,09 0,15 0,015 

DC04 ZE 50/50 AO + 

Granocoat 
0,08 0,50 0,40 0,030 0,030 0,09 0,18 0,015 

DC04 ZE 36/36 OC  

Gardo Protect 
0,08 0,50 0,40 0,030 0,030 0,09 0,15 0,015 

LAC 320Y400T ZE 

50/50+OC 

Gardo Protect 9498 

0,08 0,35 0,9 0,10 0,045 0,03 0,30 - 

ZE 50/50 AO – powłoka cynkowa  elektrolityczna, 

jednakowa po obydwu stronach  

o grubości 5/5 µm 

A- normalna powierzchnia powlekania, O - oliwienie 

Granocoat - powłoka organiczna 

ZE +OC 

Blacha ocynkowana elektrolitycznie grubość powłoki 

cynkowej 3,6 lub 5 µm   

O – oliwienie, C – chemiczna pasywacja 

+ Gardo Protect 9498 powłoka ochronna epoksydowa 

1 generacji o grubości od 2,5-4 µm;  

AS 120 – powłoka ze stopu aluminium, żelaza  

i krzemu, nanoszona ogniowo 
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Parametry technologiczne zgrzewania rezystancyjnego 

Gatunek materiału 

Grubość 

blach 

Prąd 

zgrzewania 

Czas 

zgrzewania 

Siła 

docisku 
Wydajność 

[mm] [kA] [ms] [daN] [zgrzein/min] 

DX 53 D AS 120 
0,5 8,4 ÷10,5 250 250 21÷23 

1,25 8,6 ÷10,5 300 250 25 

DC04 ZE 36/36 OC 1,25 8,1÷ 10,0 250/300 300 24÷25 

HC 340 LA ZE50/50AO 

+ Granocoat 
1,25 8,1÷ 10,0 250/300 300 24 

DC04 ZE50/50AO  

+ Granocoat 
1,25 8,1÷ 10,0 250/300 300 25 

LAC320 Y 400T 

ZE/EG+OC2 

GardoProtect 

1,25 8,1÷ 10,0 250/300 300 25 

1,5 8,9÷ 10,8 350 300 21 
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Analiza wyników badania wielkości emisji zanieczyszczeń 

powstających przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym 

blach stalowych z dwuwarstwowymi powłokami ochronnymi 

Wpływ rodzaju powłoki ochronnej 
zgrzewanego materiału 

Wpływ prądu zgrzewania 

Wpływ grubości zgrzewanego materiału 

Identyfikacja fazowa i ilościowa analiza 
fazowa pyłu 

Emisja substancji organicznych 
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Blacha HC 340 LA ZE 50/50 AO + Granocoat o gr.1,25 mm 
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 Na emisję pyłu  

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej 
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ENOx [mg/ zgrzeinę] 

Prąd zgrzewania [kA] 

HC 340 LA + ZE 50/50 AO + granocoat 1,25 mm

DX 53 DAS 120 1,25 mm

DC04 ZE 50/50 AO + granocoat 1,25 mm

DC 04 ZE 36/36 OC 1,25 mm

LAC 320Y400T ZE 50/50 OC Gardo Protect 1,25 mm

LAC 320Y400T ZE 50/50 OC Gardo Protect 1,5 mm

 Na emisję 

tlenku węgla  

 Na emisję 

tlenków 

azotu 
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 Na emisję pyłu  

Wpływ grubości zgrzewanego materiału 

LAC 320Y400T Gardo Protect  

o grubości 1,25 mm i 1,5 mm 

DX 53D AS 120  

o grubości 0,5 mm i 1,25 mm 
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Identyfikacja fazowa pyłu  

wistyt 
(FeO) 

Mn 
metaliczny 

Zn 
metaliczny 

Fe 
metaliczne 

ZnO 
magnetyt 
(Fe3O4) 

hematyt 
(α-Fe2O3) 

Mn3O4 FeCO3 
Al 

metaliczne 
Al2O3 MnAl2O4 

DC 04 ZE36/36 OC  
+ Gardo Protect 

HC 340 LA ZE 50/50 AO  

+ Granocoat 

DC 04 ZE 50/50 AO  

+ Granocoat 

Skład chemiczny pyłu powstającego przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach  

z powłokami dwuwarstwowymi, prąd zgrzewania 10 kA 
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Udział wagowy 
[%] 

Składnik pyłu 
Prąd 

zgrzewania 

8 kA 

Zn 
metaliczny 

42,8-65,7% 

Mn 
metaliczny 

12,1-42,2% 

FeO 13,6-45,1% 

Ilościowa analiza fazowa pyłu  
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Udział wagowy 
[%] 

Składnik pyłu 
Prąd 

zgrzewania 

9 kA 

Zn 
metaliczny 

40,2-53,6% 

Mn 
metaliczny 

10,0-24,9% 

FeO 23,0-39,2% 

Ilościowa analiza fazowa pyłu  
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Udział 
wagowy [%] 

Składnik pyłu 
Prąd 

zgrzewania 

10 kA 

Zn metaliczny 0,7-3,8% 

Magnetyt Fe3O4 70,9-75,1% 

FeO 0,5-5,6% 

ZnO 8,0-13,5% 

Hematyt α-Fe2O3 4,6-16,8% 

Ilościowa analiza fazowa pyłu  
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Emisja substancji organicznych 

 Benzenu i toluenu 

 WWA 
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Badania wykazały wpływ prądu zgrzewania na wielkość emisji zanieczyszczeń; 
wzrost prądu zgrzewania powoduje większą emisję pyłu całkowitego i większą 
emisję tlenków azotu i tlenku węgla przy zgrzewaniu blach tej samej grubości  
i przy zachowaniu tych samych wartości czasu zgrzewania i siły docisku. 
Zależność ta występuje dla wszystkich gatunków badanych materiałów  
z powłokami ochronnymi dwuwarstwowymi.  

Badania wykazały wpływ rodzaju powłoki ochronnej zgrzewanego materiału na 
wielkość emisji zanieczyszczeń; przy zbliżonych warunkach technologicznych 
zgrzewania, większą emisją zanieczyszczeń charakteryzują się blachy stalowe  
z powłoką typu ZE + powłoką organiczną typu Gardo Protect. Blacha stalowa  
z powłoką metalową typu stop Al+Si+Fe nanoszona ogniowo charakteryzowała 
się niższą emisją pyłu całkowitego.  

Wyniki badań pozwoliły na wyznaczenie zależności pomiędzy wielkością emisji 
zanieczyszczeń a grubością zgrzewanego materiału; wzrost grubości 
zgrzewanych blach stalowych z powłokami ochronnymi powoduje wzrost emisji 
pyłu całkowitego, tlenku węgla i tlenków azotu. 

Wnioski 
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Głównymi składnikami chemicznymi pyłu zgrzewalniczego powstającego przy 
zgrzewaniu rezystancyjnym blach stalowych z powłokami są:  

 - przy prądzie zgrzewania wynoszącym od 8 do 9 kA: Zn metaliczny, Mn 
metaliczny, wistyt FeO oraz ZnO.  

- przy prądzie zgrzewania wynoszącym 10 kA: magnetyt Fe3O4,  ZnO,  hematyt α-
Fe2O3,  wistyt FeO, Zn metaliczny. 

Badania wykazały wpływ rodzaju powłoki ochronnej dwuwarstwowej 
zgrzewanego materiału na wielkość emisji substancji organicznych: 

przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach z powłokami organicznymi typu 
Granocoat powstaje dym zgrzewalniczy charakteryzujący się wysoką emisją 
benzenu i toluenu. 

W dymach zgrzewalniczych oznaczono wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne.  Badania wykazały obecność dziewięciu WWA o działaniu 
rakotwórczym; oznaczono - dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, 
benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, antracen, benzo(k)fluoranten, 
indeno(l,2,3-c,d)piren, benzo(g,h,i)perylen oraz chryzen. 

Wnioski 
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Zalecenia do profilaktyki 
zagrożeń chemicznych  

i pyłowych przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym punktowym 

Zalecenia techniczne 

Zalecenia organizacyjne 
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Wpływ parametrów 
technologicznych 

procesu 

Wpływ rodzaju 
powłoki 

Wpływ grubości 
zgrzewanego 

materiału 

Skład chemiczny 
dymu 

zgrzewalniczego 

Zalecenia techniczne do 

profilaktyki zagrożeń chemicznych  

i pyłowych przy zgrzewaniu 

rezystancyjnym punktowym 
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