MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Projekt realizowany w Instytucie Spawalnictwa:
Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych
w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych
materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie
bezpiecznych warunków pracy

Zadania badawcze:



Ocena zagrożeń w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami
niskoenergetycznymi stali odpornych na korozję i blach stalowych powlekanych. Opracowanie zaleceń
do profilaktyki zagrożeń z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych. (Termin realizacji:
01.01.2011- 31.12.2011)



Ocena zagrożeń w środowisku pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu
tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz zgrzewaniu ultradźwiękowym i wibracyjnym różnych
materiałów konstrukcyjnych. Opracowanie zaleceń do profilaktyki zagrożeń z uwzględnieniem
modyfikacji warunków technologicznych. (Termin realizacji: 01.01.2012-31.12.2012)



Opracowanie podstrony internetowej stanowiącej podstawę do doboru efektywnej i bezpiecznej
technologii spajania w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Weryfikacja materiałów
szkoleniowych i zaleceń do profilaktyki zagrożeń przy spawaniu i lutospawaniu łukowym w warunkach
przemysłowych oraz podczas seminarium. (Termin realizacji 01.01.2013-31.12.2013)
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Zakres badań w projekcie pt. „Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych
w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów
konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy”
Emisja pyłu i gazów oraz skład chemiczny pyłu przy spawaniu
stali odpornych na korozję metodami CMT i ColdArc.
Emisja pyłu i gazów oraz składu chemicznego
pyłu przy lutospawaniu metodami CMT i ColdArc
stali z powłokami

Zagrożenia
chemiczne
i pyłowe

Emisja pyłu i gazów przy zgrzewaniu rezystancyjnym
blach stalowych z dwuwarstwowymi powłokami
ochronnymi

Emisją gazów przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych
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Zakres badań w projekcie pt. „Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych
w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów
konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy”
Poziom natężenia dźwięku przy spawaniu stali odpornych na
korozję oraz przy lutospawaniu stali z powłokami metodami
CMT i ColdArc.
Natężenie promieniowania nadfioletowego,
światła niebieskiego i promieniowania
termicznego podczas spawania i lutospawania.

Zagrożenia
fizyczne

Badanie poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie
hałasu słyszalnego i hałasu ultradźwiękowego przy
zgrzewaniu ultradźwiękowym metali.

Badanie poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie
hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu wibracyjnym
tworzyw termoplastycznych oraz przy zgrzewaniu
stopów aluminium metodą FSW.
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Technologie badane w projekcie:
Spawanie i lutospawanie łukowe metodami niskoenergetycznymi

Nowe warianty spawania metodą MIG/MAG:

 CMT
 ColdArc

(Cold Metal Transfer)

Główne obszary praktycznego zastosowania metody CMT i ColdArc
spawanie cienkich blach ze stali niestopowych,
stali wysokostopowych nierdzewnych i stopów aluminium,

lutospawanie metodą MIG,
lutospawanie blach aluminiowych ze stalowymi.
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Główne obszary praktycznego zastosowania
metody CMT i ColdArc
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł chemiczny
Wytwarzanie konstrukcji dla przemysłu spożywczego
Budownictwo i architektura
Wytwarzanie konstrukcji dla ochrony środowiska
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Materiały: FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
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Zalety metod CMT/ColdArc:

Uzyskiwanie połączeń o wysokiej jakości,
Spawanie i lutospawanie praktycznie bez rozprysków,

Ograniczenie odkształceń elementów cienkościennych,
Poprawa własności wytrzymałościowych połączeń,
Ograniczenie uszkodzeń powłok ochronnych,

Zwiększenie wydajności produkcji,
Poprawa warunków pracy przez ograniczenie emisji dymów spawalniczych.
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Metoda CMT – Cold Metal Transfer -

Spawanie łukiem zwarciowym z innowacyjnym sposobem oddzielania kropli stopionego
metalu od końca drutu elektrodowego.

Jarzenie łuku –
drut podawany do jeziorka
Drut jest podawany aż do momentu zaistnienia
zwarcia
Zwarcie - kierunek posuwu ulega odwróceniu
i następuje cofanie drutu.

Zwarcie przerwane - posuw drutu jest ponownie
odwracany i drut podawany jest znów w stronę
jeziorka

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Metoda CMT – Cold Metal Transfer

Najważniejszą zaletą metody
CMT jest zminimalizowanie
natężenia prądu podczas
zwarcia, co powoduje
przekazywanie do elementu
tylko bardzo małej ilości ciepła.
Instytut Spawalnictwa

 Od

standardowego urządzenia do spawania MIG/MAG urządzenie CMT
odróżnia przede wszystkim uchwyt, w którym zawarty jest układ napędu
ruchu powrotnego drutu, sterowany cyfrowo. Zastosowano specjalny
bufor mieszczący nadmiar drutu.
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Metoda ColdArc
Nowy wariant konwencjonalnego spawania łukiem zwarciowym, w którym
wprowadzono zmiany w przebiegu natężenia prądu.

Tradycyjny
łuk
zwarciowy

Łuk zwarciowy
przy metodzie
ColdArc
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Technologie badane w projekcie:
Lutospawanie łukowe metodami niskoenergetycznymi

Lutospawanie łukowe metodą CMT/ColdArc jest metodą łączenia materiałów,
w której brzegi łączonych elementów przygotowuje się jak do spawania, a sam proces odbywa się wg
zasad lutowania twardego – materiał podstawowy nie ulega nadtopieniu.
Drut elektrodowy, najczęściej będący spoiwem brązowym typu Cu-Si lub Cu-Al podawany jest
poprzez uchwyt spawalniczy w miejsce wykonywania połączenia. Łuk elektryczny powoduje topienie
drutu elektrodowego, który wypełnia szczelinę pomiędzy łączonymi elementami. Gaz obojętny chroni
płynny lut przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.
Lutospawanie znalazło zastosowanie przy spajaniu blach o grubości od 0,5 do 3 mm pokrytych
cienką powłoką cynku do grubości 5 - 15 mikrometrów (obecnie również znacznie grubsze powłoki
cynku ogniowego), jak również do cienkich blach ze stali nierdzewnych i połączeń różnoimiennych
np. miedzi ze stalą, stali kwasoodpornej ze stalą zwykłej jakości, aluminium z blachą ocynkowaną.
Niewątpliwą zaletą metody lutospawania jest utrzymanie ochronnej powłoki cynkowej na styku
lutowie-cynk.
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Technologie badane w projekcie:
Lutospawanie łukowe metodami niskoenergetycznymi
W Polsce i na świecie metoda lutospawania znalazła
szerokie zastosowanie w następujących obszarach:
przemysł motoryzacyjny (produkcja nadwozi
samochodowych, naprawy blacharskie),

przemysł wentylacyjny,

produkcja ogrodzeń - bramy, furtki, przęsła
ogrodzeniowe, produkcja balustrad, poręczy,

elementy metalowe małej architektury.
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Technologie badane w projekcie:

Rezystancyjne

Tarciowe
metoda FSW
ZGRZEWANIE
Ultradźwiękowe

Wibracyjne

Przemysł samochodowy
Przemysł lotniczy
Przemysł okrętowy
AGD

Przemysł elektrotechniczny
Telekomunikacja
Przemysł samochodowy

Przemysł samochodowy
AGD

Grupę zgrzewaczy i osób obsługujących ręczne, zmechanizowane
i zrobotyzowane zgrzewarki można szacować na około 15 tys. osób.
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Technologie badane w projekcie:
Zgrzewanie rezystancyjne
Zgrzewanie rezystancyjne (oporowe) jest jednym z ważniejszych procesów łączenia stosowanym przy
wytwarzaniu konstrukcji z cienkich blach różnych materiałów.

Głównym użytkownikiem technologii zgrzewania rezystancyjnego punktowego jest obecnie przemysł
motoryzacyjny.

O znaczeniu przemysłowym technologii zgrzewania rezystancyjnego decyduje również możliwość łączenia
z bardzo wysoką jakością materiałów konstrukcyjnych z różnymi powłokami.
Z punktu widzenia środowiska pracy zgrzewanie rezystancyjne blach z nowoczesnymi powłokami
charakteryzującymi się złożonym składem chemicznym stwarza na stanowiskach pracy znaczne zagrożenie
dymami zgrzewalniczymi.
W przemyśle motoryzacyjnym mówimy o wysokim stopniu zmechanizowania i zrobotyzowania prac
zgrzewalniczych, natomiast w przypadku prac zgrzewalniczych w innych gałęziach przemysłu bazuje się
głównie na stanowiskach montażowych obsługiwanych manualnie przez zgrzewaczy. Stopień nowoczesności
zgrzewarek, całego oprzyrządowania oraz charakter pracy zgrzewaczy jest wtedy mocno zróżnicowany.
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Technologie badane w projekcie:
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny (metoda FSW)

Metoda zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału
zgrzeiny (FSW – ang. friction stir welding) stosowana jest
do łączenia doczołowego lub na zakładkę blach lub płyt.

Zgrzewanie odbywa się w stanie stałym a do nagrzania
i uplastycznienia tarciowego materiału wykorzystuje się
narzędzie mieszające złożone z części czołowej (wieniec
opory) oraz penetrującej (trzpień). Narzędzie
wprowadzone w ruch obrotowy zostaje dociśnięte do
powierzchni materiału zgrzewanego, gdzie po nagrzaniu
ciepłem tarcia i uplastycznieniu materiału,
w bezpośrednim sąsiedztwie narzędzia następuje
przesuwanie się całego układu wzdłuż linii styku.
Nagrzany i uplastyczniony materiał poddany zgrzewaniu
przeciska się wokół trzpienia ku tyłowi, gdzie przed
ostygnięciem zostaje wzajemnie wymieszany
i zagęszczony zgniotowo przez wieniec opory tworząc
w efekcie zgrzeinę.

Schemat zgrzewania doczołowego metodą FSW
a – materiał rodzimy
b – strefa wpływu ciepła
c – strefa wymieszanego materiału zgrzeiny
d - strefa uplastyczniona termo-mechanicznie
materiału zgrzeiny
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Technologie badane w projekcie:
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny (metoda FSW)
Stosowanie metody FSW w praktyce przemysłowej przynosi konkretne korzyści techniczne, ekonomiczne
i w środowisku pracy. Do najważniejszych zalet zgrzewania metodą FSW zalicza się :
proces zgrzewania przebiega w stanie stałym, brak jest więc skurczu krzepnięcia metalu, brak pęknięć, brak
porowatości, struktura zgrzeiny jest zwarta,
proces jest nieszkodliwy dla środowiska pracy ponieważ nie występuje emisja pyłu i gazów,
proces jest bezpieczny dla obsługi ponieważ nie występuje promieniowanie UV i operator może swobodnie
śledzić przebieg procesu zgrzewania,
proces jest energooszczędny, koszty produkcji po zastosowaniu metody FSW można obniżyć o ok. 30-50%.

Metoda zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny znajduje
obecnie zastosowanie do łączenia elementów z aluminium przerabianego
plastycznie w średnio obciążonych konstrukcjach lotniczych, okrętowych
i pojazdów mechanicznych. FSW stosowane jest do wykonywania elementów
maszyn i urządzeń dla przemysłu zbrojeniowego, w urządzeniach przemysłu
spożywczego i chemicznego.
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Technologie badane w projekcie:

Zgrzewanie ultradźwiękowe różnych materiałów konstrukcyjnych

Zgrzewanie ultradźwiękowe - metoda łączenia w stanie stałym,
do wytworzenia złącza na dociśniętych do siebie elementach wykorzystuje się
energię drgań mechanicznych o częstotliwości
od 10 do 75 kHz pod działaniem siły docisku.

Trwałe połączenie zgrzewanych elementów następuje w wyniku zachodzących
w płaszczyźnie zgrzewania procesów tarcia i dyfuzji.
Oscylacyjne siły tarcia tworzą dynamiczne naprężenia w obszarze
wzajemnego styku zgrzewanych powierzchni powodując sprężysto-plastyczne
odkształcenie materiału.
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Metoda zgrzewania ultradźwiękowego pozwala na uzyskanie trwałych
połączeń całej gamy metali i stopów metali, również takich, które
innymi metodami są trudno spawalne lub niespawalne.

Szczególnie korzystne jest zastosowanie zgrzewania

ultradźwiękowego do łączenia materiałów wymagających dużych
energii w przypadku zastosowania zgrzewania rezystancyjnego, jak np.
aluminium, miedź i ich stopy.
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Technologie badane w projekcie:
Zgrzewanie wibracyjne tworzyw termoplastycznych
Metoda zgrzewania wibracyjnego należy do grupy metod tarciowych łączenia materiałów konstrukcyjnych. Technologia
zgrzewania tarciowego tworzyw sztucznych jest metodą znaną od wielu lat. Procesy te znalazły wiele zastosowań, począwszy od
małych przedmiotów (np. obudowy żelazek) do bardzo dużych, np. w przemyśle samochodowym (elementy karoserii, zbiorniki
paliwa).
Wykorzystywane jest zjawisko wzajemnego tarcia obu łączonych powierzchni, aż do uzyskania stanu silnego uplastycznienia.
Różny jest natomiast ruch wykonywany przez zgrzewane elementy. Po zakończeniu etapu tarcia zostaje wywarty docisk
spęczania i następuje chłodzenie złącza.
Proces zgrzewania wibracyjnego składa się z czterech charakterystycznych faz.
FI - faza tarcia suchego- wywarty zostaje docisk na łączone elementy, załączone zostają drgania. Pod wpływem działającego
docisku oraz ruchu wykonywanego przez jeden z elementów na powierzchniach styku rozpoczyna się proces tarcia powodujący
generowanie ciepła oraz wzrost temperatury do osiągnięcia wartości temperatury topnienia.
FII – faza tarcia mieszanego - tworzywo jest nagrzane i zaczyna się uplastyczniać, co powoduje tworzenie się cienkiej warstwy
uplastycznionego tworzywa, która następnie jest wyciskana do rąbka zgrzeiny.
FIII - faza tarcia lepkiego - uplastycznione tworzywo jest równomiernie wyciskane na zewnątrz złącza; skrócenie elementów
następuje liniowo w czasie.

Koniec trzeciej fazy i początek czwartej FIV to zatrzymanie drgań i następnie studzenie złącza pod dociskiem.
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Technologie badane w projekcie:
Zgrzewanie wibracyjne tworzyw termoplastycznych

Zgrzewanie wibracyjne zaraz po technologii zgrzewania ultradźwiękowego jest
jedną z najbardziej popularnych, nowoczesnych metod łączenia tworzyw
sztucznych. Szacuje się, że około 15% wszystkich złączy z tworzyw sztucznych jest
wykonywanych właśnie tą metodą.
Technologia może być stosowana w produkcji seryjnej do zgrzewania małych
przedmiotów, ale przede wszystkim do łączenia elementów o dużych rozmiarach,
których łączenie innymi metodami np. z powodów ekonomicznych byłoby
niemożliwe. Metoda zgrzewania wibracyjnego znalazła zastosowanie w przemyśle
motoryzacyjnym (zgrzewanie: elementów desek rozdzielczych i wnętrza
samochodów, zderzaków samochodowych, obudów reflektorów, zbiorników
paliwa, wewnętrznych płyt drzwiowych, wewnętrznych stron tylnych klap
bagażnika, obudów filtrów powietrza, zbiorników na płyn hamulcowy i na paliwo)
oraz stosowana jest w produkcji przedmiotów codziennego użytku.
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W SPAWALNICTWIE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – ogół norm prawnych oraz środków badawczych,
organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków
pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na
nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie
fizyczne i psychiczne.[1]

Ochrona pracy przy pracach na stanowiskach
spawalniczych jest związana z:

powszechnym stosowaniem
spawania i procesów
pokrewnych w różnych
gałęziach przemysłu

rozwojem technologii
spawalniczych

[1] Kowalski J.: Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. W: Bezpieczeństwo pracy
i ergonomia., Red. nauk. D. Koradecka. Warszawa, CIOP 1999, s. 643.
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W Polsce ponad 100 branży przemysłowych
związanych jest ze spawalnictwem

W procesie produkcji technologie spawalnicze
wykorzystuje od 6,5 do 7 tys. przedsiębiorstw

Polska w Europie pod względem wielkości produkcji
konstrukcji stalowych zajmuje II miejsce;
W 2010 roku – wyprodukowano 1,35 mln ton [2]

W Polsce w spawalnictwie pracuje około 130 -150 tys.
osób; spawacze ok. 60-80 tys. osób [2]

[2] Pilarczyk J., Zeman W.: Spawalnictwo dziś i jutro. Biuletyn Instytut Spawalnictwa 5/2012
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Zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy
przy spawaniu i procesach pokrewnych

Zagrożenia
chemiczne
i pyłowe

Dym
spawalniczy

Zagrożenia
fizyczne

Zagrożenie
urazami
mechanicznymi

Hałas
Promieniowanie
optyczne
Promieniowanie
laserowe
Pola
elektromagnetyczne

Zakres badań prowadzonych w projekcie

Zagrożenie
prądem
elektrycznym

Zagrożenie
pożarem
Zagrożenie
wybuchem

Czynniki kształtujące środowisko pracy:




Mikroklimat
Ergonomia stanowiska pracy
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Charakterystyka zagrożeń pyłowych i chemicznych przy spawaniu i
procesach pokrewnych

Dym spawalniczy (aerozol dwufazowy
kondensacyjny) - konwekcyjny strumień
zanieczyszczeń.

Mieszanina wysoko i średnio dyspersyjnych
cząstek stałych (pyłu spawalniczego) oraz
substancji chemicznych (gazów).

Pył spawalniczy - składa się z prostych i złożonych tlenków, krzemianów, fluorokrzemianów,
fluorków oraz węglanów metali i niemetali.
Nowe terminy:
dym zgrzewalniczy, dym z cięcia termicznego,
dym z lutowania / lutospawania
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Proces
spajania

Metoda/
Technologia

Konstrukcja /
rodzaj wyrobu

Powierzchnia
blachy/
zanieczyszczenia
/powlekana

Materiał
dodatkowy
- rodzaj drutu
- rodzaj otulina/
rodzaj
wypełnienia
drutu

Dym
spawalniczy/
zgrzewalniczy
Dym z cięcia/
lutowania/
lutospawania

Parametry
technologiczne

Materiał
podstawowy
Materiały
pomocnicze
- gaz
osłonowy
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Pył spawalniczy
Pył o wymiarze cząstek poniżej 1 m nazywany jest pyłem respirabilnym
i podlega głównie ruchom Browna, tj. nieregularnym ruchom po liniach zygzakowatych.

Cząstki frakcji respirabilnej (pęcherzykowej) pyłu przenikają do dróg oddechowych niepokrytych
nabłonkiem migawkowym.

Cząstki pyłu spawalniczego mają kształt zbliżony do kształtu kulistego
i występują w postaci bardzo drobnych cząstek pojedynczych oraz w postaci łańcuchów
i aglomeratów.

W skład dymu spawalniczego wchodzą również frakcje pyłu drobnoziarnistego
o cząstkach, których wymiary przekraczają 1m, jest to pył opadający. Cząstki pyłu osiadają
pod wpływem swojego ciężaru, ale mogą przez pewien czas pozostawać
w zawieszeniu (podlegają głównie siłom grawitacji i bezwładności).
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Skład chemiczny pyłu spawalniczego
Spawanie drutami litymi stali niskostopowych
Żelazo
FeO, Fe2O3, Fe3O4

Mangan
MnO2, Mn2O3, Mn3O4, MnO

krzemionka

Spawanie stali wysokostopowych nierdzewnych
Dodatkowo:

Chrom: Cr(III) –
Cr2O3, FeCr2O4, KCrF4

Cr(VI) –
Na2CrO4, K2CrO4,ZnCrO4, CrO3

nikiel –
NiO, NiO2, Ni2O3

Spawanie elektrodami otulonymi i drutami proszkowymi
Dodatkowo:

Związki sodu, potasu, wapnia, magnezu,
Fluorki proste i złożone CaF2, KF, NaF, BaCO3, BaF2
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Skład chemiczny pyłu spawalniczego
Spawanie, lutospawanie
i zgrzewanie
stali z powłokami

żelazo
mangan
miedź

Spawanie stopów
aluminium

glin:
Al metaliczne,
Al2O3 MgAl2O4
cynk
krzem

cynk
magnez
krzemionka
mangan
glin
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W łuku spawalniczym zachodzi proces topienia materiałów, ich
częściowego odparowania i utleniania par metalu. W atmosferze o niższej
temperaturze następuje proces kondensacji i wytworzenie cząstek stałych
o różnych wymiarach.
Mechanizm powstawania pyłu spawalniczego
Mechanizmy tworzenia się

pyłu spawalniczego

w obszarze słupa łuku:
1. Parowanie końca elektrody lub kropli
2.

Parowanie plamki katodowej lub anodowej

3.

Wybuchowe parowanie przewężenia podczas
oddzielania kropli

4.

Ekstremalnie małe krople metalu

5.

Powstawanie rozprysku

6. 7.

Parowanie jeziorka spawalniczego i metalu
spoiny
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Zanieczyszczenia gazowe przy spawaniu i procesach pokrewnych tworzone są przez:

tlenki azotu
(NOx)

tlenek węgla
(CO)

ozon (O3)

benzen, toluen,
ksylen –
węglowodory
aromatyczne

WWAwielopierścieniowe
węglowodory
aromatyczne

Głównymi źródłami emisji gazów przy spawaniu są:

proces
rozkładu
otuliny
elektrod,

proces
rozkładu
topników i past
lutowniczych,

reakcje
termiczne
zachodzące
w atmosferze
otaczającej łuk,

reakcje
fotochemiczne
(emisja
promieniowania
UV),

rozkład,
wypalanie farb,
lakierów, powłok
antykorozyjnych
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W celu ochrony pracowników przed skutkami nadmiernego narażenia na substancje
niebezpieczne, do ustawodawstwa wprowadzone są wartości określające dopuszczalne
stężenia substancji w powietrzu na stanowiskach pracy. Wartości dopuszczalne
(normatywy higieniczne) stanowią kryteria oceny narażenia zawodowego.
W Polsce obowiązują trzy kategorie najwyższych dopuszczalnych stężeń:

najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia,
którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego
i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności
zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia,
najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia
stężenia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia
pracownika, jeżeli utrzymuje się w środowisku nie dłużej niż 15 min i nie częściej
niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina,

najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, która
ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracowników nie może być w
środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.
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Wykaz wybranych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych
czynników szkodliwych dla zdrowia w spawalniczym środowisku pracy
Nazwa substancji chemicznej / pyłowej

NDS mg/m3

NDSCh mg/m3

Pył zawierający wolną krzemionkę powyżej 50%
pył całkowity
pył respirabilny

2
0,3

Pył zawierający wolną krzemionkę od 2 do 50%
pył całkowity
pył respirabilny

4
1

Bar

0,5

Benzen

1,6

Benzo[a]piren

0,002

Chrom metaliczny CrII, CrIII

0,5

Chromiany(VI), dichromiany(VI)

0,1

0,3

Ditlenek węgla

9000

27000

Fluorki ( przeliczenie na F)

2

Kadm (pył, dym)
pył respirabilny

0,01
0,002

Mangan

0,3

Nikiel

0,025

Wg. ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy.
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833
wraz z późn. zmianami
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Wykaz wybranych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych
czynników szkodliwych dla zdrowia w spawalniczym środowisku pracy (2)
Nazwa substancji chemicznej / pyłowej

NDS mg/m3

NDSCh mg/m3

Tlenek cynku (przelicz. Zn) dymy

5

10

Tlenek magnezu dymy
pył

5
10

Tlenek węgla

23

117

Tlenki azotu

3,5

7

Ditlenek azotu

0,7

1,5

Ozon

0,15

Tlenki żelaza (przelicz. Fe)

5

Triltenek glinu (przelicz.Al)
Pył całkowity
Pył respirabilny

2,5
1,2

WWA

0,002

Miedź (przelicz. Cu)

0,2

Beryl ( przelicz.Be)

0,0002

10

Wg. ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy.
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833
wraz z późn. zmianami
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Zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy
przy spawaniu i procesach pokrewnych

Zagrożenia
chemiczne
i pyłowe

Dym
spawalniczy

Zagrożenia
fizyczne

Zagrożenie
urazami
mechanicznymi

Hałas
Promieniowanie
optyczne
Promieniowanie
laserowe
Pola
elektromagnetyczne

Zagrożenie
prądem
elektrycznym

Zagrożenie
pożarem
Zagrożenie
wybuchem

Czynniki kształtujące środowisko pracy:




Mikroklimat
Ergonomia stanowiska pracy
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Hałas - wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub
szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziaływujące za pośrednictwem
powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.
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Klasyfikacja hałasu ze względu na:

Zakresy
częstotliwościowe

Przebieg
czasowy

Charakterystykę
oddziaływania

Środowisko
występowania

Źródło
powstawania

Infradźwiękowy

Ciągły

Uciążliwy

Przemysłowy

Aerodynamiczny

Słyszalny

Przerywany

Szkodliwy

Komunalny

Mechaniczny

Ultradźwiękowy

Impulsowy

Komunikacyjny

Mieszany
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Wartości ciśnienia
akustycznego oraz
odpowiadające mu
poziomy hałasu wraz
z przykładowymi
źródłami dźwięku

Ciśnienie
akustyczne [Pa]

Poziom
mocy [dB]
140

Źródło dźwięku
granica bólu

100
130
120
10
110

procesy cięcia plazmowego

100
1
90
0,1
80

procesy spawania

70
0,01

60
50
40

0,001
30
20
0,0001
10
0,00001

0

próg słyszenia
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Wpływ hałasu na organizm człowieka

Dokuczliwy, działanie hałasu
bezpośrednie

niezadowolenie
dyskomfort
zmęczenie
trudności w koncentracji

Szkodliwy

Słuchowy
działanie hałasu bezpośrednie

działanie na ucho
środkowe
i wewnętrzne
powodujące
upośledzenie słuchu
bądź głuchotę

Pozasłuchowy
działanie hałasu pośrednie

działanie na układ nerwowy,
krążeniowy, reakcje stresowe
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Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy

Wartości hałasu słyszalnego w środowisku pracy

Równoważny poziom
dźwięku A w odniesieniu do:

Dopuszczalne wartości
hałasu zgodne
z rozporządzeniem MPiPS
(Dz.U. 217/2002 poz. 1833)

8-godzinnego dobowego
wymiaru czasu pracy

85 dB

tygodnia pracy

85 dB

Maksymalny poziom natężenia dźwięku A

115 dB

Szczytowy poziom dźwięku C

135 dB

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 z 2002 r.)
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Poziom ekspozycji na hałas słyszalny odniesiony do 8-godzinnego wymiaru czasu pracy
przy spawaniu/lutospawaniu różnych materiałów konstrukcyjnych tradycyjnymi metodami
MIG/MAG i TIG oraz innowacyjnymi metodami niskoenergetycznymi CMT/ColdArc
95

L EX 8h [dB]

90

NDN

85
80
75
70
CMT stal
nierdzewna

ColdArc stal
nierdzewna

CMT
lutospawanie

ColdArc
CMT aluminium
lutospawanie

ColdArc
aluminium

MAG

TIG

spawanie stali X5CrNi 18-10 w osłonie 98%Ar+2%O2

spawanie stali w osłonie MIX 18, drut proszkowy, metalowy

spawanie stali X6Cr17 w osłonie 82%Ar+18%CO2

spawanie stali w osłonie MIX 18, drut proszkowy, zasadowy

spawanie stopu aluminium EN AW 5251

spawanie stali w osłonie MIX 18, drut lity

lutospawanie stali DX 54D Z100 MBO

spawanie stali w osłonie CO2, drut lity

spawanie stali w osłonie Ar
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• Procesy spawalnicze przy produkcji konstrukcji spawanych nie są
jedynym źródłem hałasu.
HAŁAS

HAŁAS

HAŁAS

• Cały proces wytwórczy oparty na spawaniu i innych operacjach
towarzyszących,
np. czyszczenie mechaniczne, szlifowanie, transport elementów,
kształtowanie i prostowanie elementów na zimno powoduje, że pomiary
prowadzone dla stanowisk spawalniczych wykazują bardzo często
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych norm.

• Walka z hałasem w środowisku pracy przy wytwarzaniu konstrukcji
spawanych powinna obejmować z jednej strony analizę warunków spawania,
a z drugiej kompleksową ocenę innych źródeł zagrożeń
z wyszczególnieniem źródeł najgroźniejszych.
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Działania zmierzające do ograniczenia narażenia
pracowników na hałas
Metody technicznego ograniczania poziomu
natężenia hałasu na stanowisku pracy:
zastosowanie cichszych technologii,
likwidacja zbędnych źródeł hałasu,
stosowanie tłumików hałasu,
stosowanie obudów dźwiękochłonnych,
stosowanie ekranów dźwiękochłonnych,
adaptacja akustyczna pomieszczeń.
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Działania
Działania zmierzające
zmierzające do
do ograniczenia
ograniczenia narażenia
narażenia
pracowników
pracowników na
na hałas
hałas
Działania organizacyjne zmierzające do ograniczania
poziomu natężenia hałasu na stanowisku pracy:
skracanie czasu narażenia,
rotacja pracowników, tak by pracowali na maszynach o różnej emisji hałasu,
rozgęszczenie źródeł hałasu i stanowisk pracy,

wyprowadzenie poza hale części źródeł hałasu,
tworzenie stref ciszy,
stosowanie ochronników słuchu,

oznakowanie stref i stanowisk zagrożonych hałasem.
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Promieniowanie optyczne
Źródłem promieniowania optycznego w procesach spawania i cięcia jest łuk elektryczny
i płomień gazowy.







W skład tego promieniowania wchodzą:
intensywne promieniowanie widzialne,
promieniowanie nadfioletowe,
promieniowanie podczerwone,
linie lub pasma promieniowania charakterystyczne dla pierwiastków wchodzących w skład
spawanych lub ciętych materiałów (z zakresu od około 300 nm do 700 nm),
promieniowanie termiczne rozgrzanych do wysokiej temperatury gazów spawalniczych.
Zakres promieniowania występującego podczas procesów spawania
Rodzaj promieniowania

Promieniowanie nadfioletowe
Promieniowanie widzialne (światło)
Promieniowanie podczerwone

Oznaczenie

Przedział długości fal [nm]

UV-C

100-280

UV-B

280-315

UV-A

315-400

VIS

400-780

IR-A

780-1400

IR-B

1400-2000
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Uszkodzenia związane z nadmierną ekspozycją na promieniowanie
Zakres
długości fal

Rodzaj uszkodzenia
oko

skóra

UV-A
UV-B, UV-C

Zaćma fotochemiczna (pojawia się po
wielu latach ciągłej ekspozycji)
Zapalenie rogówki lub uszkodzenia
rogówki, zapalenie spojówek

Zaczerwienienie (rumień),
poparzenie, pigmentacja skóry,
fotostarzenie przednowotworowe
i nowotworowe zmiany skórne, rak
skóry

VIS (Światło
widzialne –
niebieskie)

Fotochemiczne i termiczne
uszkodzenie siatkówki, olśnienie,
zapalenie spojówek

Uszkodzenia termiczne:
zaczerwienienie

Termiczne uszkodzenie siatkówki
Poparzenia i uszkodzenia rogówki,
Zaćma termiczna (pojawia się po
wielu latach ciągłej ekspozycji)

Uszkodzenia termiczne:
zaczerwienienie, poparzenie

IR-A
IR-A, IR-B,
IR-A, IR-B
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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ SPAWACZY
OCHRONA OCZU

Podczas spawania i cięcia metali oczy, twarz i szyja spawaczy narażone są
na promieniowanie optyczne oraz na gorące odpryski metalu.

W celu ograniczenia niekorzystnego działania tych
czynników należy stosować:

tarcze spawalnicze
przyłbice z filtrami spawalniczymi
okulary spawalnicze
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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ SPAWACZY
OCHRONA OCZU
Wybór filtru ochronnego odpowiedniego dla procesu spawania łukowego zależy od
następujących czynników:

natężenia prądu,
rodzaju
materiału
podstawowego
oraz metody
spawania
(MAG,MIG,TIG )

ustawienia
operatora
względem
miejsca
spawania lub
łuku

lokalnego
oświetlenia

czynnika
ludzkiego

Wymagania dotyczące dobory filtrów spawalniczych ujęto
w normie PN-EN 169:2005 „Ochrona indywidualna oczu. Filtry
spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych”
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Pola elektromagnetyczne przy procesach spawania i procesach
pokrewnych

W środowisku pracy pola elektromagnetyczne występują jako sztuczny wytwór działalności
człowieka. Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego
i przetwarzające energię elektryczną tworzą wokół siebie pole elektromagnetyczne.

Promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 300 GHz określane jest
jako pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne jest tworzone przez pole elektryczne
i magnetyczne występujące w określonym miejscu.

Poziom ekspozycji na pola elektromagnetyczne charakteryzowany jest przez następujące
parametry: natężenie pola elektrycznego, E [V/m], natężenie pola magnetycznego, H [A/m],
częstotliwość, f [Hz], indukcję magnetyczną wyrażoną w teslach (T) lub gaussach (Gs)
(wielkość alternatywna dla natężenia pola magnetycznego stosowana jest często do
scharakteryzowania pól magnetostatycznych lub magnetycznych małych częstotliwości) [1,2].
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Pola elektromagnetyczne przy procesach spawania i procesach
pokrewnych

Silne narażenie na oddziaływanie pola elektromagnetycznego może skutkować zaburzeniami układu
nerwowego, sercowo-naczyniowego oraz odpornościowego, a także może być przyczyną
zachorowania na choroby nowotworowe [3].

Ograniczenie narażenia pracowników na silne pola elektromagnetyczne możliwe jest poprzez
zastosowanie metod technicznych lub organizacyjnych. W pierwszej kolejności pracodawca
zobowiązany jest stosować metody techniczne, natomiast w przypadku gdy nie ma takich możliwości
konieczne jest podjęcie działań organizacyjnych.

Do środków technicznych należy m.in. ekranowanie źródeł pól – poprzez obudowanie urządzeń lub
ekranowanie stanowisk pracy (tzw. ekranowanie osłaniające), natomiast do metod organizacyjnych
zaliczyć można skrócenie czasu narażenia na pola elektromagnetyczne poprzez rotację pracowników.
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Pola elektromagnetyczne przy procesach spawania i procesach
pokrewnych

Ekspozycja na pola elektromagnetyczne występuje powszechnie przy procesach zgrzewania
rezystancyjnego punktowego, gdzie duża grupa urządzeń jest obsługiwana ręcznie, przez siedzących
lub stojących przy nich pracowników. Źródłem prądu jest zwykle wtórny obwód transformatora,
pracujący przy prądzie zwarciowym (o częstotliwości podstawowej z przedziału 50-300 Hz) [2]. Prąd
do miejsca zgrzewania doprowadzany jest poprzez elektrody, które są źródłem pola magnetycznego,
często znacznie przekraczającego wartość graniczną dla strefy niebezpiecznej natomiast z uwagi na
niskie napięcie zasilające urządzenia oraz niskie napięcia zwarcia elektrod pole elektryczne jest
pomijalne (pola strefy bezpiecznej) [4].

Podczas zgrzewania rezystancyjnego punktowego operator narażony jest często na nadmierną
ekspozycję całego ciała lub kończyn górnych, stąd też urządzenia te powinny być traktowane jako
potencjalne źródło silnych pól magnetycznych na stanowisku pracy (pola stref ochronnych) i konieczne
jest prowadzenie szczególnego nadzoru nad warunkami ekspozycji przy ich obsłudze.
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Pola elektromagnetyczne przy procesach spawania i procesach
pokrewnych
W celu zmniejszenia ekspozycji konieczne jest wdrożenie działań technicznych i organizacyjnych
mających na celu poprawę warunków pracy. Do działań tych zaliczyć można m.in. [3]:
optymalizację parametrów technologicznych zgrzewania poprzez akceptowalne zmniejszenie natężenia prądu
zgrzewania przy wydłużeniu długości impulsów poszczególnych zgrzein (powoduje to zmniejszenie poziomu pól
magnetycznych wytwarzanych w czasie zgrzewania i zmniejszenie poziomu ekspozycji pracowników),
wykonywanie przez pracowników czynności produkcyjnych w możliwie największej odległości od elektrod
zgrzewarek oraz zastosowanie fizycznych barier uniemożliwiających zbliżanie się do elektrod,
skrócenie czasu ekspozycji przez wprowadzenie rotacji obsługi,
ograniczenie dostępu osób z elektrostymulatorami serca do obszaru silnego pola magnetycznego w otoczeniu
zgrzewarek, w którym występują pola magnetyczne zmienne o indukcji przekraczającej 100 µT lub pola
magnetostatyczne o indukcji przekraczającej 0,5 mT,
okresowe pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych, które wymagają specjalistycznego wyposażenia do
pomiarów pól impulsowych - typowe mierniki wartości skutecznej nie mogą być stosowane do pomiarów pól
wytwarzanych przez zgrzewarki rezystancyjne punktowe.
Literatura
[1] Karpowicz J., Gryz K.: Ograniczenie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (1) – środki ochrony zbiorowej i
indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy 01/2009, s. 6-9
[2] Karpowicz J., Gryz K.: Ograniczenie ryzyka zawodowego przy źródłach pół elektromagnetycznych (2) – wybrane źródła pół i
charakterystyka odzieży ochronnej, Bezpieczeństwo Pracy 02/2009, s. 2-5
[3] Karpowicz J., Gryz K., Leszko W., Zradziński P.: Pola elektromagnetyczne - Zagrożenie życia i zdrowia (http://www.ciop.pl/26003.html)
[4] Karpowicz J., Gryz K., Leszko W., Zradziński P.: Pola elektromagnetyczne - Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia
(http://www.ciop.pl/26562.html)
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Spawalnictwo - Przeszłość
3D

Dirty

Dusty

Dangerous

Spawalnictwo -Teraźniejszość
i przyszłość 3C

Cool

• innowacyjność

Clever

Clean

• ciągły rozwój
i doskonalenie
urządzeń,
technologii
i materiałów,

• dążenie do
ciągłej poprawy
warunków
pracy.
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Badania prowadzone w projekcie

Emisja substancji
o działaniu rakotwórczym przy
spawaniu niskoenergetycznymi
metodami łukowymi stali
odpornych na korozję

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Chrom występuje w pyle powstającym przy spawaniu
stali odpornych na korozję na trzecim i szóstym
stopniu utlenienia.
Rakotwórcze działanie wykazują przede
wszystkim związki chromu sześciowartościowego.

Związki chromu sześciowartościowego mogą stanowić grupę
związków chemicznych:
rozpuszczalnych; chromiany sodu i potasu
nierozpuszczalnych; chromiany cynku, litu, wapnia i baru.
Chromiany rozpuszczalne powodują przy narażeniu zawodowym
zmiany w nerkach i choroby układu oddechowego.
Chromiany nierozpuszczalne uważane są za bardziej niebezpieczne,
dają bowiem dla organizmu człowieka efekt kancerogenny
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Mechanizm tworzenia się chromu(III) i chromu(VI) w procesach spawania

1
2

3

• w wysokiej temperaturze plazmy łuku chrom pochodzący z materiału
podstawowego i dodatkowego uzyskuje postać par czystego metalu,

• przy obecności tlenu atomowego następuje utlenienie do postaci
chromu(III), wg reakcji 4Cr + 3O2 2Cr2O3,
• obecność silnie aktywnego tlenu atomowego powoduje proces dalszego
utlenienia do postaci chromu(VI). Trwała forma sześciowartościowego
chromu wiązana przez tlen przyjmuje postać CrO42- lub Cr2O72-.
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Komisja
VIII
(Health,
safety
and
environment)
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
zaliczyła do
procesów spawalniczych charakteryzujących się najwyższymi
stężeniami w pyle chromu(VI):
- spawanie stali nierdzewnych elektrodami otulonymi, drutami
proszkowymi oraz drutami litymi w osłonie gazów (MIG/MAG,
TIG),
- cięcie plazmowe i laserowe stali odpornych na korozję.

Wyniki badań prowadzonych przez Międzynarodową Agencję
Badań nad Rakiem wykazały, że w badanej grupie spawaczy,
najczęściej występującym nowotworem był
rak płuc.
Jako grupę spawaczy stali wysokostopowych najbardziej
narażoną na działanie kancerogenne chromu(VI) i niklu
wskazano spawaczy spawających ręcznie elektrodami
otulonymi.
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Wyniki badania powietrza i monitoringu biologicznego spawaczy
stali nierdzewnych

Stężenie chromu w strefie oddychania spawaczy
stali niestopowych i wysokostopowych stali
nierdzewnych przy różnych metodach spawania

Stężenie chromu we krwi, osoczu i moczu
spawaczy w zależności od materiału i metody
spawania
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NIKIEL
W pyłach spawalniczych stwierdza się obecność niklu
metalicznego oraz tlenków niklu; Ni2O3, NiO, NiO2
Zagrożenia zdrowia u spawaczy związane z narażeniem na nikiel
w środowisku pracy wynikają głównie z wdychania pyłu, dymów
i aerozoli niklu metalicznego lub różnych jego związków.

Szkodliwe skutki ekspozycji spawaczy na nikiel i jego związki
związane są z ich działaniem na układ oddechowy, działaniem
alergizującym oraz podwyższonym ryzykiem występowania
chorób nowotworowych; głównie nosa i płuc.
W warunkach przewlekłego narażenia inhalacyjnego pracowników
wykonujących prace spawalnicze pyły i dymy niklowe powodują
powstawanie zmian płucnych oraz astmę.
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Wykaz substancji o działaniu rakotwórczym występujących w pyle spawalniczym
Substancja chemiczna

Kategoria rakotwórczości1)

Tlenek chromu(VI)

1

Tritlenek chromu

1

Dichromian(VI) potasu

2

Dichromian sodu

2

Ditlenek chromu

2

Chromian(VI) potasu

2

Chromian(VI) wapnia

2

Chromian(VI) sodu

2

Tlenek niklu(II)

1

Tlenek niklu(IV)

1

Tritlenek diniklu

1

1)

kat. 1 – substancje o udowodnionym działaniu rakotwórczym
kat. 2 – substancje, które rozpatruje się jako rakotwórcze dla człowieka
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Badania emisji zanieczyszczeń i składu chemicznego pyłu przy
spawaniu stali odpornych ma korozję metodami
CMT i ColdArc

Cel poznawczy badań:
określenie wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych

analiza składu chemicznego pyłu przy spawaniu metodami łukowymi
niskoenergetycznymi wybranych stali odpornych na korozję
wyznaczenie zależności pomiędzy warunkami technologicznymi procesów
a emisją zanieczyszczeń i zawartością w pyle pierwiastków stanowiących
zagrożenie kancerogenne dla zdrowia pracowników.
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Metoda ColdArc – urządzenie typu
Phoenix 330 ColdArc + Phoenix drive 4L

Metoda CMT – urządzenie typu
TransPulsSynergic 2700/CMT

Urządzenie do monitorowania
parametrów spawania HKS
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Warunki materiałowe i technologiczne badania emisji zanieczyszczeń

Materiał podstawowy
 Stal austenityczna X5CrNi18-10
 Stal chromowa ferrytyczna X6Cr17
Oznaczenie stali
C
X5CrNi18-10
(0H18N9)
X6Cr17
(0H17)

Skład chemiczny, [% m/m]
Mn
Si
Cr

Ni

0,026

1,4

0,001

18,1

8,1

0,038

0,31

0,004

16,26

-

Własności
mechaniczne
Rp0,2 330 MPa,
Rm 640 MPa
Rp0,2 400 MPa,
Rm 474 MPa

Materiał dodatkowy
Oznaczenie
stali
X5CrNi18-10
(0H18N9)
X6Cr17
(0H17)

Gatunek
materiału
dodatkowego
308L-Si/MVR-Si
EN ISO 14343-A
G 19 9 L Si
SKWA-IG
EN ISO 14343-A
G Z 17 Ti

Postać
materiału
/średnica [mm]

Zawartość głównych składników
[% m/m]
C
Si
Mn
Cr
Ni

Drut lity
 1,2 mm

0,02

0,85

1,70

20,00

10,50

Drut lity
 1,2 mm

0,06

0,60

0,60

17,5

-
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Warunki materiałowe i technologiczne badania emisji zanieczyszczeń
Gatunek
stali/
Materiał
dodatkowy

X5CrNi18-10
gr. 1,5 mm/
308L-Si/ MVR
śr. 1,2 mm

X6Cr17
gr. 1,5 mm/
SKWA-IG
śr. 1,2 mm

Gaz
osłonowy

Ar
98%Ar+2%O2
97,5%Ar+2,5%CO2

82%Ar+18CO2
98%Ar+2%O2
97,5%Ar+2,5%CO2
90%Ar+5%CO2+5%O2

Metoda
spawania

Parametry technologiczne

CMT

I = 67-120 A;
U = 10,4-17,0 V;
Vdr = 2,4-5,3 m/min;
Vsp = 350-950 mm/min

ColdArc

I = 80-150 A;
U = 15,5-18,5 V;
Vdr = 2,4-4,8 m/min;
Vsp = 350-950 mm/min

CMT

I = 67-120 A;
U = 10,9-19,5 V;
Vdr = 2,4-5,3 m/min;
Vsp = 350-950 mm/min

ColdArc

I = 79-155 A;
U = 14,8-20,6 V;
Vdr = 2,4-4,8 m/min;
Vsp = 350-950 mm/min
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Analiza wyników badań
1.

Wpływ metody CMT i ColdArc na emisję pyłu oraz skład
chemiczny pyłu

Wpływ składu gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń
przy spawaniu stali odpornych na korozję

Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stali
odpornych na korozję tradycyjnymi metodami MIG/MAG oraz
innowacyjnymi metodami niskoenergetycznymi CMT/ColdArc
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Ep [mg/s]

CMT

ColdArc

0,60

Emisja pyłu przy
spawaniu stali
X5CrNi 18-10
(98%Ar+2%O2)
CMT i ColdArc

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

68 A
10 V

79A

15 V

75 A

11V

90 A
15 V

80 A 105 A
12V 16V

121 A 148A
16 V 17 V

2,4

2,9/2,8

3,3/3,2

5,3/4,8

V dr [m/min]

350

450

580

950

V sp[mm/min]

Ep [mg/s]

CMT

ColdArc

1,6
1,4

Emisja pyłu przy
spawaniu stali
X6Cr17
(98%Ar+2%O2)
CMT i ColdArc

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

0,2
0,0

68 A
10V

79A
14V

93A
15V

75A
12V

80 A 101 A
13V 15V

121A 137 A
17V 18V

2,4

2,9/2,8

3,3/3,2

5,3/4,8

V dr [m/min]

350

450

580

950

V sp [mm/min]
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ENOx [mg/s]
0,040

CMT

ColdArc

0,035

Emisja tlenków azotu
przy spawaniu stali
X5CrNi 18-10
(98%Ar+2%O2)
CMT i ColdArc

0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000

68A
10V

80A
15V

74A
11V

90A
16V

80A 104A
12 V 16V

121A 143A
16V 17V

2,4

2,9/2,8

3,3/3,2

5,3/4,8

V dr [m/min]

350

450

580

950

V sp [mm/min]

ECO [mg/s]
0,600

CMT

ColdArc

0,500

0,400

Emisja tlenku węgla
przy spawaniu
staliX5CrNi 18-10
(97,5%Ar+2,5%CO2)
CMT i ColdArc

0,300
0,200
0,100
0,000

68 A
10 V

79A
16V

75A
11V

91A
16 V

80A 110 A
12V 17 V

121A
17V

140A
18V

2,4

2,9/2,8

3,3/3,2

5,3/4,8

350

450

580

950

V dr [m/min]
V sp [mm/min]
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Materiał
podstawowy

Gaz
osłonowy

Ar

X5CrNi18-10

98%Ar+2%O2

97,5%Ar+2,5%CO2

Zawartość
chromu(VI)
CMT:
0,007-0,017%
ColdArc:
0,042-0,058%
CMT:
0,018-0,075%
ColdArc:
0,041-0,050%
CMT:
0,026-0,029%
ColdArc:
0,031-0,039%
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Materiał
podstawowy

Gaz osłonowy

82%Ar+18%CO2

Zawartość
chromu(VI)

CMT: 0,093-0,105%
ColdArc: 0,081-0,089%

98%Ar+2%O2

CMT: 0,016-0,017%
ColdArc: 0,070-0,085%

X6Cr17
97,5%Ar+2,5%CO2

CMT: 0,016-0,023%
ColdArc: 0,031-0,039%

90%Ar+5%CO2+5%O2

CMT: 0,091-0,112%
ColdArc: 0,042-0,050%
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Materiał
podstawowy

Gaz
osłonowy

Ar

X5CrNi18-10

98%Ar+2%O2

97,5%Ar+2,5%CO2

Zawartość
niklu
CMT:
7,63-7,95%
ColdArc:
5,63-6,38%
CMT:
7,19-7,95%
ColdArc:
6,19-6,59%
CMT:
7,56-7,86%
ColdArc:
5,73-6,21%
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Analiza wyników badań
Wpływ metody CMT i ColdArc na emisję pyłu oraz skład
chemiczny pyłu

2.

Wpływ składu gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń
przy spawaniu stali odpornych na korozję

Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stali
odpornych na korozję tradycyjnymi metodami MIG/MAG oraz
innowacyjnymi metodami niskoenergetycznymi CMT/ColdArc
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Emisja pyłu przy spawaniu stali X5CrNi18-10
1,6 Ep [mg/s]
1,4

81A
12V

1,2

Metoda CMT

75A
11V

1,0
67A
10V

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

121 A
16V

68A
10 V

121 A
17 V

75A
11V

67A
10V

80 A
12 V

75A
11V
2,4

2,9
Ar

121 A
16 V

80 A
12 V
3,3

Vdr [m/min]

98%Ar+2%O2

5,3

97,5%Ar+2,5%CO2

Ep [mg/s]
1,8

146 A
18 V

1,6
1,4
1,2

1,0

Metoda
ColdArc

80 A
15 V

0,4
0,2
0,0

82 A
16 V
79 A
15 V

140 A
18 V

104 A
17 V

91 A
16 V

0,8
0,6

102 A
17 V

96 A
16 V

148 A
17 V
105 A
16 V

90 A
15 V
2,4

2,8
Ar

Vdr [m/min]

98%Ar+2%O2

3,2

97,5%Ar+2,5%CO2

4,8
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Emisja pyłu przy spawaniu stali X6Cr17
0,8 Ep [mg/s]

120 A
18 V

0,7
0,6

Metoda CMT

0,5

0,3
0,2
0,1

68 A
12 V

2,4

2,9

82%Ar+18%CO2

121 A
17 V

80 A
15 V

80 A
13 V

121 A
17 V

80 A
13 V

75 A
12 V

68 A
10 V

0,0

2,0

75 A
13 V

75 A
12 V

68 A
10 V

79 A
15 V

75 A
14 V

68 A
13 V

0,4

121 A
19 V

Vdr [m/min]

97,5%Ar+2,5%CO2

3,3

5,3

98%Ar+2%O2

Ep [mg/s]

90%Ar+5%CO2+5%O2
155 A
20 V

1,8

144 A
20 V
147 A
20 V

1,6
1,4
1,2
1,0

Metoda
ColdArc

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

83 A
18 V

81 A
18 V

83 A
16 V

79 A
14 V
2,4

82%Ar+18%CO2

96 A
19 V

97 A
18 V

92 A
18 V

111 A
19 V

98%Ar+2%O2

137 A
18 V

105 A
18 V
101 A
15 V

93 A
15 V
2,8

110 A
19 V

Vdr [m/min]

3,2

97,5%Ar+2,5%CO2

4,8
90%Ar+5%CO2+5%O2
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Gatunek blachy
Parametry
technologiczne

X6Cr17
ColdArc:
I = 79-155 A;
U = 14,8-20,6 V;
Vdr = 2,4-4,8 m/min;

Zawartość chromu [%]

CMT:
I = 67-120 A;
U = 10,9-19,5 V;
Vdr = 2,4-5,3 m/min;

Zawartość chromu(VI) [%]
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Gatunek blachy

X5CrNi18-10

Parametry technologiczne
ColdArc:
I = 80-150 A;
U = 15,5-18,5 V;
Vdr = 2,4-4,8 m/min;

CMT:
I = 67-120 A;
U = 10,4-17,0 V;
Vdr = 2,4-5,3 m/min;

Zawartość chromu [%]

Zawartość chromu(VI) [%]

Zawartość niklu [%]
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Analiza wyników badań
Wpływ metody CMT i ColdArc na emisję pyłu oraz skład
chemiczny pyłu

Wpływ składu gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń
przy spawaniu stali odpornych na korozję

3.

Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stali
odpornych na korozję tradycyjnymi metodami MIG/MAG oraz
innowacyjnymi metodami niskoenergetycznymi CMT/ColdArc
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Emisja pyłu i skład chemiczny pyłu przy spawaniu stali X5CrNi 18-10 metodami
MIG/MAG, CMT, ColdArc w osłonie różnych gazów
3,0

Ar
98%Ar+2%O2
97,5%Ar+2,5%CO2

Ep [mg/s]
2,76

2,5

0,40

Cr(VI) [%]

98%Ar+2%O2
0,38

0,35
0,30

Ar

0,33

97,5%Ar+2,5%CO2
0,31

2,0
0,25
1,5

1,76 1,68

0,20

1,54

1,43

0,15

1,22

1,0

0,10
0,5

Emisja pyłu

0,50

0,36 0,37

0,017 0,018 0,026

0,0
MIG/MAG (I=150 A)

CMT (I=120 A)

0,05

ColdArc (I=140 A)

MIG/MAG (I=150 A)

8,0

6,0

6,59
6,03

5,0
5,04

6,15

4,60

3,83

2,0

Zawartość niklu

1,0
0,0
MIG/MAG (I=150 A)

CMT (I=120 A)

ColdArc (I=140 A)

0,041 0,039

ColdArc (I=140 A)

7,95 7,80
7,56

7,0

3,0

CMT (I=120 A)

Ar
98%Ar+2%O2
97,5%Ar+2,5%CO2

Ni [%]
9,0

4,0

0,042

0,00

Zawartość
chromu(VI)
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Emisja pyłu i skład chemiczny pyłu przy spawaniu stali X6Cr17 metodami
MIG/MAG, CMT, ColdArc w osłonie różnych gazów

Ep [mg/s]
3,0

2,78

82%Ar+18%CO2
98%Ar+2%O2
95%Ar+5%O2
92%Ar+8%O2

97,5%Ar+2,5%CO2
90%Ar+5%CO2+5%O2
92%Ar+8%CO2

0,8

2,5
2,0

Cr(VI) [%]

1,80
1,59
1,53
1,35

1,5

0,6

0,2

0,47

0,38

0,4

0,70
0,35
0,33

0,45 0,47

0,5

0,3

0,5

0,31

0,27

0,16
0,101

0,1

CMT (I=120 A)

ColdArc (I=140 A)

Emisja pyłu

0,098

0,017
0,016

0,0

0,0
MIG/MAG (I=150 A)

97,5%Ar+2,5%CO2
90%Ar+5%CO2+5%O2
92%Ar+8%CO2

0,7

2,13
2,10
1,96
1,88
1,77
1,62

1,0

0,72

82%Ar+18%CO2
98%Ar+2%O2
95%Ar+5%O2
92%Ar+8%O2

MIG/MAG (I=150 A)

CMT (I=120 A)

0,081 0,082
0,050
0,036
ColdArc (I=140 A)

Zawartość chromu(VI)
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Wnioski
Warunki materiałowe i technologiczne spawania stali odpornych na korozję metodą
CMT i ColdArc wpływają na wielkość emisji pyłu całkowitego i gazów oraz skład
chemiczny pyłu ze szczególnym uwzględnieniem zawartości chromu(VI) i niklu.

Badania emisji pyłu i emisji gazów powstających przy spawaniu stali nierdzewnych
wykazały znaczny wpływ wybranej metody spawania na wielkość emisji
zanieczyszczeń. Przy spawaniu metodą CMT (Cold Metal Transfer) wielkość emisji
pyłu, NOx i CO jest mniejsza w porównaniu do emisji przy metodzie ColdArc.
Przy spawaniu stali nierdzewnych istotne znaczenie w aspekcie ochrony środowiska
pracy ma zawartość w pyle związków chromu i niklu oraz chromu
sześciowartościowego. Stwierdzono, że zawartość chromu i niklu w pyle
powstającym przy spawaniu stali odpornych na korozję jest niższa niż ich zawartość
w materiale podstawowym i materiale dodatkowym.
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Wnioski
Pod względem wielkości emisji pyłu z badanych niskoenergetycznych metod
spawania korzystniejsze warunki środowiskowe wykazano dla metody CMT.

Metoda CMT charakteryzuje się mniejszą emisją substancji kancerogennych: niklu
i chromu sześciowartościowego.
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Wnioski
Skład gazu osłonowego wpływa w znacznym stopniu na wielkość emisji pyłu
całkowitego, emisji gazów oraz zawartość chromu(VI) i niklu w pyle powstającym przy
spawaniu stali nierdzewnych metodą CMT i ColdArc.

W celu redukcji emisji pyłu przy spawaniu stali austenitycznej i stali ferrytycznej
korzystne jest zastosowanie mieszanki typy Ar+O2.

Przy zastosowaniu na osłonę łuku gazów o własnościach silnie i średnio
utleniających, zawartość chromu(VI) w pyle wzrasta.
Mieszanki o niskim wskaźniku utleniania, zawierające ditlenek węgla przyczyniają się
do niskich zawartości chromu(VI).
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Wnioski
Natężenie prądu przy metodach CMT i ColdArc wpływa na wielkość emisji pyłu
i gazów powstających przy spawaniu stali nierdzewnych.

Wielkość emisji pyłu przy spawaniu stali odpornych na korozję metodami CMT
i ColdArc jest nawet kilkukrotnie mniejsza w porównaniu do konwencjonalnych
metod spawania łukowego w osłonie gazów.
Korzystnie kształtuje się również wpływ metod niskoenergetycznych na ograniczenie
zawartości w pyle Cr(VI).
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Badania prowadzone w projekcie

Emisja zanieczyszczeń przy
lutospawaniu blach stalowych
z powłokami ochronnymi

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Dym spawalniczy
Dym spawalniczy (aerozol dwufazowy
kondensacyjny) jest mieszaniną drobno
dyspersyjnych cząstek stałych (pyłu
spawalniczego) oraz różnych gazów
stanowiących fazę rozpraszającą.

Na skład chemiczny pyłu przy
lutospawaniu wpływa:
1) skład drutu elektrodowego,
2) rodzaj oraz grubość powłoki
ochronnej materiału podstawowego,
3) w znikomym procencie skład
chemiczny materiału rodzimego.
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Zanieczyszczenia gazowe

Tlenki azotu
NOx

• powstają w wyniku działania wysokiej temperatury
łuku na tlen i azot zawarte w powietrzu
atmosferycznym,
• najtrwalszymi związkami są tlenek i ditlenek azotu,
• w toksycznym działaniu mieszaniny NOx wiodącą
rolę odgrywa NO2.

• powstaje w wyniku dysocjacji termicznej CO2,
wchodzącego w skład gazu osłonowego,

Tlenek węgla
CO

• tworzy się w wyniku wypalania węgla z materiału
podstawowego.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Narażenie na dymy spawalnicze
Długotrwałe narażenie pracowników na dymy spawalnicze
powoduje różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego.

Drobne cząsteczki pyłu, posiadając dużą powierzchnię
właściwą, mogą absorbować na niej znaczne ilości substancji
gazowych, które po wprowadzeniu do organizmu, uwolnieniu i
wchłonięciu wywołują dodatkowe działanie toksyczne.
Procesy zachodzące w płucach pod wpływem pyłu są
uzależnione od rodzaju, agresywności i stężenia pyłu,
indywidualnej wrażliwości organizmu i czasu oddziaływania,
dając w efekcie różne zmiany chorobowe w płucach.
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Choroby
Pylica płuc
Bronchit

Astma
Gorączka metaliczna

Choroby układu nerwowego
Choroby układu pokarmowego

Choroby układu krążenia
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Spawanie/lutospawanie łukowe z zastosowaniem
metody ColdArc i CMT
Metoda ColdArc

Metoda CMT

PHOENIX 330

• Główne obszary praktycznego
zastosowania metody ColdArc:
• lutospawanie blach stalowych
ocynkowanych galwanicznie i
zanurzeniowo, oraz blach
stalowych z aluminiowymi.
• spawanie stali niskostopowych,
stopów aluminium, stali
wysokostopowych o małych
grubościach.

TransPuls Synergic 2700

• Główne obszary
praktycznego zastosowania
metody CMT:
• spawanie cienkich blach ze
stali niestopowych, stali
wysokostopowych
i aluminium,
• lutospawanie blach
aluminiowych ze stalowymi.
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Metoda ColdArc
Metoda ColdArc została
opracowana w firmie EWM
Hightec Welding.
Głównym przeznaczeniem
metody jest łączenie
elementów
cienkościennych o grubości
od 0,3 mm.

Nowy wariant konwencjonalnego
spawania łukiem zwarciowym, w którym
wprowadzono zmiany w przebiegu
natężenia prądu.
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Metoda CMT – Cold Metal Transfer
Metoda CMT została
opracowana przez firmę
Fronius.
Najważniejszą zaletą
metody CMT jest
zminimalizowanie
natężenia prądu podczas
zwarcia, co powoduje
przekazywanie do
elementu tylko bardzo
małej ilości ciepła.
Spawanie/lutospawanie łukiem
zwarciowym z innowacyjnym sposobem
oddzielania kropli stopionego metalu od
końca drutu elektrodowego.
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Badania emisji zanieczyszczeń
Gatunek
stali

Z140 MBO - powłoka cynkowa,
podwyższona jakość powierzchni
cynkowej, oliwiona
grubość powłoki 7-12 m
Z100 MBO - powłoka cynkowa
DX54D
podwyższona jakość powierzchni
Z100 MBO
cynkowej, oliwiona
gr. 1,5 mm
grubość powłoki 5-12 m
• Argon ZF140 RBO - blachy ocynkowane z
DX54D
powłoką ze stopu cynku i żelaza,
ZF140
podwyższona jakość powierzchni
RBO
cynkowej, oliwiona
gr. 1,5
grubość powłoki 7-12 m, masa powłoki
mm
140 g/m2
ZF 100 RBO - blachy ocynkowane z
powłoką ze stopu cynku i żelaza,
DP 600X
podwyższona jakość powierzchni
ZF100
cynkowej, oliwiona
RBO
grubość powłoki 5-12 m, masa
gr. 2,0 mm
powłoki 100 g/m2
DX 54D
Z140 MBO
gr. 1,5 mm

Materiał
podstawowy

Rodzaj powłoki

Skład chemiczny [%] max
C
Si
Mn
P
S
Cr

0,12

0,50

0,60

0,10 0,045

-

0,12

0,50

0,60

0,10 0,045

-

0,12

0,50

0,60

0,10 0,045

-

0,12

0,3

1,66

0,02 0,004

0,5
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Badania emisji zanieczyszczeń
Materiał
dodatkowy

Gaz
osłonowy

Parametry
procesu

• CuSi3  1,0 mm

• Argon

Metoda
lutospawania

Natężenie prądu/
Napięcie łuku

Prędkość podawania
drutu [m/min]

Prędkość
spawania
[mm/min]

CMT

32-80 A
11,0-12,6 V

2,7-5,1

225-330

ColdArc

54-90 A
13,8-17,3 V

2,9-4,9

225-330
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Stanowisko do badania emisji zanieczyszczeń
Komora

Urządzenie
spawalnicze

Analizator
gazów
Testo 350
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Analiza wyników badań
Wpływ metody lutospawania

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej

Wpływ natężenia prądu i napięcia łuku
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Wpływ metody lutospawania
 Na emisję pyłu
Ep [mg/s]

CMT

ColdArc

1,8

1,62

1,52

1,6
1,4
1,2

1,13

1,06

1,0
0,8
0,6

0,51

0,42

0,4
0,2

54A
14 V

34A
11V

76A
16V

61A
11 V

89A
17 V

79A
12V

0,0
2,7/2,9

4,3/4,2

5,1/4,9

225

290

330

V dr[m/min]
V sp [mm/min]

Porównanie emisji pyłu przy lutospawaniu blachy DX 54D Z 100 MBO metodami
CMT i ColdArc
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Wpływ metody lutospawania
 Na emisję CO
CMT

ECO [mg/s]

ColdArc

0,035

0,033

0,030
0,025

0,023

0,020
0,015
0,010
0,005

0,017

0,015

0,014

55A
14V

61A
11V

0,010
34A
11V

75A
15V

84A
16V

80A
12V

0,000
2,7/2,9

4,3/4,2

5,1/4,9

225

290

330

V dr [m/min]
V sp [mm/min]

Porównanie emisji CO przy lutospawaniu blachy DX 54D ZF 140 RBO metodami
CMT i ColdArc
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Wpływ metody lutospawania
 Na emisję NOx
0,025

CMT

ENOx [mg/s]

ColdArc

0,023

0,020
0,016
0,015

0,010

0,009

0,009

54A
13 V

60A
11V

0,015

0,007
0,005

34A
11V

76A
15 V

80A
11V

89A
17V

0,000
2,7/2,9

4,3/4,2

5,1/4,9

225

290

330

V dr[m/min]
V sp [mm/min]

Porównanie emisji NOx przy lutospawaniu blachy DX 54D Z 140 MBO metodami
CMT i ColdArc
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Wpływ metody lutospawania
 Na skład chemiczny pyłu
CMT

Zn [%]

ColdArc

50
45

42,92

42,62

32 A
11 V

56 A
13 V

43,03

42,19

42,76

42,53

40
35
30
25
20
15
10

61 A
11 V

75 A
15 V

86 A
16 V

81 A
12 V

5
0
2,7/2,9

4,3/4,2

5,1/4,9

225

290

330

V dr[m/min]
V sp[mm/min]

Zawartość Zn w pyle przy lutospawaniu DP 600X ZF 100 RBO drutem CuSi3
metodami CMT i ColdArc
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Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej
 Na emisję pyłu
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Metoda ColdArc

Ep [mg/s]

2,9 (55A/14V)

DX 54D Z 100 MBO gr. 1,5 mm
DX 54D ZF 140 RBO gr. 1,5 mm

4,2 (75A/15V)

4,9 (86A/17V)

DX 54D Z 140 MBO gr. 1,5 mm
DP 600X ZF 100 RBO gr. 2,0 mm

Vdr [m/min]

Największa emisja pyłu wystąpiła przy procesie lutospawania blach stalowych
z powłoką ze stopu cynku i żelaza – powłoką typu ZF.
Na wielkość emisji pyłu wpływa również grubość powłoki, jest to zależność
wprost proporcjonalna.
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Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej
 Na emisję NOx

Metoda ColdArc

 Przy lutospawaniu metodami ColdArc i CMT emisja NOx kształtowała się na
najwyższym poziomie dla blachy z powłoką ze stopu cynku i żelaza
 Na wielkość emisji pyłu wpływa również grubość powłoki, jest to zależność wprost
proporcjonalna.
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Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej
 Na emisję CO

Metoda CMT

 Przy lutospawaniu metodą ColdArc emisja CO kształtowała się na najwyższym
poziomie dla blachy z grubszą powłoką ze stopu cynku i żelaza.
 Przy lutospawaniu metodą CMT emisja CO kształtowała się na najwyższym
poziomie dla blachy z powłoką cynkową.
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Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej
 Na skład chemiczny pyłu

Metoda ColdArc

Powłoka ZF

Powłoka Z

 Powłoka ze stopu cynk-żelazo (ZF) powoduje większą zawartość cynku w pyle
(42-43%) w porównaniu do powłoki typu Z (z czystego cynku – 38-39%).
 Na zawartość cynku w pyle wpływa również grubość powłoki ochronnej.
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Wpływ natężenia prądu i napięcia łuku
Procesy lutospawania prowadzone są w bardzo niskich
zakresach prądowo-napięciowych. Badania prowadzono
dla zakresu natężenia prądu 32-80 A przy metodzie CMT
i 54-90 A przy metodzie ColdArc. Pomimo tak wąskiego
zakresu parametrów analiza wyników badania emisji
pyłu i gazów potwierdziła generalną korelację pomiędzy
natężeniem prądu procesu, a wielkością emisji
zanieczyszczeń.

W przeprowadzonych badaniach przy wyższych
natężeniach prądu przy lutospawaniu występowała
wyższa emisja pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku
węgla.
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Wnioski
Badania emisji pyłu i emisji gazów powstających przy lutospawaniu blach
stalowych z powłokami wykazały wpływ wybranej metody łączenia na wielkość
emisji zanieczyszczeń. Przy lutospawaniu metodą CMT wielkość emisji pyłu,
NOx i CO jest mniejsza w porównaniu do wielkości emisji zanieczyszczeń przy
metodzie ColdArc.

Przy lutospawaniu tych samych gatunków blach z zastosowaniem
zbliżonych wartości parametrów prądowo-napięciowych przy metodzie
CMT i ColdArc zawartości poszczególnych pierwiastków w pyle przyjmują
bardzo zbliżone wartości.

Największa emisja pyłu występuje przy procesie lutospawania blach stalowych
z powłoką ze stopu cynku i żelaza – powłoką typu ZF. Powłoka cynkowa
charakteryzowała się niższymi wartościami emisji przy tych samych warunkach
prądowo-napięciowych procesu i tych samych metodach lutospawania.
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Wnioski
Na wielkość emisji pyłu, tlenków azotu i tlenku węgla wpływa grubość powłoki
antykorozyjnej Z i ZF, jest to zależność wprost proporcjonalna.

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej na skład chemiczny pyłu
powstającego przy procesach lutospawania jest widoczny przy analizie
zawartości w pyle cynku. Powłoka ze stopu cynk-żelazo (ZF) powoduje
większą zawartość cynku w pyle w porównaniu do powłoki typu Z (z
czystego cynku). Na zawartość cynku w pyle wpływa również grubość
powłoki ochronnej.

Badania emisji pyłu i gazów przy lutospawaniu blach z powłokami potwierdziły
generalną korelację pomiędzy natężeniem prądu procesu a wielkością emisji
zanieczyszczeń; przy wyższych natężeniach prądu przy lutospawaniu
występowała wyższa emisja pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku węgla.
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Zalecenia do
profilaktyki
zagrożeń
chemicznych
i pyłowych przy
lutospawaniu stali
z powłokami
ochronnymi

Metoda
lutospawania

Projektując technologię
Rodzaj
lutospawania
blach stalowych
powłoki
Przy
z powłokamiochronnej
ochronnymi
należy
lutospawaniu
uwzględnićmetodą
wpływ
CMTwarunków
(Cold Metal
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i parametrów
Grubość
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Metoda
lutospawania

Optymalizacja procesu lutospawania
w aspekcie ograniczania emisji
zanieczyszczeń
Rodzaj
powłoki
ochronnej

Grubość
powłoki
antykorozyjnej

Parametry
prądowonapięciowe
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Badania prowadzone w projekcie

Emisja zanieczyszczeń do
środowiska pracy przy
zgrzewaniu rezystancyjnym
blach stalowych
z dwuwarstwowymi powłokami
ochronnymi
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Zanieczyszczenia powstające przy zgrzewaniu blach
stalowych z powłokami

DYMY
ZGRZEWALNICZE

PYŁ

cynk
(Zn)

żelazo
(Fe)

glin
(Al)

mangan
(Mn)

GAZY

krzem
(Si)

tlenek
węgla

tlenki
azotu

związki
organiczne
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Cynk
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.
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Glin
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.
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benzen

Emisja substancji
organicznych

benzo(a)piren
benzo(a)piren
benzo(k)fluoranten
benzo(k)fluoranten

toluen

benzo(a)antracen
chryzen

ksylen

piren
fenantren

fenol

fluoren
acenaftalen

krezol
naftalen

wielopierścieniowe
węglowodory
aromatyczne (WWA)

Zakres badań
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Emisja pyłu całkowitego

benzen

toluen

Emisja tlenku węgla
i tlenków azotu

Identyfikacja fazowa
i ilościowa analiza fazowa
powstającego pyłu

ksylen

fenol

krezol

Emisja substancji
organicznych

wielopierścieniowe
węglowodory
aromatyczne
(WWA)
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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-040167:1999

Ochrona czystości powietrza – Badania zawartości benzenu
i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym –
Oznaczanie benzenu, toluenu, etylobenzenu, o, m, p- ksylenu
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Fenol, o-m- i p- krezol – metoda oznaczania
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Blachy zastosowane w badaniach
Skład chemiczny stali [% max]
Gatunek stali

C

Si

Mn

P

DX 53D AS 120

0,12

0,30

1,6

0,045

HC 340 LA ZE 50/50 AO +
Granocoat

0,10

0,50

1,10

DC04 ZE 50/50 AO +
Granocoat

0,08

0,50

DC04 ZE 36/36 OC
Gardo Protect

0,08

LAC 320Y400T ZE
50/50+OC
Gardo Protect 9498

0,08

S

Nb

Ti

Al

0,004 0,03

0,03

-

0,025

0,025 0,09

0,15

0,015

0,40

0,030

0,030 0,09

0,18

0,015

0,50

0,40

0,030

0,030 0,09

0,15

0,015

0,35

0,9

0,10

0,045 0,03

0,30

-
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Blachy zastosowane w badaniach
Charakterystyka stali

Gatunek stali

DX 53D AS 120
HC 340 LA ZE 50/50 AO +
Granocoat
DC04 ZE 50/50 AO +
Granocoat
DC04 ZE 36/36 OC
Gardo Protect
LAC 320Y400T ZE
50/50+OC
Gardo Protect 9498

0,12

AS 120 – powłoka ze stopu aluminium, żelaza
0,30 1,6 0,045 0,004 0,03 0,03
i krzemu, nanoszona ogniowo

ZE 50/50 AO – powłoka cynkowa elektrolityczna,
0,10 0,50 1,10 0,025 0,025 0,09 0,15 0,015
jednakowa po obydwu stronach
o grubości 5/5 µm
A- normalna powierzchnia powlekania, O - oliwienie
0,08 0,50 0,40 0,030 0,030 0,09 0,18 0,015
Granocoat - powłoka organiczna
ZE +OC
0,08 0,50 0,40 0,030
0,030 0,09 0,15 0,015
Blacha ocynkowana elektrolitycznie grubość powłoki
cynkowej 3,6 lub 5 µm
O – oliwienie, C – chemiczna pasywacja
+ Gardo
Protect
powłoka
ochronna
0,08
0,35
0,99498
0,10
0,045
0,03 epoksydowa
0,30
1 generacji o grubości od 2,5-4 µm;
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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]

0,5

8,4 ÷10,5

250

250

21÷23

1,25

8,6 ÷10,5

300

250

25

1,25

8,1÷ 10,0

250/300

300

24÷25

1,25

8,1÷ 10,0

250/300

300

24

1,25

8,1÷ 10,0

250/300

300

25

1,25

8,1÷ 10,0

250/300

300

25

1,5

8,9÷ 10,8

350

300

21

DX 53 D AS 120
DC04 ZE 36/36 OC
HC 340 LA ZE50/50AO
+ Granocoat
DC04 ZE50/50AO
+ Granocoat
LAC320 Y 400T
ZE/EG+OC2
GardoProtect
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Analiza wyników badania wielkości emisji zanieczyszczeń
powstających przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym
blach stalowych z dwuwarstwowymi powłokami ochronnymi
Wpływ prądu zgrzewania
Wpływ rodzaju powłoki ochronnej
zgrzewanego materiału
Wpływ grubości zgrzewanego materiału
Identyfikacja fazowa i ilościowa analiza
fazowa pyłu
Emisja substancji organicznych

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Wpływ prądu zgrzewania

Blacha HC 340 LA ZE 50/50 AO + Granocoat o gr.1,25 mm
0,4



Na emisję pyłu

0,3

0,31

Ep [mg/
zgrzeinę]

0,2
0,11
0,1

0,04

0,0
8

9

10

Prąd zgrzewania [kA]



Na emisję tlenku węgla

0,05

0,04

0,039

ECO [mg/
zgrzeinę]

0,032

0,03
0,02

0,016

0,01
0,00
8

9
Prąd zgrzewania [kA]

0,0025



Na emisję tlenków azotu

0,0020

10

0,0020

ENOx [mg/
zgrzeinę]

0,0015
0,0010
0,0005

0,0007
0,0004

0,0000

8

9
Prąd zgrzewania [kA]

10
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Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej
 Na emisję pyłu



Na emisję
tlenku węgla

0,004



Na emisję
tlenków
azotu

ENOx [mg/ zgrzeinę]

HC 340 LA + ZE 50/50 AO + granocoat 1,25 mm
DX 53 DAS 120 1,25 mm

0,003

DC04 ZE 50/50 AO + granocoat 1,25 mm
0,002

DC 04 ZE 36/36 OC 1,25 mm

0,001

LAC 320Y400T ZE 50/50 OC Gardo Protect 1,25 mm
LAC 320Y400T ZE 50/50 OC Gardo Protect 1,5 mm

0,000
8

9

10

Prąd zgrzewania [kA]
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Wpływ grubości zgrzewanego materiału
 Na emisję pyłu

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

DC 04 ZE36/36 OC
+ Gardo Protect

Fe
metaliczne

ZnO

magnetyt
(Fe3O4)

hematyt
(α-Fe2O3)

HC 340 LA ZE 50/50 AO
+ Granocoat

Mn3O4

FeCO3

Al
metaliczne

Al2O3

DC 04 ZE 50/50 AO
+ Granocoat

Skład chemiczny pyłu powstającego przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach
z powłokami dwuwarstwowymi, prąd zgrzewania 10 kA

MnAl2O4
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Ilościowa analiza fazowa pyłu

Prąd
zgrzewania

8 kA

Składnik pyłu

Udział wagowy
[%]

Zn
metaliczny

42,8-65,7%

Mn
metaliczny

12,1-42,2%

FeO

13,6-45,1%
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Ilościowa analiza fazowa pyłu

Prąd
zgrzewania

9 kA

Składnik pyłu

Udział wagowy
[%]

Zn
metaliczny

40,2-53,6%

Mn
metaliczny

10,0-24,9%

FeO

23,0-39,2%
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Ilościowa analiza fazowa pyłu

Prąd
zgrzewania

10 kA

Składnik pyłu

Udział
wagowy [%]

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%
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Emisja substancji organicznych
 Benzenu i toluenu



WWA
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Wnioski
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.
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Wnioski
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 αFe2O3, 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.
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Wpływ parametrów
technologicznych
procesu

Skład chemiczny
dymu
zgrzewalniczego

Zalecenia techniczne do
profilaktyki zagrożeń chemicznych
i pyłowych przy zgrzewaniu
rezystancyjnym punktowym

Wpływ grubości
zgrzewanego
materiału

Wpływ rodzaju
powłoki
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Badania prowadzone w projekcie

Emisja gazów przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych
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Do badania wielkości emisji gazów przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych zastosowano poliamidy typu PA66 i PA66 GF30

PA66 (poliamid 66) – charakteryzuje się wysoką
wytrzymałością i ciągliwością w szerokim zakresie
temperatur. Cechuje się największą sztywnością,
twardością oraz odpornością na pełzanie pośród
poliamidów nie wzmacnianych. Stosowany jest
jako materiał do produkcji obciążonych
mechanicznie i termicznie części maszyn.

PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30%
włóknami szklanymi) - jest modyfikacją PA66
zawierającą 30% włókien szklanych, które
wpływają na wzrost sztywności, stabilności
wymiarów i odporności na obciążenia ściskające.
Stosowany jest jako materiał do produkcji
obciążonych mechanicznie i termicznie części
maszyn. Tworzywo to znajduje zastosowanie
w przemyśle motoryzacyjnym, budowie maszyn,
produkcja sprzętu AGD oraz przedmiotów
codziennego użytku.
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a)

b)

d)
c)

a) zespół przesuwający z narzędziem górnym,
b) głowica wibracyjna z narzędziem dolnym,
c) korpus maszyny z pulpitem sterującym,
d) układ sterowania.

Stanowisko
doświadczalne do
badań emisji gazów
przy zgrzewaniu
wibracyjnym
tworzyw
termoplastycznych.
Instytut
Spawalnictwa
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2
1
1

a)

b)

c)

Widok głowicy wibracyjnej podczas zgrzewania wibracyjnego próbek z tworzyw termoplastycznych;
a) b) Zgrzewanie próbki z PA 66
c) Zgrzewanie próbki z PA66 GF30
1. Próbka tworzywa ( widoczny dym zgrzewalniczy)
2. Sonda pomiarowa analizatora Testo 350
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Wpływ siły docisku na wielkość emisji tlenków azotu i tlenku węgla

Wpływ siły docisku na emisję NOx
przy zgrzewaniu wibracyjnym
PA 66 przy różnych siłach docisku

Wpływ siły docisku na emisję CO
przy zgrzewaniu wibracyjnym PA66
przy różnych siłach docisku
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Wpływ siły docisku na wielkość emisji tlenków azotu i tlenku węgla

Badania emisji tlenków azotu i tlenku węgla wykazały
korelację pomiędzy wielkością emisji gazów a wartością siły
docisku podczas zgrzewania wibracyjnego tworzyw
termoplastycznych.

Wzrost siły docisku przy zgrzewaniu tworzyw PA66 i PA66
GF30 powodował wzrost wielkości emisji NOx
i CO.

Zależność ta wystąpiła dla wszystkich wartości amplitudy
drgań zastosowanych w badaniach.
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Wpływ amplitudy drgań na wielkość emisji NOx i CO

Wpływ amplitudy drgań na wielkość
emisji tlenków azotu przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzywa w gat. PA66

Wpływ amplitudy drgań na wielkość
emisji tlenku węgla przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzywa w gat. PA66
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Wpływ amplitudy drgań na wielkość emisji NOx i CO

Badania emisji zanieczyszczeń gazowych przy
zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw wykazały, że wzrost
wielkości amplitudy drgań przy tej samej wartości siły
docisku powoduje wzrost emisji tlenków azotu i tlenku
węgla.

Przy zastosowaniu w procesie zgrzewania amplitudy 1,6
mm i siły docisku 3,87 MPa przy zgrzewaniu badanych
tworzyw oznaczono najwyższą emisję NOx i CO.
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Wpływ gatunku zgrzewanego tworzywa na wielkość emisji NOx i CO

Emisja NOx przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw w gat. PA66
i PA66GF30 przy stałej wartości siły
docisku; 1,35 [MPa]

Emisja CO przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw w gat. PA66
i PA66GF30 przy stałej wartości siły
docisku; 1,35 [MPa]
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Wpływ gatunku zgrzewanego tworzywa na wielkość emisji NOx i CO

Emisja NOx przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw w gat. PA66
i PA66GF30 przy stałej wartości siły
docisku; 2,58 [MPa]

Emisja CO przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw w gat. PA66
i PA66GF30 przy stałej wartości siły
docisku; 2,58 [MPa]
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Wpływ gatunku zgrzewanego tworzywa na wielkość emisji NOx i CO

Emisja NOx przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw w gat. PA66
i PA66GF30 przy stałej wartości siły
docisku; 3,87 [MPa]

Emisja CO przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw w gat. PA66
i PA66GF30 przy stałej wartości siły
docisku; 3,87 [MPa]
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Wpływ gatunku zgrzewanego tworzywa na wielkość emisji NOx i CO

Badania wielkości emisji gazów powstających przy zgrzewaniu wibracyjnym ww.
tworzyw nie wykazały jednoznacznej zależności pomiędzy rodzajem zgrzewanego
materiału a emisją tlenków azotu i tlenku węgla.
Dla większości dobranych okien parametrów technologicznych zgrzewania
wibracyjnego, rozumianych jako siła docisku i amplituda drgań większa emisja
tlenków azotu wystąpiła przy zgrzewaniu tworzywa PA66 GF30 zawierającego
włókna szklane.
W analizie wielkości emisji tlenku węgla nie wykazano jednoznacznej zależności
pomiędzy rodzajem tworzywa a wielkością emisji. Jedynie przy amplitudzie 1,6 mm
dla wszystkich trzech wartości siły docisku emisja CO jest wyższa przy zgrzewaniu
tworzywa PA66 GF30.

Badania wykazały, że rodzaj zgrzewanego tworzywa termoplastycznego nie wpływa
w sposób jednoznaczny na wielkość emisji tlenków azotu i tlenku węgla. Wielkość
emisji jest związana przy zgrzewaniu danego rodzaju tworzywa z zastosowaną siłą
docisku i amplitudą drgań.
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Badania prowadzone w projekcie

Promieniowanie optyczne przy
spawaniu
i lutospawaniu metodami CMT
i ColdArc
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Procesy spawalnicze są źródłem promieniowania optycznego
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CEL BADAŃ
Wyznaczenie poziomu promieniowania nadfioletowego, widzialnego
i podczerwonego emitowanego podczas spawania i lutospawania
innowacyjnymi metodami niskoenergetycznymi CMT oraz ColdArc
stali nierdzewnych i stali z powłokami ochronnymi antykorozyjnymi,
w zależności od warunków technologicznych.

Znalezienie relacji między warunkami
technologicznymi procesów spawalniczych

a emitowanym promieniowaniem optycznym

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
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PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, KTÓRE MOŻE WYSTĄPIĆ
PRZY PROCESACH SPAWANIA

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Widmo promieniowania łuku spawalniczego podczas spawania
stali nierdzewnej elektrodą wolframową (TIG) w osłonie Ar.
Natężenie prądu spawania 300 A, 1 m od łuku.
[W cm-2 nm-1]

długość fali [nm]
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Szkodliwe działanie promieniowania optycznego
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Skrzydlik (mięsisty rozrost
spojówki oka narastający na
rogówkę)

Zaćma (zmętnienie soczewki)

Zaćma (zmętnienie soczewki)
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Rumień skóry
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Badania: metodyka
Mierzono skuteczne natężenie
napromienienia promieniowania UV i IR oraz
luminancję energetyczną (radiancję) światła
niebieskiego emitowanego przez łuk
elektryczny podczas spawania i
lutospawania automatycznego w warunkach
laboratoryjnych metodami CMT oraz ColdArc
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Zakres materiałowo-technologiczny badań promieniowania optycznego przy spawaniu
i lutospawaniu różnych materiałów konstrukcyjnych metodami CMT i ColdArc.

Gatunek stali

X5CrNi18-10
gr. 1,5 mm

X6Cr17
gr. 1,5 mm

Materiał
dodatkowy

Gaz osłonowy

308L-Si/ MVR
śr. 1,2 mm

Ar
98%Ar+2%O2
97,5%Ar+2,5%CO2

SKWA-IG
śr. 1,2 mm

98%Ar+2%O2
97,5%Ar+2,5%CO2
82%Ar+18%CO2
90%Ar+5%CO2+5%O2

Metoda spawania/
lutospawania
Spawanie
CMT
Spawanie ColdArc

Spawanie
CMT

Parametry
prądowonapięciowe
67-122 A
10,5-17,1 V
79-149 A
15,4-18,5 V
68-122 A
10,8-19,5 V

Spawanie ColdArc

79-156 A
14,8-20,7 V

Lutospawanie CMT

32-80 A
11,0-12,6 V

Lutospawanie ColdArc

54-90 A
13,8-17,3 V

DX 54D Z 100 MBO
gr. 1,5 mm

DX 54DZ 140 MBO
gr. 1,5 mm

DX 54DZF 140 RBO

CuSi3
śr. 1,0 mm

Ar

gr. 1,5 mm

DP 600XZF 100 RBO
gr. 2,0 mm
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STANOWISKO POMIAROWE
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Natężenie promieniowania UV podczas spawania stali X6Cr17 metodą CMT
w osłonie różnych gazów
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Wyniki pomiarów promieniowania UV podczas spawania
stali X5CrNi18-10 metodą ColdArc w osłonie różnych gazów
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Zależność lg natężenia napromienienia UV od lg natężenia prądu lutospawania
metodą Cold/Arc w osłonie argonu dla różnych gatunków blach i powłok
ochronnych
-0,2

-0,3

Gatunek bl ac hy
DX54DZF140RBO
DP600XZF140 RBO
DX54DZ 100MBO

-0,4

Log E [W/m 2 ]

-0,5

-0,6

-0,7

-0,8

-0,9

-1,0
1,72

1,80

1,88
Log I [A]

1,96
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Wyniki pomiarów luminancji energetycznej światła niebieskiego podczas spawania stali
X6Cr17 metodą CMT w osłonie różnych gazów
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Wyniki pomiarów luminancji energetycznej światła niebieskiego podczas spawania stali
X6Cr17 metodą ColdArc w osłonie różnych gazów
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Wyniki pomiarów luminancji energetycznej światła niebieskiego przy lutospawaniu stali
z pokryciami metodą ColdArc w osłonie argonu
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Wyniki pomiarów promieniowania IR podczas spawania stali X5CrNi18-10 metodą CMT
w osłonie różnych gazów
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Wyniki pomiarów promieniowania podczerwonego podczas spawania stali X6Cr17
metodą ColdArc w osłonie różnych gazów
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Wyniki pomiarów natężenia promieniowania podczerwonego przy lutospawaniu stali
DX 54D ZF140 RBO różnymi metodami w osłonie argonu
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Zagrożenie zdrowia promieniowaniem optycznym. Maksymalne
dopuszczalne ekspozycje (MDE) promieniowania optycznego
Rodzaj
promieniowania

MDE

nadfioletowe

narażenie oka i skóry
30 [J/m2]

światło
niebieskie

narażenie oka
- dla czasu narażenia
> 10 000 s (2 godz 46 min 40 s)
w ciągu zmiany roboczej
0,01 [W/cm2 sr]
- dla czasu krótszego
102/t [W/cm2 sr]

podczerwone

Zmierzone natężenie promieniowania
CMT spawanie 0,38-3,5 W/m2
ColdArc spawanie 0,13 - 1,2 W/m2
CMT lutospawanie 0,23 - 1,1 W/m2
ColdArc lutospawanie 0,11-0,47 W/m2
CMT spawanie 0,1- 28 W/cm2 sr
ColdArc spawanie 0,19 - 60 W/cm2 sr
CMT lutospawanie 0,09 - 4,8 W/cm2 sr
ColdArc lutospawanie 0,2- 1,7 W/cm2 sr

narażenie oka
- dla czasu jednorazowej
CMT spawanie 20 - 250 W/m2
ekspozycji > 1000 s (16 min 40 s)
100 [W/m2]
ColdArc spawanie 12 - 120 W/m2
- dla czasu krótszego
18 000x t-0,75 [W/m2]

CMT lutospawanie 8 - 49 W/m2
ColdArc lutospawanie 4 - 21 W/m2

Dopuszczalny czas
narażenia na
promieniowanie
8,5 -79 s
25 - 230 s
27 - 130 s
63 - 272 s
3,5 - 1000 s
1 - 526 s
20 - 1111 s
58 - 500 s

od 5 do pow. 17 min
od 13 do pow. 17 min
bez ograniczeń
bez ograniczeń
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Zagrożenie zdrowia promieniowaniem optycznym. Maksymalne
dopuszczalne ekspozycje (MDE) promieniowania optycznego

Największe zagrożenie powoduje nadfiolet oraz światło
niebieskie.
Dopuszczalny czas narażenia na UV wynosi od 8,5 do 272
sekund, natomiast na światło niebieskie od 1 do 1111 sekund.

Stopień narażenia na podczerwień był znacznie
mniejszy. Przy lutospawaniu blach z powłokami
metodami CMT i ColdArc czas narażenia nie
wymagał ograniczeń, natomiast przy spawaniu
wynosił od 5 do powyżej 17 minut
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Największe zagrożenie promieniowaniem UV występuje przy
stosowaniu metody CMT
Największe zagrożenie światłem niebieskim występuje
przy metodzie ColdArc

Promieniowanie optyczne emitowane podczas
lutospawania z uwagi na niższe wartości natężenia prądu,
stanowi mniejsze zagrożenie pracowników
Największe natężenie promieniowania IR występuje przy
spawaniu metodą CMT
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PODSUMOWANIE
Natężenie napromienienia promieniowania UV i IR oraz radiancja
światła niebieskiego wzrasta ze wzrostem natężenia prądu
spawania i napięcia łuku .
Natężenie promieniowania UV i IR oraz radiancja światła
niebieskiego przy spawaniu stali nierdzewnych zależy od rodzaju
gazu osłonowego oraz wybranej metody spawania.
Wyższe parametry prądowo-napięciowe procesu lutospawania
blach stalowych z powłokami ochronnymi powodują wzrost
natężenia napromienienia promieniowania UV i IR oraz wzrost
poziomu radiancji światła niebieskiego .
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4. Wpływ rodzaju powłoki ochronnej na emisję nadfioletu,
podczerwieni i światła niebieskiego jest trudny do
jednoznacznego zdefiniowania. Zauważalna jest tendencja, że
przy lutospawaniu blach z powłokami cynkowymi natężenie
napromienienia UV i IR oraz luminancja energetyczna światła
niebieskiego są niższe niż przy powłokach ze stopu cynk +
żelazo
5. Proces lutospawania blach stalowych z powłokami
charakteryzuje się mniejszym zagrożeniem środowiska pracy
promieniowaniem nadfioletowym, światłem niebieskim
i promieniowaniem podczerwonym w porównaniu do procesu
spawania
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Badania prowadzone w projekcie

Hałas przy zgrzewaniu
ultradźwiękowym metali
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Metodą zgrzewania ultradźwiękowego można wykonywać zgrzeiny
punktowe, odcinkowe, liniowe i pierścieniowe, zależnie od budowy
zgrzewarki i kształtu końcówki roboczej sonotrody.

Elementy do zgrzewania ustawia się na podstawie zwanej
kowadełkiem i dociska
z określoną siłą poprzez drgającą sonotrodę z końcówką roboczą.
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Zgrzewanie ultradźwiękowe
1

Pz

Pz

Generator

4
5

3

1
Generator

4
2
3 2

6

6

5

Schemat stanowiska do zgrzewania ultradźwiękowego punktowego:
1 -generator, 2 - przetwornik, 3 - transformator, 4 - sonotroda,
5 - zgrzewane elementy, 6 - kowadełko,
Pz – siła docisku
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Zgrzewanie ultradźwiękowe

Widok miejsca zgrzewania zgrzewania
Złącze typu Cu (2,0 mm) + Cu (2,0 mm)

Złącze typu Cu (2,0 mm) + PA2 (2,0 mm)
Cu + EN AW 5251

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Parametry zgrzewania ultradźwiękowego
Amplituda drgań:

główny czynnik określający charakter wydzielania ciepła, rozłożenie
i wymiary strefy odkształcania, intensywność niszczenia warstw
powierzchniowych, a w wyniku tego i jakości zgrzeiny.

Siła docisku sonotrody:
podczas procesu zgrzewania zapewnia prawidłowy kontakt końcówki roboczej
z powierzchnią zgrzewanego elementu.
Wartość siły docisku dobierana jest w zależności od rodzaju zgrzewanych
materiałów, ich grubości i twardości oraz rodzaju powierzchni końcówki roboczej

sonotrody.
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Parametry zgrzewania ultradźwiękowego
Czas zgrzewania: odpowiedni dobór czasu zgrzewania uzależniony jest od pozostałych
parametrów procesu oraz wymiarów i rodzaju zgrzewanych materiałów. Najczęściej mieści
się on w zakresie od 0,1 do 1,0 s.

Energia zgrzewania: ustalana jest w zależności od rodzaju i grubości zgrzewanego
materiału.

Częstotliwość drgań sonotrody
jest stała dla danego układu przetwornik – falowód
i nie może być regulowana podczas procesu. W zastosowaniach przemysłowych najczęściej
stosuje się zgrzewarki pracujące z częstotliwością 20 kHz.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Hałas w środowisku pracy
40000 Hz

10000Hz

Hałas ultradźwiękowy
Częstotliwość środkowa
pasm tercjowych; kHz

Równoważny poziom ciśnienia
akustycznego odniesiony do 8godzinnego dobowego wymiaru czasu
pracy; dB

Maksymalny poziom
ciśnienia akustycznego;
dB

10; 12,5; 16
20
25
31,5; 40

80
90
105
110

100
110
125
130
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Hałas słyszalny
Poziom ekspozycji na
hałas odniesiony do 8godzinnego dobowego
wymiaru czasu pracy
(LEX,8h) ; dB

85

Maksymalny poziom dźwięku A
(LAmax); dB

Szczytowy poziom
dźwięku C (LCpeak); dB

115

135

Hałas ultradźwiękowy
Ultradźwięki rozchodzące się w powietrzu mogą wnikać do ciała
człowieka przez narząd słuchu i również całą powierzchnią ciała –
drogą kontaktową.
Docierając do organizmu człowieka mogą oddziaływać negatywnie
na słuch
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Hałas ultradźwiękowy
Stwierdzono ujemny wpływ ultradźwięków na narząd
przedsionkowy w uchu wewnętrznym, objawiający się bólami
i zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, nudnościami,
sennością w ciągu dnia, nadmiernym zmęczeniem.

Liczne badania laboratoryjne i środowiskowe wykazały, że
potencjalne skutki oddziaływania ultradźwięków
powietrznych można sklasyfikować jako skutki słuchowe
i termiczne oraz objawy subiektywne i zaburzenia
czynnościowe.
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Hałas ultradźwiękowy
Zgrzewarki ultradźwiękowe są źródłem niskich częstotliwości
ultradźwiękowych.
Ultradźwięki niskich częstotliwości wnikają do organizmu człowieka
drogą kontaktową przez bezpośrednie oddziaływanie np. na ręce.
Działanie ultradźwięków ma wtedy z reguły charakter miejscowy,
przy czym nie wyklucza się również oddziaływania ogólnego na
czynności układu nerwowego, pracę serca.
Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym drogi przekazania ultradźwięków
do organizmu pracownika obsługującego zgrzewarkę to
przekazanie przez powietrze i przez zgrzewany element.
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Zestawienie materiałów i parametrów technologicznych dla zgrzewania
ultradźwiękowego zastosowane w badaniach
Oznaczenie
złącza

Materiał zgrzewany (układ sonotroda/kowadełko)

A

Cu (2,0 mm) + Cu (2,0 mm)

B

Cu (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)

C

EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)

D

EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 2017 (2,0 mm)

E

EN AW 5251 (1,5 mm) + EN AW 5251 (1,5 mm)

F

EN AW 5251 (1,0 mm)+ EN AW 5251 (2,0 mm)

Parametry technologiczne
Amplituda 16 µm
Siła docisku 82 daN
Energia 2800 Ws
Amplituda 16 µm
Siła docisku 82 daN
Energia 2400 Ws
Amplituda 16 µm
Siła docisku 82 daN
Energia 1520 Ws
Amplituda 16 µm
Siła docisku 82 daN
Energia 1520 Ws
Amplituda 16 µm
Siła docisku 82 daN
Energia 1440 Ws
Amplituda 16 µm
Siła docisku 82 daN
Energia 1440 Ws
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Stanowisko badawcze
Stanowisko dla pomiaru hałasu ultradźwiękowego
i słyszalnego przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali
Bez obudowy

Z obudową
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Lokalizacja punktów pomiarowych
W opcji
pracy
zgrzewarki
bez
obudowy
pomiary
wykonano
w punktach
1,2,3,4

W opcji
pracy
zgrzewarki
w obudowie
pomiary
wykonano
w punktach
1 i 5.
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Analiza wyników badań
Rozkład częstotliwościowy hałasu ultradźwiękowego powstającego podczas
procesu zgrzewania ultradźwiękowego

Wpływ zgrzewanego materiału na wielkość emitowanego hałasu

Wpływ zastosowanej obudowy zgrzewarki ultradźwiękowej na proces
tłumienia hałasu ultradźwiękowego

Obliczenia symulacyjne poziomu ekspozycji na hałas ultradźwiękowy i hałas
słyszalny odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy.
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Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w 1/3 oktawowych pasmach
częstotliwościowych hałasu ultradźwiękowego przy zgrzewaniu ultradźwiękowym
stopu aluminium (zgrzewarka z obudową)

złącze EN AW 5251 (1,0 mm)
+ EN AW 5251 (2,0 mm)

złącze EN AW 5251 (2,0 mm)
+ EN AW 2017 (2,0 mm)
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Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w dominującym 1/3 oktawowym
paśmie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego (20 kHz) przy zgrzewaniu różnych
materiałów. Zgrzewarka ultradźwiękowa z obudową
Równoważny poziom ciśnienia
akustycznego L 20 kHz eq tzn [dB]

100

odl. 0,5 m

odl. 1,0 m

95
90
85
80

75
A

B

C

D

Oznaczenie złącza zgrzewanego

E

F

A - Cu (2,0 mm) + Cu (2,0 mm),
B - Cu (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
C - EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
D - EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 2017 (2,0 mm)
E - EN AW 5251 (1,5 mm) + EN AW 5251 (1,5 mm)
F - EN AW 5251 (1,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
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Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w dominującym tercjowym
paśmie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego
o częstotliwości środkowej 20 kHz przy pracy zgrzewarki z obudową i bez
obudowy. Pomiar w odległości 1m od zgrzewarki.
Równoważny poziom ciśnienia
akustycznego L 20 kHz eq tzn [dB]

z obudową

bez obudowy

130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
A

B

C

D

Oznaczenie złącza zgrzewanego

E

F

A - Cu (2,0 mm) + Cu (2,0 mm),
B - Cu (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
C - EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
D - EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 2017 (2,0 mm)
E - EN AW 5251 (1,5 mm) + EN AW 5251 (1,5 mm)
F - EN AW 5251 (1,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
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Analiza widm poziomów ciśnienia akustycznego dla wszystkich badanych typów
złączy zgrzewanych i dla pracy zgrzewarki w trybie z obudową i bez obudowy,
w odległości pomiarowej 1 m
Typ złącza:
A - Cu + Cu
B - Cu + PA2
C - PA2 + PA2
D - PA2 + PA6
E - PA2 + PA2
F - PA2 + PA2
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Obliczenia symulacyjne poziomu ekspozycji na hałas ultradźwiękowy
i hałas słyszalny odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu
pracy.
Założono, że w ciągu 8 godzin pracy wykonuje się od 500 do 1500 zgrzein.

Obliczenia wykonano dla dominującej częstotliwości hałasu ultradźwiękowego
- 20 kHz oraz dla hałasu słyszalnego.

Wzięto pod uwagę opcje pracy zgrzewarki z obudową i bez obudowy.

Obliczenia symulacyjne wykonano dla stanowiska operatora (odległość 0,5 m
od zgrzewarki) i strefy pracy obsługi (odległość 1,0 m od zgrzewarki)

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Poziom ekspozycji ośmiogodzinnej L
20 kHz Ex8h [dB]

Poziom ekspozycji na hałas ultradźwiękowy dla częstotliwości 20 kHz odniesiony
do 8-godzinnego wymiaru czasu pracy.
Zgrzewarka ultradźwiękowa z obudową i bez obudowy.
120
110
100
90

NDN

80
70
60

A

z obudową odl. 1 m

B

C
D
E
Oznaczenie złącza zgrzewanego

z obudową odl. 0,5 m

bez obudowy odl. 1 m

F
NDN

A - Cu (2,0 mm) + Cu (2,0 mm),
B - Cu (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
C - EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
D - EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 2017 (2,0 mm)
E - EN AW 5251 (1,5 mm) + EN AW 5251 (1,5 mm)
F - EN AW 5251 (1,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
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Poziom ekspozycji na hałas ultradźwiękowy odniesiony do 8-godzinnego wymiaru
czasu pracy.
Zgrzewarka ultradźwiękowa z obudową.

Złącze typu : Cu (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
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Poziom ekspozycji na hałas ultradźwiękowy odniesiony do 8-godzinnego wymiaru
czasu pracy.
Zgrzewarka ultradźwiękowa z obudową.

Złącze typu: EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 2017 (2,0 mm)
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Poziom ekspozycji ośmiogodzinnej L
Ex8h [dB]

Poziom ekspozycji na hałas słyszalny odniesiony do 8-godzinnego
wymiaru czasu pracy.
Zgrzewarka ultradźwiękowa z obudową i bez obudowy.
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55

A
z obudową odl. 1 m

B

C
D
Oznaczenie złącza zgrzewanego
z obudową odl. 0,5 m

E

bez obudowy odl. 1 m

F
NDN

A - Cu (2,0 mm) + Cu (2,0 mm),
B - Cu (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
C - EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)
D - EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 2017 (2,0 mm)
E - EN AW 5251 (1,5 mm) + EN AW 5251 (1,5 mm)
F - EN AW 5251 (1,0 mm) + EN AW 5251 (2,0 mm)

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Rozkład przestrzenny na stanowisku zgrzewania
poziomów ciśnienia akustycznego w tercji o
częstotliwości środkowej 20 kHz.
Zgrzewarka pracuje w trybie bez obudowy.

Rozkład przestrzenny poziomów ciśnienia
akustycznego A.
Zgrzewarka pracowała w trybie bez obudowy

3
3

4

4

2

2

5

5
1

1

< 112

< 114

< 116

< 118

< 120

< 122

< 124

> 124 [dB]

< 105

< 107

< 109

< 111

EN AW 5251 (2,0 mm) + EN AW 2017 (2,0 mm)

< 113

< 115

< 117

> 118 [ dB ]
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Wnioski
Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym najwyższe wartości ciśnienia
akustycznego występują w paśmie częstotliwości pracy generatora
zgrzewarki ultradźwiękowej – 20 kHz.

Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym spośród badanych połączeń
zakładkowych najwyższy poziom ciśnienia akustycznego w zakresie
hałasu ultradźwiękowego występuje przy jednoimiennych połączeniach
typu aluminium + aluminium, natomiast najniższy przy różnoimiennych
połączeniach typu miedź + aluminium.
Zastosowanie obudowy wpływa na obniżenie poziomów ciśnienia
akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego; w dominującym 1/3
oktawowym paśmie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego – 20 kHz
o ok. 40 dB.
Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym z badanych połączeń najwyższy
równoważny poziom dźwięku A występuje przy połączeniach
jednoimiennych typu aluminium + aluminium, natomiast najniższy przy
zgrzewaniu połączeń różnoimiennych typu miedź + aluminium.
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Badania prowadzone w projekcie

Badanie poziomu ciśnienia
akustycznego w zakresie
hałasu słyszalnego przy
zgrzewaniu wibracyjnym
tworzyw termoplastycznych
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Badania poziomu dźwięku A przy
zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych przeprowadzono dla
dwóch gatunków tworzyw:

PA66 (poliamid 66)

PA66 GF30
(poliamid 66 wzmocniony
w 30% włóknami
szklanymi)
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Zestawienie parametrów technologicznych przy zgrzewaniu wibracyjnym
tworzyw termoplastycznych

Amplituda
Materiał Docisk [MPa]
drgań
[mm]
1,0
1,35
1,6
PA 66
1,0
3,87
1,6

Materiał

Docisk [MPa]

1,35
PA 66 GF 30
3,87

Amplituda
drgań
[mm]
1,0
1,6
1,0
1,6

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Stanowisko badawcze do pomiaru hałasu
słyszalnego przy zgrzewaniu wibracyjnym
tworzyw termoplastycznych. Instytut
Spawalnictwa

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Lokalizacja przestrzenna punktów pomiarowych wokół zgrzewarki wibracyjnej.
Pomiary wykonywano jednocześnie w punktach pomiarowych przy użyciu
czterech analizatorów Svan 912.

Badania prowadzone były w 4
punktach pomiarowych:
punkt 1 w odległości 1 m z
lewego boku zgrzewarki,
punkt 2 w odległości 1 m z
przodu zgrzewarki,
punkt 3 w odległości 1 m z
prawego boku zgrzewarki,
punkt 4 w odległości 0,5 m z
przodu zgrzewarki.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Wpływ parametrów technologicznych zgrzewania wibracyjnego na
równoważny poziom dźwięku A
Równoważny poziom dźwięku A
LA eqtzn [dB]

95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
1,35

Docisk [MPa]

1,0 mm

Równoważny poziom dźwięku A przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzywa w gat. PA66 w zależności od
wartości siły docisku dla dwóch wartości amplitudy drgań
(punkt pomiarowy 1 – z boku zgrzewarki w odległości
1m),
tzn - czas emisji dźwięku A występujący w trakcie n-tego
procesu zgrzewania.

3,87

1,6 mm

Równoważny poziom dźwięku A przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzywa w gat. PA66 GF30 w zależności
od wartości siły docisku dla dwóch wartości amplitudy
drgań (punkt pomiarowy 1 – z boku zgrzewarki w
odległości 1m),
tzn - czas emisji dźwięku A występujący w trakcie n-tego
procesu zgrzewania.
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Wpływ parametrów technologicznych zgrzewania wibracyjnego na
równoważny poziom dźwięku A

Wyniki pomiarów wykazały wpływ siły docisku na
równoważny poziom dźwięku A;

wzrost wartości siły docisku powoduje wzrost
równoważnego poziomu dźwięku A.

Zależność ta występuje dla dwóch badanych tworzyw
termoplastycznych PA66 i PA66GF30.

Przy niższej amplitudzie drgań wynoszącej 1,0 mm
wykazano większy wpływ wartości siły docisku na
poziom ciśnienia akustycznego.
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Wpływ gatunku tworzywa termoplastycznego na równoważny poziom
dźwięku A przy zgrzewaniu wibracyjnym
Punkt pomiarowy 2 - przed zgrzewarką 1m
Równoważny poziom dźwięku A
L A eq tzn [dB]

Punkt pomiarowy 4 – przed zgrzewarką 0,5 m

96
94
92
90
88
86
84
82
80
78

PA 66

PA 66 GF 30

1,35 MPa/
1,35 MPa/
3,87 MPa/
3,87 MPa/
1,0 mm
1,6 mm
1,0 mm
1,6 mm
Docisk [MPa]/ Amplituda [mm]

Równoważny poziom dźwięku A przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw w gat. PA66 i PA66 GF30
tzn - czas emisji dźwięku A występujący w trakcie n-tego
procesu zgrzewania.

Równoważny poziom dźwięku A przy zgrzewaniu
wibracyjnym tworzyw w gat. PA66 i PA66 GF30
tzn - czas emisji dźwięku A występujący w trakcie n-tego
procesu zgrzewania.
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Wpływ gatunku tworzywa termoplastycznego na równoważny poziom
dźwięku A przy zgrzewaniu wibracyjnym

Badania wykazały, że wyższe
poziomy dźwięku A występują przy
zgrzewaniu tworzywa w gatunku PA
66.

Zależność ta wystąpiła dla większości
zastosowanych w badaniach
zestawów parametrów
technologicznych (siła docisku +
amplituda drgań).
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Badania prowadzone w projekcie

Badanie poziomu ciśnienia
akustycznego w zakresie
hałasu słyszalnego
przy zgrzewaniu stopów
aluminium metodą FSW
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Badania poziomu dźwięku A wykonano dla zgrzewania
metodą FSW połączenia jednoimiennego typu stop
aluminium odlewniczy w gat. AK9 i stop aluminium
przerabiany plastycznie w gatunku EN AW 2017A.

Lokalizacja przestrzenna punktów
pomiarowych wokół zgrzewarki FSW.
Badania hałasu słyszalnego wykonano w 5
punktach pomiarowych; Mikrofon został
usytuowany z przodu zgrzewarki w
odległościach 0,5; 1,0 i 2,0 m oraz z boków
w odległości 1,0 m.
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Badania prowadzone były podczas zgrzewania metodą FSW na
konwencjonalnej frezarce pionowej typu FYF32JU2. Następnie wybrano dwie
kombinacje parametrów i wykonano pomiary hałasu podczas zgrzewania na
frezarce sterowanej numerycznie typu FNE 50NC. Do badań wykorzystano
narzędzie konwencjonalne ze względu na jego częste zastosowanie i łatwość
wykonania.

Stanowisko badawcze do pomiaru hałasu
słyszalnego przy zgrzewaniu metodą FSW na
konwencjonalnej frezarce pionowej typu
FYF32JU2. Instytut Spawalnictwa

Stanowisko badawcze do pomiaru hałasu
słyszalnego przy zgrzewaniu metodą FSW na
frezarce sterowanej numerycznie typu FNE 50NC.
Instytut Spawalnictwa
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Zestawienie materiałów i parametrów
technologicznych zgrzewania metodą FSW
Materiał
zgrzewany/
Grubość

Prędkość
obrotowa
[obr/min]

Prędkość liniowa
procesu [mm/min]

Urządzenie

112
Odlewniczy stop
aluminium 43200
(AK 9)
i stop aluminium
przerabiany
plastycznie EN
AW 2017 A/
6 mm

560

180

Konwencjonalna frezarka
pionowa FYF32JU2

280
560

112

Frezarka sterowana
numerycznie FNE 50NC

112
900

180

Konwencjonalna frezarka
pionowa FYF32JU2

280
900

112

Frezarka sterowana
numerycznie FNE 50NC
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Wpływ warunków technologicznych metody FSW na równoważny
poziom dźwięku A
Równoważny poziom dźwięku A
LA eqtzn [dB]

96

112 mm/min

120 mm/min

180 mm/min

95
94

Równoważny poziom dźwięku
A dla dwóch prędkości
obrotowych 560 i 900 obr/min
oraz różnych prędkościach
liniowych. Konwencjonalna
frezarka pionowa FYF32JU2

93
92
91
90
89

tzn - czas emisji dźwięku A
występujący w trakcie n-tego
procesu zgrzewania.

88
87
86
85
560

900
Prędkość obrotowa [obr/min]
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Wpływ warunków technologicznych metody FSW na równoważny
poziom dźwięku A

Wpływ prędkości obrotowej. Badania wykazały zależność
pomiędzy równoważnym poziomem dźwięku A, a prędkością
obrotową procesu zgrzewania metodą FSW.

Wzrost prędkości obrotowej powoduje wzrost poziomu dźwięku A.

Zależność ta występuje dla wszystkich badanych prędkości liniowych
procesu zgrzewania.

Zwiększenie prędkości obrotowej z 560 do 900 obr/min,
spowodowało wzrost równoważnego poziomu dźwięku A w granicach
od 5 do 10 [dB].
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1.

ZALECENIA TECHNICZNE (MATERIAŁOWO- TECHNOLOGICZNE) DO PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ
PYŁOWYCH, CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH PRZY SPAWANIU I LUTOSPAWANIU METODAMI
NISKOENERGETYCZNYMI STALI ODPORNYCH NA KOROZJĘ I BLACH STALOWYCH
POWLEKANYCH

1. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy spawaniu stali odpornych na
korozję.
2. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy lutospawaniu stali z
powłokami ochronnymi.
3. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń fizycznych przy spawaniu stali odpornych na korozję i
lutospawaniu stali z powłokami ochronnymi. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń hałasem.

4. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń fizycznych przy spawaniu stali odpornych na korozję i
lutospawaniu stali z powłokami ochronnymi. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń
promieniowaniem nadfioletowym, światłem niebieskim i promieniowaniem podczerwonym.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy spawaniu stali
odpornych na korozję niskoenergetycznymi metodami łukowymi
w osłonie gazów (metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)









Przy projektowaniu technologii spawania stali odpornych na korozję należy uwzględnić wpływ
warunków materiałowych i parametrów technologicznych na wielkość emisji pyłu całkowitego oraz
emisji gazów i skład chemiczny pyłu ze szczególnym uwzględnieniem zawartości chromu(VI) i niklu
w pyle.
Wybrana metoda spawania stali odpornych na korozję wpływa na wielkość emisji zanieczyszczeń do
środowiska pracy. W aspekcie poprawy warunków pracy przy spawaniu cienkich materiałów wrażliwych
na ciepło metoda CMT jest metodą spawania zdecydowanie korzystniejszą. Przy spawaniu metodą
CMT (Cold Metal Transfer) wielkość emisji pyłu, NOx i CO jest mniejsza w porównaniu do wielkości
emisji zanieczyszczeń przy metodzie ColdArc.
Przy nadzorowaniu spawania stali odpornych na korozję należy pamiętać, że istotne znaczenie
w aspekcie ochrony środowiska pracy ma zawartość w pyle związków chromu i niklu oraz chromu
sześciowartościowego. Zawartość chromu i niklu w pyle powstającym przy spawaniu stali odpornych na
korozję jest niższa niż ich zawartość w materiale podstawowym (spawanej stali) i materiale
dodatkowym (spoiwo - drut elektrodowy lity).
Ważnym czynnikiem kształtującym wielkość emisji do otoczenia poszczególnych składników
chemicznych pyłu jest charakterystyczna dla danej metody i parametrów technologicznych wielkość
emisji pyłu całkowitego. Z uwagi na całkowitą emisję do środowiska pracy substancji kancerogennych,
niklu i chromu sześciowartościowego metoda CMT charakteryzuje się mniejszą emisją wymienionych
substancji.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy spawaniu stali
odpornych na korozję niskoenergetycznymi metodami łukowymi
w osłonie gazów (metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)













Dobór skład gazu stosowanego na osłonę łuku spawalniczego wpływa na wielkość emisji pyłu, emisji
gazów oraz zawartość chromu(VI) i niklu w pyle powstającym przy spawaniu stali nierdzewnych metodą
CMT i ColdArc;
w celu ograniczenia emisji pyłu przy spawaniu stali austenitycznej i stali chromowej ferrytycznej korzystne
jest zastosowanie mieszanki typu Ar+O2,
w celu ograniczenia emisji tlenków azotu przy spawaniu stali odpornych na korozję należy zastosować
dwuskładnikowe mieszanki gazowe typu Ar+CO2,
ograniczenie emisji tlenku węgla z procesu spawania stali austenitycznej metodami CMT i ColdArc wiąże
się z zastosowaniem do osłony łuku mieszanki Ar+O2 i czystego argonu,
przy spawaniu stali chromowej ferrytycznej w celu zmniejszenia emisji tlenku węgla należy zastosować
mieszankę Ar+O2,
przy zastosowaniu na osłonę łuku gazów o własnościach silnie i średnio utleniających, zawartość
chromu(VI) w pyle wzrasta. Mieszanki o niskim wskaźniku utleniania, zawierające ditlenek węgla
przyczyniają się do niskich zawartości chromu(VI),
własności fizyko-chemiczne osłony gazowej wpływają również na zawartość w pyle chromu całkowitego
i niklu. Gazy osłonowe o wysokim wskaźniku utleniania zwiększają zawartość chromu całkowitego w pyle
przy spawaniu stali chromowych ferrytycznych. Natomiast przy spawaniu stali austenitycznych wzrost
zawartości w pyle chromu związany jest z obojętnym gazem osłonowym – argonem,
na wzrost zawartości w pyłach tlenków niklu również wpływa utleniający charakter atmosfery łuku.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy spawaniu stali
odpornych na korozję niskoenergetycznymi metodami łukowymi
w osłonie gazów (metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)






Przy projektowaniu technologii spawania stali odpornych na korozję należy uwzględnić wpływ parametrów
prądowo-napięciowych na emisję pyłu i gazów do środowiska pracy. Natężenie prądu spawania i napięcie
łuku przy metodach CMT i ColdArc wpływa na wielkość emisji pyłu i gazów powstających przy spawaniu
stali nierdzewnych. Przy wzroście natężenia prądu wzrasta temperatura w łuku i zwiększa się intensywność
powstawania par metali;
wzrost natężenia prądu i napięcia łuku jest przyczyną większej emisji pyłu spawalniczego, tlenków azotu
i tlenku węgla,
wzrost natężenia prądu wpływa na wzrost emisji do środowiska pracy substancji o działaniu
kancerogennym; związków chromu(VI) i tlenków niklu.

Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stali odpornych na korozję tradycyjnymi metodami
MIG/MAG oraz innowacyjnymi metodami niskoenergetycznymi CMT/ColdArc
 Metody o niskiej energii łuku są korzystniejsze w aspekcie ochrony środowiska pracy przy zastosowaniu ich
do łączenia cienkich materiałów.
 Wielkość emisji pyłu jest przy metodach CMT/ColdArc nawet kilkukrotnie mniejsza w porównaniu do
konwencjonalnych metod spawania łukowego w osłonie gazów.
 Korzystnie kształtuje się wpływ metod niskoenergetycznych na ograniczenie zawartości w pyle Cr(VI).
 Przy spawaniu stali austenitycznej zawartość niklu w pyle przy metodach niskoenergetycznych jest wyższa
w porównaniu z metodami tradycyjnymi MIG/MAG.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy lutospawaniu
stali z powłokami ochronnymi niskoenergetycznymi metodami łukowymi
(metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)



Przy projektowaniu technologii lutospawania blach stalowych z powłokami ochronnymi należy uwzględnić
wpływ warunków materiałowych i parametrów technologicznych na wielkość emisji pyłu całkowitego
i emisji gazów oraz skład chemiczny pyłu.



Wybrana
metoda
lutospawania
wpływa
na
wielkość
emisji
zanieczyszczeń
do środowiska pracy. W aspekcie poprawy warunków pracy przy lutospawaniu cienkich materiałów
stalowych z powłokami antykorozyjnymi metoda CMT jest metodą lutospawania zdecydowanie
korzystniejszą. Przy lutospawaniu metodą CMT (Cold Metal Transfer) wielkość emisji pyłu, NOx i CO jest
mniejsza w porównaniu do wielkości emisji zanieczyszczeń przy metodzie ColdArc.



Ważnym czynnikiem wpływającym na emisję pyłu i emisję gazów jest rodzaj powłoki ochronnej.
Największa emisja pyłu występuje przy procesie lutospawania blach stalowych z powłoką ze stopu cynku
i żelaza – powłoką typu ZF. Powłoka cynkowa charakteryzuje się niższymi wartościami emisji przy tych
samych warunkach prądowo-napięciowych procesu i tych samych metodach lutospawania.



Na wielkość emisji pyłu, tlenków azotu i tlenku węgla wpływa grubość powłoki antykorozyjnej, jest to
zależność wprost proporcjonalna. Przy większej grubości powłoki emisja zanieczyszczeń wzrasta.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy lutospawaniu
stali z powłokami ochronnymi niskoenergetycznymi metodami łukowymi
(metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)



Przy analizie wpływu powłoki ochronnej na stan środowiska pracy należy uwzględnić wpływ rodzaju
powłoki antykorozyjnej na skład chemiczny pyłu powstającego przy procesach lutospawania. Powłoki ze
stopu cynk-żelazo (ZF) powodują większą zawartość cynku w pyle w porównaniu do powłok typu Z (z
czystego cynku).
- Zawartość cynku w pyle kształtuje się na poziomie 42-43% przy łączeniu blach
z powłoką typu ZF i 37-38% przy łączeniu blach z powłoką typu Z. Na zawartość cynku w pyle wpływa
również grubość powłoki ochronnej.



Przy projektowaniu technologii lutospawania i warunków środowiska pracy należy pamiętać, że na skład
chemiczny pyłu przy lutospawaniu wpływa skład drutu elektrodowego, rodzaj i grubość powłoki
ochronnej, w znikomym procencie skład chemiczny materiału rodzimego.



Na wielkość emisji pyłu i gazów przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami wpływa właściwy dobór
parametrów prądowo-napięciowych procesu. Przy wyższych natężeniach prądu występuje wyższa
emisja pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku węgla.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń fizycznych przy spawaniu stali odpornych na
korozję i lutospawaniu stali z powłokami ochronnymi niskoenergetycznymi
metodami łukowymi (metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń hałasem



Procesy spawania i procesy pokrewne zawsze związane są z występowaniem czynnika zagrażającego
bezpieczeństwu pracy jakim jest hałas słyszalny. Walka z hałasem w środowisku pracy przy wytwarzaniu
konstrukcji i wyrobów spawanych obejmuje kompleksową analizę stosowanych metod spajania i warunków
technologicznych oraz korzystanie z możliwości modyfikacji procesów w aspekcie ograniczenia hałasu



Spawanie metodami niskoenergetycznymi stali odpornych na korozję oraz lutospawanie stali z powłokami
ochronnymi należy do grupy procesów charakteryzujących się wysokim poziomem ciśnienia akustycznego w
zakresie hałasu słyszalnego.
W aspekcie ograniczenia hałasu przy spawaniu stali odpornych na korozję i lutospawaniu stali z powłokami
korzystne jest zastosowanie metod Cold Metal Transfer (CMT) jako metody charakteryzującej się niższymi
wartościami poziomu dźwięku A w porównaniu do metody ColdArc.





Przy określaniu ryzyka dla środowiska pracy należy uwzględnić wpływ warunków technologicznych
spawania metodami niskoenergetycznymi stali nierdzewnych na poziom dźwięku;
wzrost natężenia prądu, napięcia łuku, prędkości podawania drutu i prędkości spawania powoduje wyższy
równoważny poziom dźwięku A. Prawidłowość ta utrzymuje się dla wszystkich gatunków stali nierdzewnych i
dla metody CMT i ColdArc.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń fizycznych przy spawaniu stali odpornych na
korozję i lutospawaniu stali z powłokami ochronnymi niskoenergetycznymi
metodami łukowymi (metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń hałasem













Bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym redukcję hałasu przy procesie spawania metodami CMT
i ColdArc jest właściwy dobór gazu osłonowego;
najniższy równoważny poziom dźwięku A przy spawaniu stali austenitycznej wyznaczono dla mieszanki
97,5%Ar+2,5%CO2,
przy spawaniu stali chromowej ferrytycznej najniższy równoważny poziom dźwięku A występuje przy
mieszance gazowej 82%Ar+18%CO2.
przy zastosowaniu na osłonę łuku argonu i mieszanki 98%Ar+2%O2 wykazano najwyższy równoważny
poziom dźwięku A.
Przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami rodzaj powłoki antykorozyjnej i jej grubość wpływa na
poziom dźwięku;
przy takich samych parametrach technologicznych dla powłoki typu Z (powłoka cynkowa) równoważny
poziom dźwięku A jest niższy niż przy lutospawaniu blach z powłokami typu ZF (powłoka cynk + żelazo),
wyższe poziomy dźwięku A występują przy grubszych warstwach powłoki antykorozyjnej.
Przy lutospawaniu blach z powłokami metodami CMT i ColdArc wzrost natężenia prądu, prędkości
lutospawania i prędkości podawania drutu powoduje wzrost poziomu dźwięku A.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń fizycznych przy spawaniu stali odpornych na
korozję i lutospawaniu stali z powłokami ochronnymi niskoenergetycznymi
metodami łukowymi (metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń promieniowaniem nadfioletowym, światłem
niebieskim i promieniowaniem podczerwonym









Przy projektowaniu technologii spawania stali odpornych na korozję metodami niskoenergetycznymi
należy uwzględnić wpływ parametrów prądowo-napięciowych procesu na natężenie napromienienia
promieniowania nadfioletowego i podczerwonego oraz luminancję energetyczną światła niebieskiego.
wraz ze wzrostem natężenia prądu spawania i napięcia łuku rośnie poziom natężenia napromienienia
promieniowania nadfioletowego i podczerwonego oraz poziom luminancji energetycznej światła
niebieskiego.
Natężenie napromienienia promieniowania nadfioletowego i podczerwonego oraz luminancja
energetyczna światła niebieskiego przy spawaniu stali nierdzewnych metodami CMT, ColdArc zależy od
rodzaju gazu osłonowego, rodzaju spawanej blachy oraz wybranej metody spawania.
Przy doborze parametrów technologicznych dla lutospawania blach stalowych z powłokami ochronnymi
należy uwzględnić fakt, że przy wyższych parametrach prądowo-napięciowych procesu następuje wzrost
natężenia napromienienia promieniowania nadfioletowego i podczerwonego oraz wzrost poziomu
luminancji energetycznej światła niebieskiego.
Przy projektowaniu technologii lutospawania i warunków środowiska pracy należy pamiętać, że
zauważalna jest tendencja, że przy blachach z powłokami cynkowymi natężenie napromienienia UV i IR
oraz luminancja energetyczna światła niebieskiego są niższe niż przy powłokach ze stopu cynk + żelazo.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń fizycznych przy spawaniu stali odpornych na
korozję i lutospawaniu stali z powłokami ochronnymi niskoenergetycznymi
metodami łukowymi (metoda Cold Metal Transfer CMT i metoda ColdArc)

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń promieniowaniem nadfioletowym, światłem
niebieskim i promieniowaniem podczerwonym




Z badanych metod spawania niskoenergetycznego największe zagrożenie promieniowaniem
nadfioletowym wystąpiło przy stosowaniu metody CMT.
Największe zagrożenie światłem niebieskim przy spawaniu stali odpornych na korozję wystąpiło przy
metodzie ColdArc.



Natężenie napromienienia promieniowania podczerwonego przyjmuje najwyższe wartości przy
spawaniu stali nierdzewnych metodą CMT i tradycyjną metodą MIG/MAG.



Proces lutospawania blach stalowych z powłokami charakteryzuje się mniejszym zagrożeniem
środowiska pracy promieniowaniem nadfioletowym, światłem niebieskim i promieniowaniem
podczerwonym w porównaniu do procesu spawania.



Przy spawaniu stali odpornych na korozję i lutospawaniu blach stalowych z powłokami
promieniowanie nadfioletowe oraz światło niebieskie stanowią poważne zagrożenie dla oczu i skóry
pracowników.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

2.

ZALECENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ORAZ TECHNOLOGICZNE DO
PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ PYŁOWYCH, CHEMICZNYCH I AKUSTYCZNYCH PRZY
ZGRZEWANIU REZYSTANCYJNYM PUNKTOWYM, ZGRZEWANIU TARCIOWYM
Z MIESZANIEM MATERIAŁU ZGRZEINY ORAZ ZGRZEWANIU ULTRADŹWIĘKOWYM
I WIBRACYJNYM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH.

1. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach
stalowych z powłokami ochronnymi z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu.

2. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych
z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu.

3. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali.

4. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych
z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu.

5. Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny –
metoda FSW z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu
rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami ochronnymi z
uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu.










ZALECENIA TECHNICZNE

Przy projektowaniu warunków technologicznych zgrzewania rezystancyjnego punktowego blach z
powłokami ochronnymi należy uwzględnić wpływ rodzaju zgrzewanych materiałów oraz wpływ
parametrów technologicznych procesu na wielkość emisji pyłu całkowitego oraz emisji gazów i skład
chemiczny powstających zanieczyszczeń.
W aspekcie ograniczania emisji pyłu całkowitego, tlenków azotu, tlenku węgla oraz emisji substancji
organicznych
do
środowiska
pracy
przy
zgrzewaniu
rezystancyjnym
blach
z powłokami należy stosować możliwie najniższe prądy zgrzewania uwzględniając jakość połączeń.
W procesie projektowania technologii należy uwzględnić wpływ grubości zgrzewanego materiału
(blach stalowych z powłokami ochronnymi) na wielkość emisji pyłu i gazów. Wzrost grubości
zgrzewanych blach stalowych z powłokami ochronnymi powoduje wzrost emisji pyłu całkowitego,
tlenku węgla i tlenków azotu.
Projektując technologię zgrzewania rezystancyjnego blach z powłokami należy uwzględnić wpływ
rodzaju powłoki na ilość i skład chemiczny powstających zanieczyszczeń.
Przy opracowywaniu analiz oceny ryzyka zawodowego dla pracowników przy zgrzewaniu
rezystancyjnym blach z powłokami ochronnymi należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia emisji
substancji organicznych o działaniu kancerogennym.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu
rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami ochronnymi z
uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu.












Wnioski z badania zagrożeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach
stalowych z powłokami ochronnymi
Emisja zanieczyszczeń dla różnych rodzajów powłok ochronnych
Rodzaj powłoki ochronnej zgrzewanego materiału wpływa na wielkość emisji pyłu całkowitego, emisji tlenku węgla
i emisji tlenków azotu; przy zbliżonych warunkach technologicznych zgrzewania; wysoką emisją zanieczyszczeń
charakteryzują się blachy stalowe z powłoką typ ZE (blacha ocynkowana elektrolitycznie) + powłoka organiczna
typu Gardo Protect.
Wielkość emisji zanieczyszczeń przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami zależy
od ich grubości; wzrost grubości zgrzewanych blach stalowych z powłokami ochronnymi powoduje wzrost emisji
pyłu całkowitego, tlenku węgla i tlenków azotu.
Badania emisji substancji organicznych przy zgrzewaniu blach z powłokami dwuwarstwowymi typu powłoka
cynkowa + powłoka organiczna wykazały obecność w dymie zgrzewalniczym benzenu, toluenu, etylobenzenu
i o,m,p-ksylenu, fenolu, o-krezolu i m+p krezolu oraz 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
w tym dziewięciu WWA o działaniu rakotwórczym
Rodzaj powłoki ochronnej dwuwarstwowej zgrzewanego materiału wpływa na wielkość emisji substancji
organicznych:
powłoki organiczne typu Granocoat charakteryzują się dużą emisją benzenu, toluenu,
powłoki organiczne typu Gardo Protect charakteryzują się dużą emisję fenolu oraz trzech izomerów krezolu: orto,
meta+para.
Powstawanie WWA przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach z powłokami związane jest z rozkładem pod wpływem
temperatury warstwy oleju oraz procesem topnienia i rozkładu warstwy powłoki organicznej.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu
rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami ochronnymi
z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu.
Wpływ parametrów technologicznych zgrzewania rezystancyjnego na emisję 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 pomiędzy prądem zgrzewania, a wielkością emisji zanieczyszczeń
występuje dla wszystkich gatunków materiałów z powłokami ochronnymi dwuwarstwowymi.
Wzrost prądu zgrzewania powoduje wzrost emisji benzenu, toluenu, o-ksylenu, fenolu oraz krezoli.
Wzrost prądu zgrzewania powoduje wzrost emisji większości wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych np. acenaftylen, fenantren, fluoranten, piren, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren,
indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen.





Skład chemiczny pyłu zgrzewalniczego a parametry technologiczne
Głównymi składnikami chemicznymi pyłu zgrzewalniczego powstającego przy zgrzewaniu
rezystancyjnym blach stalowych z powłokami przy prądzie zgrzewania wynoszącym od 8 do 9 kA jest Zn
metaliczny, Mn metaliczny, wistyt FeO oraz ZnO.
Głównymi składnikami chemicznymi pyłu zgrzewalniczego powstającego przy zgrzewaniu
rezystancyjnym blach stalowych z powłokami przy prądzie zgrzewania wynoszącym 10 kA i powyżej jest
magnetyt Fe3O4, ZnO, hematyt α-Fe2O3 , wistyt FeO, Zn metaliczny.
Głównymi składnikami chemicznymi pyłu zgrzewalniczego opadającego powstającego przy zgrzewaniu
rezystancyjnym blach stalowych z powłokami jest magnetyt Fe3O4, Zn metaliczny, Fe metaliczne, ZnO,
wistyt FeO, Mn metaliczny, hematyt α-Fe2O3 oraz Al2O3, Al metaliczne, Mn3O4 .
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu
rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami ochronnymi
z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu.













ZALECENIA ORGANIZACYJNE
Stanowiska zgrzewania rezystancyjnego w przemyśle powinny pracować z zastosowaniem skutecznej
wentylacji stanowiskowej.
Pomieszczenia produkcyjne w których są zlokalizowane zgrzewarki rezystancyjne powinny posiadać
wentylację ogólną nawiewno-wywiewną.
Przy projektowaniu wentylacji stanowiskowej dla stanowisk zgrzewania rezystancyjnego blach
z powłokami należy uwzględnić wpływ warunków materiałowych i technologicznych na wielkość
i skład chemiczny powstających zanieczyszczeń.
Przy projektowaniu wentylacji stanowiskowej dla stanowisk zgrzewania rezystancyjnego blach
z powłokami należy uwzględnić wystąpienie emisji następujących zanieczyszczeń:
pył całkowity,
tlenki azotu,
tlenek węgla,
związki organiczne: BTEX – benzen, toluen, etylobenzen i o,m,p-ksylen,
fenol, o-krezol i m+p krezol,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.
Materiały konstrukcyjne:
PA66 (poliamid 66)
PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi)



ZALECENIA TECHNICZNE



Przy projektowaniu warunków technologicznych zgrzewania wibracyjnego tworzyw termoplastycznych
należy uwzględnić wpływ rodzaju zgrzewanych materiałów oraz wpływ parametrów technologicznych
procesu na wielkość emisji gazów.



W aspekcie ograniczania emisji tlenków azotu i tlenku węgla przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych należy stosować możliwie najniższe siły docisku.



W procesie projektowania technologii należy uwzględnić wpływ wielkości amplitudy drgań na wielkość
emisji tlenku węgla i tlenków azotu.



Przy opracowywaniu analiz oceny ryzyka zawodowego dla pracowników przy zgrzewaniu wibracyjnym
tworzyw termoplastycznych należy wziąć pod uwagę wystąpienie na stanowisku pracy emisji tlenków azotu
i tlenku węgla.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.
Materiały konstrukcyjne:
PA66 (poliamid 66)
PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi)
Wnioski z badania zagrożeń chemicznych przy zgrzewaniu zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych
Wpływ parametrów technologicznych zgrzewania wibracyjnego na emisję gazów



Wielkość emisji tlenków azotu i tlenku węgla jest zależna od wartości siły docisku podczas zgrzewania
wibracyjnego tworzyw termoplastycznych. Wzrost siły docisku przy zgrzewaniu tworzyw termoplastycznych
powoduje wzrost wielkości emisji NOx i CO. Zależność ta występuje dla wszystkich wartości amplitudy
drgań.



Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw rośnie ze wzrostem
wielkości amplitudy drgań przy tej samej wartości siły docisku.



Rodzaj zgrzewanego tworzywa termoplastycznego nie wpływa w sposób jednoznaczny na wielkość emisji
tlenków azotu i tlenku węgla. Wielkość emisji gazów jest związana przy zgrzewaniu danego rodzaju
tworzywa z zastosowaną siłą docisku i amplitudą drgań.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń chemicznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.
Materiały konstrukcyjne:
PA66 (poliamid 66)
PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi)

 ZALECENIA ORGANIZACYJNE


Stanowiska zgrzewania wibracyjnego tworzyw termoplastycznych w przemyśle powinny pracować
z zastosowaniem skutecznej wentylacji stanowiskowej.



Pomieszczenia produkcyjne w których są zlokalizowane zgrzewarki rezystancyjne powinny posiadać
wentylację ogólną nawiewno-wywiewną.



Przy projektowaniu wentylacji stanowiskowej dla stanowisk zgrzewania wibracyjnego tworzyw
termoplastycznych należy uwzględnić wpływ warunków technologicznych na wielkość emisji gazów.



Przy projektowaniu wentylacji stanowiskowej dla stanowisk zgrzewania wibracyjnego tworzyw
termoplastycznych należy uwzględnić wystąpienie emisji następujących zanieczyszczeń:
tlenki azotu,
tlenek węgla
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali.
Materiały konstrukcyjne: aluminium, miedź
połączenia jednoimienne: typu miedź + miedź i aluminium + aluminium
połączenia różnoimienne: miedź + aluminium.










ZALECENIA TECHNICZNE
W procesie projektowania technologii zgrzewania ultradźwiękowego metali należy uwzględnić wpływ
rodzaju łączonych materiałów na poziom ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego i
słyszalnego. Zgrzewanie ultradźwiękowe aluminium związane jest z wysokim poziomem ciśnienia
akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego i słyszalnego.
Na stanowiskach zgrzewania ultradźwiękowego metali należy stosować obudowy dźwiękochłonnoizolacyjne.
W przypadku pracy zgrzewarki ultradźwiękowej bez obudowy na stanowisku pracy operatora zgrzewarki
istnieje ryzyko przekroczenia NDN dla hałasu ultradźwiękowego i hałasu słyszalnego.
W przypadku pracy zgrzewarki ultradźwiękowej bez obudowy pracownik obsługujący urządzenie –
operator powinien bezwzględnie stosować indywidualne ochronniki słuchu.
W przypadku pracy zgrzewarki ultradźwiękowej bez obudowy stanowiska pracy zlokalizowane wokół
zgrzewarki powinny być ekranowane przegrodami dźwiękochłonnymi. Na stanowiskach pracy
zlokalizowanych wokół zgrzewarki ultradźwiękowej bez obudowy istnieje ryzyko przekroczenia NDN dla
hałasu ultradźwiękowego i hałasu słyszalnego.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali.
Materiały konstrukcyjne: aluminium, miedź
połączenia jednoimienne: typu miedź + miedź i aluminium + aluminium
połączenia różnoimienne: miedź + aluminium.












ZALECENIA TECHNICZNE
Przy pracy zgrzewarki z obudową na stanowisku pracy operatora może wystąpić ryzyko przekroczenia
NDN dla hałasu ultradźwiękowego i hałasu słyszalnego. Ryzyko przekroczenia NDN dla hałasu
ultradźwiękowego i hałasu słyszalnego zależy od chronometrażu pracy oraz warunków technologicznych
zgrzewania.
W pomieszczeniach produkcyjnych, w których znajduje się zgrzewarka ultradźwiękowa, pozostałe
stanowiska pracy powinny zostać usytuowane w możliwie największej odległości od zgrzewarki.
Zgrzewarki ultradźwiękowe należy usytuować jak najdalej od ścian i innych powierzchni odbijających.
W przypadku pracy kilku zgrzewarek ultradźwiękowych w pomieszczeniu należy je zgrupować w celu
ograniczenia zasięgu hałasu ultradźwiękowego.
W przypadku obsługi ręcznej zgrzewarki ultradźwiękowej kiedy jest możliwy kontakt operatora ze
zgrzewanym elementem metalowym należy stosować rękawice ochronne. W przypadku korzystania z
oprzyrządowania mocującego zgrzewany element, operator powinien trzymać ręce jak najdalej od
zgrzewanego elementu.
W celu ochrony pracowników przed hałasem ultradźwiękowym zalecane jest wprowadzanie
automatyzacji/mechanizacji procesów zgrzewania ultradźwiękowego metali.
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Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali.
Materiały konstrukcyjne: aluminium, miedź
połączenia jednoimienne: typu miedź + miedź i aluminium + aluminium
połączenia różnoimienne: miedź + aluminium.













ZALECENIA ORGANIZACYJNE

skracanie czasu pracy w obszarze zagrożenia hałasem ultradźwiękowym do możliwego minimum w czasie
zmiany roboczej,
stosowanie przerw w pracy przez okresowe wyłączanie zgrzewarek ultradźwiękowych,
stosowanie, właściwy dobór oraz kontrola stosowania ochronników słuchu,
ograniczanie liczby osób przebywających w pomieszczeniach, w których pracują zgrzewarki
ultradźwiękowe,
oznakowanie pomieszczeń w których pracują zgrzewarki ultradźwiękowe w celu ochronny innych
pracowników,
wydzielanie pomieszczeń na odpoczynek pracowników obsługujących zgrzewarki ultradźwiękowe,
przenoszenie do pracy na innych stanowiskach osób szczególnie wrażliwych na działanie ultradźwięków,
informowanie pracowników o zagrożeniu hałasem ultradźwiękowym i słyszalnym i skutkach dla zdrowia
i bezpieczeństwa pracy,
szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego stosowania zgrzewarek ultradźwiękowych.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali.
Materiały konstrukcyjne: aluminium, miedź
połączenia jednoimienne: typu miedź + miedź i aluminium + aluminium
połączenia różnoimienne: miedź + aluminium.



Wnioski z badania hałasu ultradźwiękowego i hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu
ultradźwiękowym metali

 Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym najwyższe wartości ciśnienia akustycznego występują
w paśmie częstotliwości pracy generatora zgrzewarki ultradźwiękowej.
 Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali stosowane są zgrzewarki z generatorem
pracującym na częstotliwości 20 kHz.

Wpływ gatunku materiału zgrzewanego na poziom ciśnienia akustycznego w zakresie
hałasu ultradźwiękowego

 Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym spośród badanych połączeń zakładkowych najwyższy
poziom ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego występuje przy
jednoimiennych połączeniach typu aluminium + aluminium.
 Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym spośród badanych połączeń zakładkowych najniższy
poziom ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego występuje przy
różnoimiennych połączeniach typu miedź + aluminium.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali.
Materiały konstrukcyjne: aluminium, miedź
połączenia jednoimienne: typu miedź + miedź i aluminium + aluminium
połączenia różnoimienne: miedź + aluminium.

Wpływ obudowy zgrzewarki ultradźwiękowej na poziom ciśnienia akustycznego w zakresie
hałasu ultradźwiękowego
 Zastosowanie obudowy wpływa na obniżenie poziomów ciśnienia akustycznego w zakresie
hałasu ultradźwiękowego.
 Zastosowanie na stanowisku zgrzewania ultradźwiękowego obudowy dwuwarstwowej
wykonanej z płyt ze szkła akrylowego (typu Plexiglass) oraz maty dźwiękochłonnej typu gąbka
akustyczna (piramidki 50 mm) powoduje obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego
w dominującym 1/3 oktawowym paśmie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego – 20 kHz
o ok. 40 dB.
Wpływ gatunku materiału zgrzewanego na poziom hałasu słyszalnego
 Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym z badanych połączeń najwyższy równoważny poziom
dźwięku A występuje przy połączeniach jednoimiennych typu aluminium + aluminium.
 Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym z badanych połączeń najniższy równoważny poziom
dźwięku A występuje przy zgrzewaniu połączeń różnoimiennych typu miedź + aluminium.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.
Materiały konstrukcyjne:
PA66 (poliamid 66)
PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi)
 ZALECENIA TECHNICZNE











W procesie projektowania technologii zgrzewania wibracyjnego tworzyw termoplastycznych należy
uwzględnić wpływ warunków materiałowych i parametrów technologicznych na poziom dźwięku A.
W celu ograniczenia poziomu hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych
należy stosować możliwie najniższe wartości siły docisku i amplitudy drgań w uwzględnieniem wymagań
dotyczących jakości połączeń.
Przy zgrzewaniu wibracyjnym na stanowisku pracy operatora może wystąpić ryzyko przekroczenia NDN
dla hałasu słyszalnego. Ryzyko przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego zależy od chronometrażu pracy
oraz warunków technologicznych zgrzewania.
Przy wystąpieniu ryzyka przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego operator zgrzewarki wibracyjnej
powinien stosować indywidualne ochronniki słuchu.
W przypadku wystąpienia na stanowiskach pracy zlokalizowanych wokół zgrzewarki wibracyjnej ryzyka
przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego stanowiska te powinny być ekranowane przegrodami
dźwiękochłonnymi.
Zgrzewarki wibracyjne należy usytuować jak najdalej od ścian i innych powierzchni odbijających.
W przypadku pracy kilku zgrzewarek wibracyjnych w pomieszczeniu należy je zgrupować w celu
ograniczenia zasięgu hałasu słyszalnego

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu wibracyjnym
tworzyw termoplastycznych z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.
Materiały konstrukcyjne:
PA66 (poliamid 66)
PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi)



ZALECENIA ORGANIZACYJNE



skracanie czasu pracy w obszarze zagrożenia hałasem do możliwego minimum w czasie zmiany roboczej,



stosowanie przerw w pracy przez okresowe wyłączanie zgrzewarek wibracyjnych,



ograniczanie liczby osób przebywających w pomieszczeniach, w których pracują zgrzewarki wibracyjne,



wydzielanie pomieszczeń na odpoczynek pracowników obsługujących zgrzewarki wibracyjne,



przesuwanie osób szczególnie wrażliwych na działanie hałasu do prac mniej hałaśliwych,



stosowanie, właściwy dobór oraz kontrola stosowania ochronników słuchu,



informowanie pracowników o zagrożeniu hałasem i skutkach dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy,



szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego stosowania zgrzewarek wibracyjnych.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu wibracyjnym
tworzyw termoplastycznych z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.
Materiały konstrukcyjne:
PA66 (poliamid 66)
PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi)
Wnioski z badania hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych








Wpływ parametrów technologicznych zgrzewania wibracyjnego na poziom hałasu słyszalnego
Przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych wielkość siły docisku wpływa na poziom
dźwięku A; wzrost siły docisku przy tej samej amplitudzie drgań powoduje wzrost równoważnego poziomu
dźwięku A. Wpływ wartości siły docisku na poziom dźwięku A jest większy przy niższej amplitudzie drgań.
Amplituda drgań wpływa na poziom ciśnienia akustycznego przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw
termoplastycznych. Wzrost amplitudy drgań przy tej samej wielkości siły docisku powoduje wzrost
poziomu dźwięku A.

Poziom dźwięku A w zależności od gatunku zgrzewanego tworzywa
Gatunek tworzywa termoplastycznego wpływa na poziom dźwięku A.
Przy tych samych parametrach technologicznych (siła docisku + amplituda drgań) wyższy poziom
dźwięku A występuje podczas zgrzewania tworzywa PA66 – polimery nie wzmacniane.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem
materiału zgrzeiny – metoda FSW - z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.
Materiały konstrukcyjne: stopu aluminium
połączenia jednoimienne typu : stop aluminium odlewniczy w gat. AK9 + stop aluminium przerabiany
plastycznie w gatunku EN AW 2017A














ZALECENIA TECHNICZNE

Przy projektowaniu technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny należy uwzględnić wpływ
parametrów technologicznych na poziom hałasu słyszalnego.
Na poziom hałasu przy zgrzewaniu metodą FSW wpływa rodzaj zastosowanej frezarki. Dobierając urządzenie należy
pamiętać, że proces zgrzewania metodą FSW z narzędziem zamontowanym na frezarce sterowanej numerycznie
charakteryzuje się znacząco niższym poziomem dźwięku A w porównaniu do zgrzewania z zastosowaniem
konwencjonalnej frezarki.
W celu ograniczenia poziomu hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny
należy stosować możliwie najniższe prędkości obrotowe narzędzia mieszającego.
Przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny na stanowisku pracy operatora może wystąpić ryzyko
przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego. Ryzyko przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego zależy od
chronometrażu pracy oraz warunków technologicznych zgrzewania.
Przy wystąpieniu ryzyka przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego operator zgrzewarki (frezarki) powinien
stosować indywidualne ochronniki słuchu.
W przypadku wystąpienia na stanowiskach pracy zlokalizowanych wokół zgrzewarki (frezarki) ryzyka przekroczenia
NDN dla hałasu słyszalnego stanowiska pracy zlokalizowane wokół zgrzewarki do metody FSW powinny być
ekranowane przegrodami dźwiękochłonnymi.
Zgrzewarki do metody FSW należy usytuować jak najdalej od ścian i innych powierzchni odbijających.
W przypadku pracy kilku zgrzewarek (frezarek) do metody FSW w pomieszczeniu należy je zgrupować w celu
ograniczenia zasięgu hałasu słyszalnego.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem
materiału zgrzeiny – metoda FSW - z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.



Materiały konstrukcyjne: stopu aluminium
połączenia jednoimienne typu : stop aluminium odlewniczy w gat. AK9 + stop aluminium przerabiany
plastycznie w gatunku EN AW 2017A
 ZALECENIA ORGANIZACYJNE
skracanie czasu pracy w obszarze zagrożenia hałasem do możliwego minimum w czasie zmiany roboczej,



stosowanie przerw w pracy przez okresowe wyłączanie zgrzewarek (frezarek) do metody FSW,



ograniczanie liczby osób przebywających w pomieszczeniach, w których pracują zgrzewarki do metody
FSW,



wydzielanie pomieszczeń na odpoczynek pracowników obsługujących zgrzewarki,



przesuwanie osób szczególnie wrażliwych na działanie hałasu do prac mniej hałaśliwych,



stosowanie, właściwy dobór oraz kontrola stosowania ochronników słuchu,



informowanie pracowników o zagrożeniu hałasem i skutkach dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy,



szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego stosowania zgrzewarek FSW.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zalecenia do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem
materiału zgrzeiny – metoda FSW - z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych
i materiałowych procesu.
Materiały konstrukcyjne: stopu aluminium
połączenia jednoimienne typu : stop aluminium odlewniczy w gat. AK9 + stop aluminium przerabiany
plastycznie w gatunku EN AW 2017A
Wnioski z badania hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału
zgrzeiny – metoda FSW
Wpływ parametrów technologicznych zgrzewania metodą FSW na poziom hałasu słyszalnego



Prędkość obrotowa procesu zgrzewania metodą FSW wpływa na poziom dźwięku A; wzrost prędkości
obrotowej powoduje wzrost równoważnego poziomu dźwięku A. Zależność ta występuje dla wszystkich
prędkości liniowych procesu zgrzewania.



Zwiększenie prędkości obrotowej może skutkować wzrostem poziomu A w granicach od 5 do 10 [dB].



Prędkość liniowa procesu zgrzewania metodą FSW nie wpływa w sposób dominujący na poziom hałasu
słyszalnego.



Proces zgrzewania metodą FSW z narzędziem zamontowanym na frezarce sterowanej numerycznie
charakteryzuje się znacząco niższym poziomem dźwięku A w porównaniu do zgrzewania
z zastosowaniem konwencjonalnej frezarki. Przy stosowaniu frezarki sterowanej numerycznie poziom
dźwięku A może być niższy w zakresie od 8 do 11 dB.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

NORMY
PN-EN ISO 15011-1:2010E

PN-EN ISO 15011-2:2010E

ISO/TS 15011-6:2012

PN-EN ISO 15012-1:201307E

PN-EN ISO 15012-2:2009P

PN-EN ISO 17652-4:2008P

EMISJA PYŁU I GAZÓW
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Metoda
laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów - Część 1: Określanie wielkości
emisji dymu podczas spawania łukowego i pobieranie dymu do analizy
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Metoda
laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów - Część 2: Określanie wielkości
emisji tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), tlenku azotu (NO) i dwutlenku
azotu (NO2) podczas spawania łukowego, cięcia i żłobienia
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for
sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative determination of
fume and gases from resistance spot welding
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Sprzęt do
pochłaniania i separacji dymu spawalniczego - Część 1: Wymagania dotyczące
badania i znakowania współczynnika separacji
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Wymagania,
badanie i znakowanie sprzętu do oczyszczania powietrza - Część 2: Określanie
minimalnego strumienia objętości powietrza okapów wyciągowych i końcówek
wylotowych
Spawanie - Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów
pokrewnych - Część 4: Emisja pyłów i gazów

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

NORMY

PN-EN ISO 108821:2012E
PN-EN ISO 108822:2005P
PN-EN 136:2001P
PN-EN
136:2001/AC:2004
PN-EN
136:2001/Ap1:2003
PN-EN 140:2001P
PN-EN
140:2001/Ap1:2003

EMISJA PYŁU I GAZÓW
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Pobieranie
próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza Część 1: Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Pobieranie
próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza Część 2: Pobieranie próbek gazów
Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie
Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - Wymagania, badanie, znakowanie
Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - Wymagania, badanie, znakowanie

Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania,
badanie, znakowanie
Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski i ćwierćmaski - Wymagania,
badanie, znakowanie

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

PN-N-01307:1994P
PN-EN ISO
11202:2012P
PN-N-01320:1987P
PN-EN 352-1:2005P
PN-EN 352-2:2005P
PN-EN 352-3:2005P
PN-EN 352-4:2003P
PN-EN 3524:2003/A1:2007P
PN-EN 352-5:2005P
PN-EN 3525:2005/A1:2007P
PN-EN 352-6:2005P

HAŁAS i OCHRONNIKI SŁUCHU
Hałas - Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy - Wymagania
dotyczące wykonywania pomiarów
Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia- Wyznaczanie poziomów ciśnienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach
z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych
Metoda określenia parametrów akustycznych urządzeń ultradźwiękowych
Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe
Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 2: Wkładki przeciwhałasowe
Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane
do przemysłowego hełmu ochronnego
Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki
przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki
przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 5: Nauszniki
przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu
Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 5: Nauszniki
przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu
Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 6: Nauszniki
przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego

PN-EN 352-7:2006P Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 7: Wkładki
przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
PN-EN 352-8:2008E Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 8: Nauszniki
przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

NORMY
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
PN-T-06580-1:2002P

Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o
częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz - Część 1: Terminologia

PN-T-06580-2:1989P

Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych częstotliwości 1 do 100 kHz Przyrządy do pomiaru natężenia pola - Ogólne wymagania i badania

PN-T-06580-3:2002P

Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o
częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz - Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na
stanowisku pracy

ODZIEŻ OCHRONNA
PN-EN 340:2006P

Odzież ochronna. Wymagania ogólne

PN-EN ISO
11611:2009 P

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

NORMY
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
PN-EN 13921:2007E
Środki ochrony indywidualnej - Zasady ergonomiczne
PN-EN ISO 4007:2012E
Środki ochrony indywidualnej - Ochrona oczu i twarzy - Terminologia
PN-EN ISO 13287:2013-04E
Środki ochrony indywidualnej - Obuwie - Metoda badania odporności na
poślizg
PN-EN ISO 20345:2012E
Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne
PN-EN ISO 20346:2007P
Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne
PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008P Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne
PN-EN ISO 20347:2012E
Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe
PN-EN ISO 20349:2011E
Środki ochrony indywidualnej - Obuwie chroniące przed cząstkami
roztopionego metalu - Wymagania i metody badania
PN-EN 12477:2005P
Rękawice ochronne dla spawaczy
PN-EN 12477:2005/A1:2007P
Rękawice ochronne dla spawaczy
PN-EN 166:2005P
Ochrona indywidualna oczu. Wymagania
PN-EN 175:1999P
Ochrona indywidualna. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas
spawania i w procesach pokrewnych
SPAWANIE I PROCESY POKREWNE
PN-EN 14717:2009P
Spawanie i procesy pokrewne - Środowiskowy wykaz czynności
kontrolnych
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