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1. Wstęp 

Procesy zgrzewania związane są ściśle z równoczesnym oddziaływaniem na materiał 
łączony dwóch podstawowych postaci energii – cieplnej i mechanicznej. Do zgrzewania czyli 
nierozłącznego łączenia z zastosowaniem docisku wykorzystuje się róŜne zjawiska fizyczne, 
będące najczęściej źródłem ciepła, a od ich nazw pochodzą nazwy metod zgrzewania [1]. 
Najbardziej rozpowszechnione w przemyśle są następujące metody zgrzewania: 

- zgrzewanie rezystancyjne (oporowe), 
- zgrzewanie tarciowe,  
- zgrzewanie ultradźwiękowe, 
- zgrzewanie wibracyjne. 

W technikach zgrzewania wykorzystywane są w pełni najnowsze osiągnięcia  
w dziedzinie technologii łączenia, metalurgii, elektroniki i informatyki. SłuŜą one do realizacji 
procesu zgrzewania, kontroli warunków zgrzewania oraz oceny jakości wytwarzanych 
połączeń. Całość działań ukierunkowana jest na osiągnięcie w produkcji najkorzystniejszego 
poziomu jakości połączeń zgrzewanych. 

Stanowiska zgrzewalnicze znajdują się obecnie w zakładach produkcyjnych związanych              
z przemysłem samochodowym, lotniczym i okrętowym [2]. Zgrzewnie rezystancyjne [3]  
i tarciowe [4] stosuje się przy wytwarzaniu odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych 
maszyn rolniczych, górniczych, poligraficznych, włókienniczych, armatury przemysłowej, 
urządzeń chemicznych, urządzeń wiertniczych, rolek przenośników taśmowych a takŜe 
narzędzi do obróbki metali i drewna. Zgrzewanie rezystancyjne bardzo często stosuje się przy 
wytwarzaniu sprzętu dla gospodarstw domowych oraz produkcji róŜnych zbiorników, beczek            
i opakowań stalowych [2]. Zgrzewanie ultradźwiękowe metali znalazło zastosowanie głównie 
w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, ale równieŜ w telekomunikacji  
i motoryzacji. Do nowoczesnych metod zgrzewania naleŜy zgrzewanie wibracyjne, które do 
łączenia tworzyw termoplastycznych zostało zastosowane w przemyśle motoryzacyjnym 
(zgrzewanie: elementów desek rozdzielczych i wnętrza samochodów, zderzaków 
samochodowych, obudów reflektorów oraz w produkcji przedmiotów codziennego uŜytku 
zgrzewanie elementów zmywarek i lodówek).  

ZagroŜenia bezpieczeństwa pracy przy procesach zgrzewania związane są głównie  
z emisją pyłu i gazów, hałasem słyszalnym i ultradźwiękowym, polami elektromagnetycznymi 
oraz zagroŜeniami mechanicznymi.  

W publikacji przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa  
w ramach projektu pt. „Ocena zagroŜeń w środowisku pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym 
punktowym, zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz zgrzewaniu 
ultradźwiękowym i wibracyjnym róŜnych materiałów konstrukcyjnych. Opracowanie zaleceń 
do profilaktyki zagroŜeń z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych” [5]. 
Projekt reazlizowano w II etapie Programu Wieloletniego – „Poprawa bezpieczeństwa  
i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego/Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Koordynatorem programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – 
Państwowy Instytut Badawczy. 
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Badania przeprowadzone w projekcie ukierunkowane zostały [5] na określenie wielkości 
emisji pyłu i gazów przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach stalowych z róŜnymi 
powłokami antykorozyjnymi oraz przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych.  
W obszarze zagroŜeń fizycznych badania skoncentrowano na zagroŜeniach wibroakustycznych; 
na określeniu poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu słyszalnego                                          
i ultradźwiękowego przy zgrzewaniu ultradźwiękowym, zgrzewaniu wibracyjnym i zgrzewaniu 
tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny. Ocenę zagroŜeń środowiska pracy przy procesach 
zgrzewania dla wybranych metod zgrzewania przeprowadzono dla czynników chemicznych, 
pyłowych i akustycznych. Zakres badawczy projektu nie obejmował występowania przy 
zgrzewaniu rezystancyjnym zagroŜeń elektromagnetycznych, natomiast wymagają one 
uwzględnienia w systemie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy przy 
zgrzewarkach oporowych 

Głównym celem  projektu było uzyskanie wiedzy w zakresie wpływu  poszczególnych 
wybranych metod zgrzewania na środowisko pracy oraz opracowanie informacji 
pozwalających na wyznaczenie warunków bezpiecznej pracy na stanowiskach zgrzewania 
oporowego, tarciowego, ultradźwiękowego i wibracyjnego. Rezultaty  projektu w postaci 
wyników badań oraz zaleceń do profilaktyki zagroŜeń zdrowia pracowników pozwolą 
przeanalizować i udoskonalić warunki pracy przy stosowaniu zgrzewania w praktyce 
przemysłowej oraz zdobywać informacje i rozwiązywać problemy dotyczące zagadnień bhp               
w zakładach wytwarzających wyroby  z połączeniami zgrzewanymi.  

Na postawie badań opracowano zalecenia techniczne (materiałowo-technologiczne)  
i organizacyjne do profilaktyki zagroŜeń pyłowych, chemicznych i akustycznych przy  
zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału 
zgrzeiny oraz zgrzewaniu ultradźwiękowym i wibracyjnym róŜnych materiałów 
konstrukcyjnych. W zaleceniach uwzględniono analizę wszystkich wyników badań  
i sformułowane wnioski szczegółowe odnoszące się do poszczególnych metod zgrzewania oraz 
badanych zagroŜeń – chemicznych, pyłowych i akustycznych. 

Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń skierowane są do wykorzystania przy projektowaniu 
warunków technologicznych i materiałowych procesów zgrzewania. Celem zaleceń 
technicznych do profilaktyki zagroŜeń jest wskazanie uŜytkownikowi danej technologii 
spawalniczej metody modyfikacji warunków materiałowo-technologicznych procesu 
zgrzewania, która przyczyni się do ograniczenia wielkości emisji pyłu spawalniczego, gazów 
oraz ograniczenia poziomu hałasu. Zalecenia przeznaczone są dla specjalistów z obszaru 
technik spawalniczych, którzy we współpracy ze słuŜbami bezpieczeństwa pracy w zakładach 
produkcyjnych będą kształtować dobór materiałów podstawowych, parametrów 
technologicznych a takŜe będą dokonywać wyboru metod łącznia materiałów konstrukcyjnych 
oraz będą organizować bezpieczne stanowiska pracy dla procesów zgrzewania.. 

W publikacji przedstawiono metody zgrzewania, które stanowiły obszar badawczy projektu 
[5], omówiono zagroŜenia bezpieczeństwa pracy związane ze stosowaniem tych metod                      
w przemyśle. Przedstawiono wybrane wyniki badań zagroŜeń pyłowych, chemicznych                         
i akustycznych prowadzonych na specjalistycznych stanowiskach doświadczalnych  
w Instytucie Spawalnictwa.  
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2. Zgrzewanie rezystancyjne punktowe blach stalowych z powłokami 
antykorozyjnymi 
 Zgrzewanie rezystancyjne (oporowe) jest jednym z waŜniejszych procesów łączenia 
stosowanym przy wytwarzaniu konstrukcji z cienkich blach róŜnych materiałów [1,2]. 
Głównym uŜytkownikiem technologii zgrzewania rezystancyjnego punktowego jest obecnie 
przemysł motoryzacyjny. Szacuje się, Ŝe w polskim przemyśle samochodowym przy 
wytwarzaniu karoserii samochodów osobowych i dostawczych rocznie wykonuje się ponad 1,8 
miliarda zgrzein, głównie punktowych [1]. W jednym pojeździe samochodowym zwykle 
występuje 4000-6000 zgrzein punktowych. O znaczeniu przemysłowym technologii 
zgrzewania rezystancyjnego decyduje równieŜ moŜliwość łączenia z bardzo wysoką jakością 
materiałów konstrukcyjnych  z róŜnymi powłokami [6,7].  
 Obecnie w produkcji nowoczesnych urządzeń przemysłowych i wyrobów powszechnego 
uŜytku stosuje się juŜ nie tylko blachy z powłokami metalicznymi: Zn, AlSi, ZnAl, ZnNi(Cr), 
ZnAlMg, ale równieŜ ze specjalnymi powłokami lakierowanymi i kombinacje powłok 
cynkowych i lakierowanych tj. Bonazink, Granocoat ZE, Gardoprotect 9493 [1].  

W przemyśle wytwarzającym podzespoły do samochodów oraz przy wytwarzaniu 
karoserii samochodów dominują blachy stalowe z powłoką na bazie cynku o grubości powłoki 
poniŜej 10 µm [1,3]. Niektórzy dostawcy materiałów oferują blachy z powłokami stopowymi, 
kompozytowymi oraz dodatkową warstwą organiczną, np. powłoka ZnNi(Cr) organic; grubość 
warstwy ZnNi to 4 µm, grubość warstwy Cr to 0,05 µm oraz warstwa organiczna o grubości 

do 1 µm. Powłoki specjalne z uwagi na złoŜony skład chemiczny i nowe właściwości fizyczne 
bardzo często charakteryzują się jeszcze lepszymi właściwościami antykorozyjnymi. Z punktu 
widzenia zgrzewalności kaŜda z tych nowych powłok ma odmienne cechy techniczne, 
utrudniające oraz bardzo często zmieniające warunki procesu zgrzewania, wprowadzając 
zakłócenia w seryjnej produkcji wyrobów. Z punktu widzenia środowiska pracy zgrzewanie 
rezystancyjne blach z nowoczesnymi powłokami charakteryzującymi się złoŜonym składem 
chemicznym stwarza na stanowiskach pracy znaczne zagroŜenie dymami zgrzewalniczymi. 

Zgrzewanie rezystancyjne punktowe charakteryzuje się tym, Ŝe łączenie następuje  
w oddzielnych miejscach, zwanych punktami. PołoŜenie oraz średnice zgrzein punktowych są 
wyznaczone przez powierzchnie robocze elektrod zgrzewarek. Do zgrzewania punktowego 
blach z powłokami na bazie cynku stosuje się elektrody wykonane ze stopów miedzi 
utwardzanych wydzieleniowo z dodatkiem cyrkonu (CuZr), chromu i cyrkonu (CuCrZr) oraz 
tytanu i kobaltu (CuCoTi) lub spieków miedzi z dodatkiem tlenku aluminium (CuAl2O3) 
utwardzanych dyspersyjnie [6,7]. Obecnie w przemyśle krajowym powszechne jest stosowanie 
elektrod CuCrZr oraz CuZr. Zjawisko klejenia znacznie redukuje intensywne chłodzenie 
elektrod, które jest szczególnie istotne przy zgrzewaniu blach z pokryciami.  

Cykl zgrzewania punktowego składa się z trzech następujących po sobie etapów [1-3]: 

− I etap cyklu: dociśnięcie łączonych blach elektrodami zgrzewarki, 
− II etap cyklu: nagrzanie łączonych elementów wskutek przepływu prądu przez obszar 

zgrzewania, najczęściej do temperatury topienia metalu łączonych i utworzenia 
zgrzeiny punktowej. W miejscu stopienia powstaje jądro zgrzeiny. 

− III etap: stygnięcie zgrzeiny i powstanie złącza. Etap ten związany jest z krzepnięciem 
metalu zgrzeiny. 
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Przy zgrzewaniu blach wyróŜnia się trzy podstawowe parametry zgrzewania: 
- natęŜenie prądu zgrzewania Iz, 
- czas przepływu prądu tz, 
- siłę docisku elektrod Pz. 

 

2.1. ZagroŜenia w środowisku pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym 

Prowadzenie procesów zgrzewania rezystancyjnego w przemyśle wiąŜe się  
z występowaniem zagroŜeń środowiska pracy czynnikami chemicznymi, pyłowymi  
i fizycznymi oraz mechanicznymi. ZagroŜenia chemiczne i pyłowe związane są z emisją 
aerozolu tworzonego przez pył, tlenki azotu, tlenek węgla oraz 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. 

ZagroŜenia fizyczne środowiska pracy przy procesach zgrzewania rezystancyjnego to 
występowanie pola elektromagnetycznego. 

Dodatkowo z uwagi na moŜliwość wystąpienia rozprysku gorącego metalu operator 
zgrzewarki jest naraŜony na oparzenia twarzy i rąk. WaŜnym zagadnieniem jest równieŜ 
moŜliwość poraŜenia prądem elektrycznym, dlatego przy kaŜdej zgrzewarce powinna 
znajdować się stanowiskowa instrukcja bhp [1,3]. W czasie pracy na zgrzewarkach 
rezystancyjnych istnieje moŜliwość skaleczenia ręki przez niektóre ruchome części  lub 
mechanizmy. ZagroŜenie mechanicznymi uszkodzeniami ciała operatora występuje na 
stanowiskach zgrzewania zrobotyzowanych. Takie stanowiska naleŜy oddzielać odpowiednimi 
barierami lub zabezpieczać innymi środkami technicznym, np. fotokomórki. 
  

2.2. Emisja zanieczyszczeń przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach  
z powłokami  
 W literaturze z zakresu medycyny pracy zgrzewanie blach z pokryciami metalowymi 
łączone jest ze schorzeniem określanym jako „gorączka dymów metali” (ang. metal fume 
fever) [8,9]. „Gorączka dymów metali” powodowana jest przez związki cynku, miedzi, glinu  
i magnezu. Symptomy tego schorzenia są podobne do objawów grypy i zwykle pojawiają się  
ok. 4 godziny po ekspozycji. Towarzyszy im metaliczny słodki smak, wysoka temperatura, 
dreszcze, bóle mięśni i bóle głowy. W ocenie zagroŜeń zawodowych gorączka dymów metali 
zaliczana jest do zagroŜeń pojawiających się bardzo szybko po naraŜeniu na czynniki 
powodujące schorzenie. Ponadto gorączce towarzyszy charakterystyczny objaw, który 
określany jest „Monday morning fever- gorączka poniedziałkowa”, polegający na tym Ŝe po 
wypoczynku dolegliwości pogłębiają się. Po rozpoczęciu pracy po dłuŜszej przerwie 
pracownicy zazwyczaj czują się bardzo źle i objawy grypowe się nasilają. Powtarzające się 
ekspozycje zawodowe na wysokie stęŜenie tlenku cynku (ZnO) prowadzą do zmian  
w układzie oddechowym, a gorączka dymów metali uznawana jest za bezpośrednią przyczynę 
astmy związanej z czynnikami zawodowymi [10].  

Przy zgrzewaniu blach aluminiowanych czynnikiem kształtującym warunki pracy  
i wpływającym na zdrowie pracowników jest głównie emisja pyłu, który zawiera tlenek glinu 
Al 2O3 oraz ditlenek krzemu (krzemionka) [9]. Glin naleŜy do pierwiastków o działaniu 
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toksycznym na organizm człowieka i ma tendencje do gromadzenia się w wątrobie, nerkach, 
trzustce oraz w kościach i tkance mózgowej. Współczesne dane naukowe wskazują, Ŝe glin 
zmniejsza aktywność centralnego układu nerwowego blokując potencjały czynnościowe 
komórek nerwowych. W grupie pracowników zajmujących się  spawaniem, lutospawaniem  
i zgrzewaniem materiałów zawierających glin istnieje zaleŜność pomiędzy ekspozycją na pył                                      
a funkcjami ośrodkowego układu nerwowego. UwaŜa się, Ŝe pył ten ma działanie 
neurotoksyczne.  

Zgrzewanie blach z powłokami lakierowanymi oraz będącymi kombinacją powłok 
metalowych, lakierowanych oraz organicznych wiąŜe się z emisją do środowiska pracy 
związków chemicznych  naleŜących do grupy węglowodorów aromatycznych, np.: benzenu, 
toluenu, etylobenzenu, ksylenu, fenolu i krezolu oraz wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA) [11]. Substancje te po wniknięciu do organizmu człowieka są 
przyczyną zatruć i chorób zawodowych. Zawsze przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach 
stalowych z powłokami ochronnymi powstaje pył zawierający cynk, Ŝelazo, aluminium, 
mangan i krzem, natomiast emisja gazów dodatkowo tworzona jest przez tlenek węgla [11,12].  

 

2.3. Pole elektromagnetyczne przy zgrzewaniu rezystancyjnym 

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 niŜ 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: natęŜenie pola 
elektrycznego, E  [V/m], natęŜenie pola magnetycznego, H [A/m], częstotliwość, f [Hz], 
indukcję magnetyczną wyraŜoną w teslach (T) lub gaussach (Gs) (wielkość alternatywna dla 
natęŜenia pola magnetycznego stosowana jest często do scharakteryzowania pól 
magnetostatycznych lub magnetycznych małych częstotliwości) [13,14]. 

Silne naraŜenie na oddziaływanie pola elektromagnetycznego moŜe skutkować 
zaburzeniami układu nerwowego, sercowo-naczyniowego oraz odpornościowego, a takŜe moŜe 
być przyczyną zachorowania na choroby nowotworowe [15]. Ograniczenie naraŜenia 
pracowników na silne pola elektromagnetyczne moŜliwe jest poprzez zastosowanie metod 
technicznych lub organizacyjnych. W pierwszej kolejności pracodawca zobowiązany jest 
stosować metody techniczne, natomiast w przypadku gdy nie ma takich moŜliwości konieczne 
jest podjęcie działań organizacyjnych. Do środków technicznych naleŜy m.in. ekranowanie 
źródeł pól – poprzez obudowanie urządzeń lub ekranowanie stanowisk pracy (tzw. 
ekranowanie osłaniające), natomiast do metod organizacyjnych zaliczyć moŜna skrócenie czasu 
naraŜenia na pola elektromagnetyczne poprzez rotację pracowników [17].  
           Ekspozycja na pola elektromagnetyczne występuje powszechnie przy procesach 
zgrzewania rezystancyjnego punktowego, gdzie duŜa 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) [14]. Prąd do miejsca zgrzewania doprowadzany jest poprzez 
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elektrody, które są źródłem pola magnetycznego, często znacznie przekraczającego wartość 
graniczną dla strefy niebezpiecznej [14], natomiast z uwagi na niskie napięcie zasilające 
urządzenia oraz niskie napięcia zwarcia elektrod pole elektryczne jest pomijalne (pola strefy 
bezpiecznej) [16]. Podczas zgrzewania rezystancyjnego punktowego operator naraŜony jest 
często na nadmierną ekspozycję całego ciała lub kończyn górnych, stąd teŜ 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 [14].  

Wyniki badań prowadzonych w ramach I etapu Programu Wieloletniego – „Poprawa 
bezpieczeństwa i warunków pracy” przez specjalistów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
pozwoliły na zdefiniowanie zagroŜeń, jak równieŜ na opracowanie zaleceń do profilaktyki  
w aspekcie naraŜenia na pola elektromagnetyczne podczas zgrzewania rezystancyjnego.  
Do zagroŜeń tych naleŜy zaliczyć [16]: 

• zmienne pole magnetyczne 50 Hz-300 Hz, o indukcji powyŜej 100 µT oraz pole 
magnetostatyczne, o indukcji powyŜej 0,5 mT powodujące moŜliwość zakłócenia   
w pracy elektrostymulatorów serca, 

• pole magnetostatyczne, o indukcji powyŜej 3 mT mogące powodować poruszanie się 
obiektów metalowych wykonanych z ferromagnetyków,  

• impulsowe pola elektromagnetyczne wytwarzane przez zgrzewarki mogące powodować 
zakłócenia w pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych eksploatowanych w pobliŜu 
zgrzewarek.  

W celu zmniejszenia ekspozycji konieczne jest wdroŜenie działań technicznych  
i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy. Do działań tych zaliczyć moŜna 
m.in. [15]: 
• optymalizację parametrów technologicznych zgrzewania poprzez akceptowalne 

zmniejszenie natęŜenia prądu zgrzewania przy wydłuŜeniu 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 moŜliwie największej 
odległości od elektrod zgrzewarek oraz zastosowanie fizycznych barier uniemoŜliwiających 
zbliŜanie 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 
wyposaŜenia do pomiarów pól impulsowych - typowe mierniki wartości skutecznej nie 
mogą być stosowane do pomiarów pól wytwarzanych przez zgrzewarki rezystancyjne 
punktowe. 
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2.4. Zgrzewanie rezystancyjne a promieniowanie optyczne 

Zgrzewanie rezystancyjne jest procesem, w którym trwałe połączenia uzyskuje się  
w wyniku nagrzania obszaru styku łączonych elementów przepływającym przez nie prądem 
elektrycznym i odkształcenia plastycznego tego obszaru w wyniku odpowiedniej siły docisku. 
Podczas zgrzewania oporowego metali zachodzi równocześnie cały szereg złoŜonych zjawisk 
metaloznawczo-fizycznych, tj.: wydzielenie ciepła, transport ciepła i masy, przemiany fazowe, 
topnienie i krystalizacja metalu, odkształcenie metalu na zimno i gorąco oraz generacja                        
i relaksacja napręŜeń [1]. Przy tak prowadzonym procesie podczas tworzenia zgrzeiny nie 
występuje promieniowanie optyczne. W normie dotyczącej ochrony indywidualnej oczu                   
i doboru filtrów spawalniczych i filtrów dla technik pokrewnych proces zgrzewania 
rezystancyjnego nie został uwzględniony [17]. ZagroŜeniem dla oczu operatora przy 
zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach są występujące czasami odpryski roztopionego 
metalu [1]. Dlatego konieczne jest wyposaŜanie pracowników w okulary z bezbarwnymi 
szkłami lub przezroczystą przyłbicę chroniącą całą twarz. Z uwagi na moŜliwość oparzenia 
iskrami  i gorącym metalem operator powinien posiadać ochronne rękawice, ubranie ochronne                                    
i nakrycie głowy. 
 

3. Zgrzewanie ultradźwiękowe róŜnych materiałów konstrukcyjnych 

Zgrzewanie ultradźwiękowe jest to metoda łączenia w stanie stałym, w której do 
wytworzenia złącza na dociśniętych do siebie elementach wykorzystuje się energię drgań 
mechanicznych o częstotliwości od ok. 10 do 75 kHz [18]. Metoda zgrzewania 
ultradźwiękowego pozwala na uzyskanie trwałych połączeń całej gamy metali i stopów metali, 
równieŜ takich, które innymi metodami są trudno spawalne lub niespawalne. Dobrej jakości 
złącza uzyskuje się przy zgrzewaniu metali plastycznych, jak aluminium i miedź czy 
trudnotopliwych, takich jak molibden, tantal, wanad, tytan, cyrkon. Z powodzeniem zgrzewa 
się takŜe materiały utwardzalne wydzieleniowo, spieczony proszek tlenku aluminium  
i umocniony torem nikiel, folie z nałoŜonymi powłokami metalicznymi z materiałami 
ceramicznymi, szkłem lub krzemem [18]. Za niezgrzewalne uwaŜa się jedynie ołów, cynk  
i cynę (równieŜ w sytuacji gdy stanowią element powłoki ochronnej dobrze zgrzewalnej stali 
lub metalu) ze względu na ich duŜą smarowność [19]. Szczególnie korzystne jest zastosowanie 
zgrzewania ultradźwiękowego do łączenia materiałów wymagających duŜych energii                          
w przypadku zastosowania zgrzewania rezystancyjnego, jak np. aluminium, miedź i ich stopy. 

Trwałe połączenie zgrzewanych elementów następuje w wyniku zachodzących  
w płaszczyźnie zgrzewania procesów tarcia i dyfuzji. Oscylacyjne siły tarcia tworzą 
dynamiczne napręŜenia w obszarze wzajemnego styku zgrzewanych powierzchni powodując 
spręŜysto-plastyczne odkształcenie materiału. Procesowi temu towarzyszy nagrzewanie 
obszaru styku do temperatury nie przekraczającej zazwyczaj 0,3 – 0,5 temperatury topnienia.  
 Podczas zgrzewania ultradźwiękowego temperatura obszaru zgrzewania początkowo 
wzrasta bardzo szybko, a następnie stabilizuje się na stałym poziomie, zaleŜnym od 
parametrów zgrzewania. PoniewaŜ nie przekracza ona temperatury topnienia, przy zgrzewaniu 
ultradźwiękowym następują minimalne zmiany fizykochemiczne właściwości metali. 
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Temperatura osiągana w styku zaleŜy od mocy zgrzewania, a takŜe od właściwości fizycznych 
zgrzewanych metali [18].  
 Połączenia wykonane metodą zgrzewania ultradźwiękowego charakteryzują się bardzo 
dobrymi własnościami mechanicznymi, duŜą odpornością korozyjną, wysoką przewodnością 
elektryczną i cieplną, minimalnymi napręŜeniami i odkształceniami w złączu. Jest to metoda 
łączenia w stanie stałym, w stosunkowo niskiej temperaturze procesu, dlatego teŜ w obszarze 
zgrzeiny nie zachodzą duŜe zmiany fizykochemiczne metalu. Strefa wpływu ciepła jest bardzo 
wąska.  

Zastosowanie zgrzewania ultradźwiękowego 

Zgrzewanie ultradźwiękowe umoŜliwia wykonywanie połączeń zarówno elementów 
 z tych samych materiałów, jak równieŜ z materiałów znacznie róŜniących się właściwościami 
czy tez grubościami. Metoda ta pozwala na łączenie bardzo cienkich folii metalowych (poniŜej 
0,01 mm) z materiałami o dowolnej grubości. Ograniczenie stanowi jedynie grubość elementu 
od strony sonotrody, która w przypadku dobrze zgrzewalnych stopów aluminium lub miedzi na 
ogół nie moŜe przekraczać 3,0 mm, natomiast w przypadku metali twardych 1,0 mm. Zaletą 
zgrzewania ultradźwiękowego jest moŜliwość łączenia materiałów wymagających duŜych 
energii w przypadku zgrzewania oporowego, jak np. stopy aluminium i miedzi. Stąd metoda ta 
znalazła zastosowanie w produkcji róŜnego typu złączy (wiązek elektrycznych), głównie                   
w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, ale równieŜ w telekomunikacji  
i motoryzacji [18]. Zgrzewanie ultradźwiękowe znalazło równieŜ zastosowanie w przemyśle 
lotniczym, kosmicznym oraz energetyce jądrowej, gdzie wykorzystywana jest kolejna zaleta tej 
metody - moŜliwość łączenia metali plastycznych z bardzo twardymi i kruchymi materiałami 
(np. nikiel ze szkłem, aluminium z ceramiką szklaną) [18]. 
 

3.1. Hałas ultradźwiękowy przy procesach zgrzewania ultradźwiękowego 

 
Stanowiska zgrzewania ultradźwiękowego do łączenia elementów metalowych związane są 

z zagroŜeniem jakie dla pracownika stwarza hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Zgrzewarki 
ultradźwiękowe są źródłem niskich częstotliwości ultradźwiękowych [20]. Według istniejącego 
w Polsce stanu prawnego [20,12] hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy traktuje się, obok 
hałasu słyszalnego, jako czynnik szkodliwy, powodujący zagroŜenia dla zdrowia pracowników. 
Hałas ultradźwiękowy obejmuje dźwięki i ultradźwięki o częstotliwościach od ok. 10 kHz do 
ok. 40 kHz (składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich częstotliwościach 
ultradźwiękowych). Ultradźwięki rozchodzące się w powietrzu mogą wnikać do ciała 
człowieka przez narząd słuchu i równieŜ całą powierzchnią ciała – drogą kontaktową [22,23]. 
Docierając do organizmu człowieka mogą oddziaływać negatywnie na słuch (na skutek zjawisk 
nieliniowych zachodzących w uchu powstają silne składowe subharmoniczne mogące 
powodować ubytki słuchu) [20]. Stwierdzono równieŜ ujemny wpływ ultradźwięków na narząd 
przedsionkowy w uchu wewnętrznym, objawiający się bólami i zawrotami głowy, 
zaburzeniami równowagi, nudnościami, sennością w ciągu dnia, nadmiernym zmęczeniem itp. 
Liczne badania laboratoryjne i środowiskowe wykazały, Ŝe potencjalne skutki oddziaływania 
ultradźwięków powietrznych moŜna sklasyfikować jako skutki słuchowe i termiczne oraz 
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objawy subiektywne i zaburzenia czynnościowe [22]. 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 równieŜ oddziaływania ogólnego na czynności układu nerwowego, pracę serca 
[23]. Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym drogi przekazania ultradźwięków do organizmu 
pracownika obsługującego zgrzewarkę to przekazanie przez powietrze i przez zgrzewany 
element [23]. 

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyŜszych stęŜeń 
i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy hałas ultradźwiękowy na 
stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez [21]:  
• równowaŜne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach 
środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 
tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (wyjątkowo  
w przypadku oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka w sposób 
nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),  

• maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach 
środkowych od 10 do 40 kHz. 

Wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego (wartości NDN) dla ogółu pracowników [21] 

Częstotliwość środkowa 
pasm tercjowych kHz 

RównowaŜny poziom ciśnienia akustycznego 
odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do 

przeciętnego tygodniowego, określonego w 
kodeksie pracy, 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 

 
Ultradźwięki rozchodzące się w powietrzu charakteryzują się bardzo krótkimi falami 

(λ<0,02 m), co powoduje, Ŝe obszar  oddziaływania jest znacznie ograniczony, stosunkowo 
łatwo więc ograniczyć szkodliwy wpływ ultradźwięków na człowieka w środowisku pracy 
[22]. W przypadku zgrzewarek ultradźwiękowych stosuje się z reguły róŜnego rodzaju 
obudowy, które ograniczają propagację hałasu ultradźwiękowego.  

 

 

4. Zgrzewanie wibracyjne tworzyw termoplastycznych 

Metoda zgrzewania wibracyjnego naleŜy 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 Ŝelazek) do bardzo duŜych, np. w przemyśle samochodowym (elementy karoserii, 
zbiorniki paliwa). W procesach zgrzewania wibracyjnego wykorzystywane jest zjawisko 
wzajemnego tarcia obu łączonych powierzchni, aŜ do uzyskania stanu silnego uplastycznienia 
[24]. Po zakończeniu etapu tarcia zostaje wywarty docisk spęczania i następuje chłodzenie 
złącza.  
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Proces zgrzewania wibracyjnego prowadzony jest na specjalnych urządzeniach                   
– zgrzewarkach wibracyjnych. Podczas procesu zgrzewania przedmioty są ustawione pionowo. 
Dolny element jest umieszczony w uchwycie mocującym, natomiast górny zamocowany jest w 
płycie wibracyjnej. Przed załączeniem drgań wibracyjnych, wymuszanych przez napęd 
hydrauliczny lub elektromagnetyczny, górny element dociskany jest do dolnego i następnie 
uruchamiane są drgania  powodujące, Ŝe elementy wykonują ruch liniowy posuwisto – zwrotny 
lub orbitalny [24]. Proces zgrzewania wibracyjnego składa się z czterech charakterystycznych 
faz [25]. W pierwszej fazie procesu (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 [25]. Podczas drugiej fazy (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 [24]. W trzeciej fazie zgrzewania 
(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.  

Zgrzewanie wibracyjne zaraz po technologii zgrzewania ultradźwiękowego jest jedną                 
z najbardziej popularnych, nowoczesnych metod łączenia tworzyw sztucznych. Szacuje się, Ŝe 
około 15% wszystkich złączy z tworzyw sztucznych jest wykonywanych właśnie tą metodą 
[24]. Technologia ta moŜe być stosowana w produkcji seryjnej do zgrzewania małych 
przedmiotów, ale przede wszystkim do łączenia elementów o duŜych rozmiarach, których 
łączenie innymi metodami np. z powodów ekonomicznych byłoby niemoŜliwe. 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 bagaŜnika, obudów filtrów powietrza, zbiorników na płyn hamulcowy i na paliwo [25]) 
oraz stosowana jest w produkcji przedmiotów codziennego uŜytku (zgrzewanie elementów 
zmywarek do naczyń, itp.).  

Metoda zgrzewania wibracyjnego umoŜliwia łączenie elementów wielkogabarytowych 
o powierzchni łączenia do 750 cm2, ale równieŜ elementów o małej powierzchni (kilka cm2). 
Proces charakteryzuje się krótkimi czasami zgrzewania od 5 do15 s, co decyduje o jego 
wysokiej wydajności. Wytrzymałość złączy zgrzewanych, w zaleŜności od rodzaju tworzywa, 
waha się w zakresie od 50 do 90% wytrzymałości materiału podstawowego.  

W przypadku tworzyw wzmacnianych włóknami szklanymi np. PA66 GF30 
maksymalna wytrzymałość złączy jaką moŜna uzyskać wynosi maksymalnie od 70 do 80% 
wytrzymałości materiału podstawowego [25]. Metoda zgrzewania wibracyjnego posiada jednak 
pewne ograniczenia. Do najwaŜniejszych naleŜą ograniczenia w zgrzewaniu elementów 
cienkościennych, oraz takich których nie moŜna sztywno zamocować w uchwytach zgrzewarki, 
gdyŜ moŜe to w konsekwencji doprowadzić do odkształcania elementów i obniŜenia 
wytrzymałości i szczelności złączy.  
 Warunki bezpieczeństwa pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych do których 
powinno się zaliczyć zgrzewanie wibracyjne tworzyw termoplastycznych reguluje w Polsce 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych [26]. 

 

5. 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 złoŜone 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 
wzdłuŜ 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 [27]. 
 Połączenie materiału następuje w wyniku wymieszania materiałów przy jednoczesnym 
rozbiciu i równomiernym rozłoŜeniu tlenków znajdujących się na powierzchni zgrzewanych 
elementów. Podczas nagrzewania tarciowego oraz mieszania uplastycznionych mas metali 
odpowiednio ukształtowany wieniec opory narzędzia zabezpiecza przed utlenianiem się 
zgrzeiny. W wysokiej temperaturze i w obecności pola napręŜeń następuje uaktywnienie 
procesów dyfuzji prowadzących do zrastania tarciowego uplastycznionych i przemieszanych 
partii materiału oraz tworzenia zgrzeiny o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  
W procesie zgrzewania FSW decydujący wpływ na jakość zgrzeiny ma wykonanie narzędzia 
(tj. materiał z którego jest wykonane, kształt i wymiary) oraz parametry zgrzewania.  
W środkowej strefie zgrzeiny znajduje się strefa silnie uplastycznionych mas łączonych metali 
zwana „jądrem zgrzeiny”, utworzona w wyniku ich wymieszania za trzpieniem. Otacza je 
termomechanicznie uplastyczniona warstwa metali obu zgrzewanych elementów, z kolei  
w obszarze grani materiał nie jest wymieszany a jedynie powiązany dyfuzyjnie [27,28].  

Stosowanie metody FSW w praktyce przemysłowej przynosi konkretne korzyści 
techniczne, ekonomiczne i w środowisku pracy. Do najwaŜniejszych zalet zgrzewania metodą 
FSW zalicza się [27]: 
- 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 poniewaŜ nie występuje emisja pyłu  

i gazów, 
- proces jest bezpieczny dla obsługi poniewaŜ nie występuje promieniowanie UV i operator 

moŜe swobodnie śledzić przebieg procesu zgrzewania, 
- proces jest energooszczędny, koszty produkcji po zastosowaniu metody FSW moŜna 

obniŜyć o ok. 30-50%. 
Największe korzyści stosowania tej innowacyjnej metody zgrzewania w warunkach 
przemysłowych wynikają z moŜliwości łączenia blach aluminiowych ze stopów aluminium 
przerabianych plastycznie oraz łączenia odlewniczych stopów aluminium. 

Metoda zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny znajduje obecnie 
zastosowanie do łączenia elementów z aluminium przerabianego plastycznie w średnio 
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obciąŜonych konstrukcjach lotniczych, okrętowych i pojazdów mechanicznych. FSW 
stosowane jest do wykonywania elementów maszyn i urządzeń dla przemysłu zbrojeniowego, 
w urządzeniach przemysłu spoŜywczego i chemicznego.  
 Proces zgrzewania FSW moŜna w warunkach przemysłowych prowadzić w sposób 
zmechanizowany lub zautomatyzowany. Do zgrzewania moŜna zaadaptować konwencjonalne 
frezarki lub frezarki sterowane numerycznie. Pracownicy nadzorujący ww. urządzenia mają 
łatwą moŜliwości obserwacji procesu. Przy procesach zgrzewania tarciowego metodą FSW  na 
stanowiskach pracy operatorzy urządzeń naraŜeni są na hałas słyszalny. Poziom natęŜenia 
dźwięku związany jest z prędkością obrotową narzędzia. 
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6. Badania wpływu warunków materiałowo-technologicznych na wielkość 
emisji pyłu całkowitego, emisji tlenków azotu i tlenku węgla oraz wielkość 
emisji związków organicznych przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym 
blach stalowych z powłokami [5] 
 
Badania wpływu warunków materiałowo-technologicznych na wielkość emisji pyłu, gazów 
(tlenku węgla i tlenków azotu) oraz emisji związków organicznych przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym punktowym przeprowadzono dla zgrzewania blach stalowych z  powłoką 
dwuwarstwową - cynkową i organiczną oraz powłoką stopową aluminium + krzem + Ŝelazo. 
 
Tablica 1. Gatunki blach stalowych z powłokami dwuwarstwowymi ochronnymi zastosowane 
do badań emisji pyłu i gazów przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym 

Gatunek stali/ 
grubość materiału 

Rodzaj powłoki 

DX 53D AS 120 
 

AS120 – powłoka ze stopu aluminium, Ŝelaza  
i krzemu, nanoszona ogniowo 

DC04 ZE 36/36 OC 
Gardo Protect 

 

ZE 36/36 OC powłoka Gardo Protect– ocynkowanie elektrolityczne,   
grubość powłoki 3,6/3,6 µm,  OC – oliwienie i chemiczna pasywacja + 
dodatkowa powłoka ochronna organiczna typ Gardo Protect 

HC 340 LA ZE 
50/50 AO 
Granocoat 

 

ZE 50/50 +  powłoka Granocoat – powłoka cynkowa  elektrolityczna,   
grubość powłoki 5/5 µm, Granocoat - powłoka organiczna 
Skład powłoki: cynk 30-60%, octan 2 –(2-butoksyetoksy) etylu 10-30%, 
alkohol diacetonowy 1-5%, 1-butoksy-2-propanol 1-5%, ropa naftowa 1-5%, 
2-butoksyetanol 1-5%, A- normalna powierzchnia powlekania, O - oliwienie 

DC04 ZE50/50 AO  
Granocoat 

 

 ZE 50/50 +  powłoka Granocoat 
Skład powłoki: cynk 30-60%, octan 2 –(2-butoksyetoksy) etylu 10-30%, 
alkohol diacetonowy 1-5%, 1-butoksy-2-propanol 1-5%, ropa naftowa 1-5%, 
2-butoksyetanol 1-5%, A- normalna powierzchnia powlekania, O - oliwienie 

LAC 320Y400T 
ZE50/50+OC2 

Gardo Protect 9498 
 

ZE +OC + powłoka Gardo Protect - blacha ocynkowana elektrolitycznie 
grubość powłoki cynkowej 5µm  Gardo Protect 9498 powłoka ochronna 
epoksydowa 1 generacji o grubości od 2,5 -4 µm  OC – oliwienie i chemiczna 
pasywacja 

 
Fot.1. Stanowisko 
doświadczalne do 

badań emisji 
zanieczyszczeń 
przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym 
punktowym – 

Instytut 
Spawalnictwa 
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� Wpływ pr ądu zgrzewania na wielkość emisji pyłu całkowitego i gazów 

Badania wielkości emisji pyłu i tlenku węgla oraz tlenków azotu przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym punktowym wykazały wpływ prądu zgrzewania na wielkość emisji 
zanieczyszczeń; wzrost prądu zgrzewania powoduje większą emisję pyłu całkowitego  
i większą emisję tlenku węgla i tlenków azotu przy zgrzewaniu blach tej samej grubości  
i przy zachowaniu tych samych wartości czasu zgrzewania i siły docisku (Rys.1-4). ZaleŜność 
pomiędzy prądem zgrzewania a wielkością emisji zanieczyszczeń występuje dla wszystkich 
rodzajów badanych materiałów z powłokami. Szczególnie wysokie wskaźniki emisji pyłu 
całkowitego i emisji tlenku węgla  i tlenków azotu wykazano przy zgrzewaniu blach z duŜym 
natęŜeniem prądu zgrzewania, wynoszącym 10 kA. Przy wysokich parametrach prądowych 
zgrzewania rezystancyjnego występuje dynamiczny proces topienia i parowania powłoki 
ochronnej oraz spalania warstwy organicznej, równieŜ widoczny jest proces topienia materiału 
podstawowego – stali. Procesom zgrzewania rezystancyjnego wyŜszymi prądami towarzyszy 
gwałtowny wyprysk metalu, który tworzy pył opadający. Korelacja pomiędzy prądem 
zgrzewania  a wielkością emisji pyłu całkowitego, tlenku węgla i tlenków azotu moŜe stanowić 
podstawę do technologicznej redukcji emisji zanieczyszczeń poprzez obniŜanie wartości prądu 
zgrzewania.  

 
Rys. 1. Wpływ prądu 
zgrzewania na emisję 
pyłu całkowitego przy 

zgrzewaniu 
rezystancyjnym 

punktowym blachy  
DC 04 ZE 36/36 OC 

Gardo Protect  
o grubości 1,25 mm. 

Rodzaj powłoki: 
blachy ocynkowane  
elektrolitycznie z 

dodatkową powłoką 
organiczną  

 

Rys.2. Wpływ prądu 
zgrzewania na emisję 
pyłu całkowitego przy 

zgrzewaniu 
rezystancyjnym 

punktowym blachy  
HC 340 LA ZE 50/50 

AO  Granocoat  
o grubości 1,25 mm. 

Rodzaj powłoki: 
blachy powlekane  
elektrolitycznie z 

powłoką organiczna 
Granocoat  
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Rys.3. Emisja CO przy 
zgrzewaniu 

rezystancyjnym 
punktowym blachy  

DC 04 ZE 36/36 OC 
Gardo Protect  

o grubości 1,25 mm. 
Rodzaj powłoki: 

blachy ocynkowane  
elektrolitycznie  

z dodatkową powłoką 
organiczną 

  

Rys.4. Emisja NOx 
przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym 

punktowym blachy  
HC 340 LA ZE 50/50 

AO Granocoat  
o grubości 1,25 mm. 

Rodzaj powłoki: 
blachy powlekane  
elektrolitycznie z 

powłoką organiczna 
Granocoat 

 

  

� Wpływ rodzaju powłoki zgrzewanego materiału na wielkość emisji zanieczyszczeń 
 

Badania laboratoryjne prowadzone w projekcie  wykazały wpływ rodzaju powłoki 
ochronnej zgrzewanego materiału na wielkość emisji pyłu całkowitego, emisji tlenku węgla i 
emisji tlenków azotu.  

Rys. 5. Wpływ 
rodzaju powłoki 

ochronnej na emisję 
pyłu całkowitego przy 

zgrzewaniu 
rezystancyjnym 

punktowym blach 
stalowych o grubości 

1,25 i 1,5 mm  
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Analizując wielkość emisji pyłu i gazów przy zgrzewaniu blach  z dwuwarstwowymi 
powłokami ochronnymi wykazano, Ŝe przy zbliŜonych warunkach technologicznych 
zgrzewania, większą emisją zanieczyszczeń charakteryzują się blachy z powłoką typ ZE 
(blacha ocynkowana elektrolitycznie) + powłoka organiczna typu Gardo Protect. Natomiast 
blacha z powłoką metalową typu Al+Si+Fe nanoszona ogniowo charakteryzowała się niŜszą 
emisją pyłu całkowitego (Rys.5).  

 
� Wpływ grubości zgrzewanego materiału na wielkość emisji zanieczyszczeń 

 
Badania emisji zanieczyszczeń przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach 

róŜnej grubości pozwoliły na wyznaczenie zaleŜności pomiędzy wielkością emisji pyłu, tlenku 
węgla i tlenków azotu a grubością zgrzewanego materiału. Wzrost grubości zgrzewanych blach 
stalowych z powłokami ochronnymi powoduje wzrost emisji pyłu całkowitego, tlenku węgla               
i tlenków azotu (Rys.6,7). 

 

  

Rys. 6. Emisja pyłu przy zgrzewaniu rezystancyjnym 
punktowym blachy DX 53D AS 120 – grubość  0,5 
mm  przy róŜnych prądach zgrzewania 

Rys.7. Emisja pyłu przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym blachy DX 53D AS 120 – grubość  
1,25 mm  przy róŜnych prądach zgrzewania 

 

 

� Identyfikacja fazowa i ilościowa analiza fazowa pyłu powstających przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami ochronnymi 

 
Badania wykonano dla próbek pyłu osadzonego na filtrach pomiarowych oraz dla pyłu 

zebranego z komory po procesie zgrzewania. Badania wykonano z wykorzystaniem 
dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean stosując promieniowanie kobaltu w konfiguracji z 
detektorem Pixcel. Podstawą do identyfikacji składników fazowych była baza International 
Centre for Diffraction Data PDF-4 (2011). PoniŜej przedstawiono wybrane wyniki badań 
prowadzonych w projekcie [5]. 

 

• Przy zgrzewaniu badanych blach przy prądzie zgrzewania wynoszącym 8-9 kA głównym 
składnikiem pyłu zgrzewalniczego jest Zn metaliczny, Mn metaliczny oraz FeO.  

0,013
0,020

0,052

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

8,43 9,40 10,46

E
p

[m
g

/z
g

rz
e

in
ę

]

I[kA]

0,05

0,07

0,14

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

8 9 10

E
p

 [
m

g
/ 

zg
rz

e
in

ę
]

I [kA]



21 

 

• Zgrzewanie blach stalowych z powłokami dwuwarstwowymi przy prądzie 10 kA  
i powyŜej związane jest z emisją pyłu, którego skład chemiczny jest bardziej 
skomplikowany w porównaniu do zgrzewania przy niŜszych parametrach prądowych. Przy 
prądzie 10 kA pył zgrzewalniczy tworzony jest głównie przez: 
-  magnetyt Fe3O4 ,  
- ZnO , 
- hematyt α-Fe2O3 , 
- wistyt FeO , 
- Zn metaliczny. 

• Zgrzewnie blach stalowych z powłokami dwuwarstwowymi (typ ZE + powłoki organiczne) 
przy zastosowaniu prądu zgrzewania w zakresie od 8 do 9 kA wiąŜe się głównie                      
z topnieniem cynku zawartego w powłoce (419°C) oraz parowaniem cynku metalicznego w 
momencie tworzenia zgrzeiny. Następuje równieŜ w jądrze zgrzeiny topnienie manganu i 
Ŝelaza zawartego w stali. NaleŜy sądzić, Ŝe podczas II fazy tworzenia zgrzeiny, podczas 
topienia materiału powłoki i wyciskami stopionego cynku poza obszar zgrzewania przy 
niŜszym prądzie zgrzewania proces parowania cynku, manganu i Ŝelaza i przechodzenia do 
aerozolu tworzącego dym zgrzewalniczy jest najintensywniejszy. 

 

• Przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami przy 
zastosowaniu prądu zgrzewania w wysokości 10 kA wiąŜe się z silnym procesem topnienia 
cynku zawartego w powłoce oraz intensywnym tworzeniem tlenku cynku. Przy wysokim 
prądzie zgrzewania następuje w jądrze zgrzeiny i na obwodzie zgrzeiny silne topnienie                        
i utlenianie Ŝelaza i tworzenie związków: Fe3O4 , α-Fe2O3 oraz FeO. Przy wysokim prądzie 
zgrzewania, który sprzyja emisji pyłu tworzą się związki, które nie są spotykane przy 
niŜszych wartościach prądu zgrzewania, tj.: Mn3O4, Fe metaliczne oraz Al metaliczne, 
Al 2O3, MnAl 2O4. WyŜsze wartości prądu zgrzewania powodują ograniczenie zawartości                   
w pyle cynku i Ŝelaza metalicznego. 

 
• Pył zgrzewalniczy opadający tworzony jest głównie przez: 

-  magnetyt Fe3O4,  
- Zn metaliczny, 
- Fe metaliczne, 
- ZnO, 
-  wistyt FeO, 
- Mn metaliczny, 
- hematyt α-Fe2O3 . 
 

• Pył opadający jest tworzony głównie przez rozprysk gorącego metalu Zn, Fe, Mn, iskry 
oraz związki Ŝelaza w postaci magnetytu Fe3O4 i wistytu FeO. RównieŜ w pyle opadającym 
oznaczono Al2O3, Al metaliczne oraz Mn3O4 (Rys.9).  
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Rys.8. Ilościowa analiza fazowa pyłu powstającego przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym 
blachy w gat. DC 04 ZE 50/50 AO + Granocoat 

 

 

Rys.9. Skład chemiczny pyłu powstającego przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach z powłokami 
dwuwarstwowymi, pył opadający zebrany z komory zgrzewalniczej, prąd zgrzewania 8-10 kA. 
 

� Emisja substancji organicznych powstających przy zgrzewaniu rezystancyjnym 
punktowym blach stalowych z powłokami 

Badania emisji substancji organicznych przy zgrzewaniu blach z powłokami 
dwuwarstwowymi 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. 
Wydzielanie się do środowiska pracy ww. substancji związane jest  
z rozkładem powłok ochronnych i oleju znajdującego się na powierzchni blach (Rys.10,11).  
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Rys.10. Emisja 
benzenu  

i toluenu przy 
zgrzewaniu 

rezystancyjnym 
blach  

z powłokami 
dwuwarstwowy

mi typu ZE+ 
powłoka 

organiczna 

 
Rys. 11. Emisja 

fenolu, o-
krezolu i (m,p)-

krezolu przy 
zgrzewaniu 

rezystancyjnym 
blach  

z powłokami 
dwuwarstwowy

mi typu ZE+ 
powłoka 

organiczna 
(skala 

logarytmiczna) 

 
 

� Wpływ pr ądu zgrzewania na wielkość emisji  substancji organicznych przy 
zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach z powłokami dwuwarstwowymi  

Badania nie wykazała jednoznacznej korelacji pomiędzy prądem zgrzewania a wielkością 
emisji zanieczyszczeń. Dla niektórych substancji, np. o-ksylenu, fenolu, krezoli wzrost prądu 
zgrzewania powoduje wyŜszą emisję przy zgrzewaniu blach tej samej grubości i przy 
zachowaniu tych samych wartości czasu zgrzewania i siły docisku (Rys.13). Takiej zaleŜności 
nie wykazano dla benzenu (Rys.12), toluenu, etylobenzenu. Dla 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  wykazano w badaniach wzrost emisji wraz ze wzrostem prądu 
zgrzewania.  

 
Badania emisji substancji organicznych przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach 

stalowych z powłokami dwuwarstwowymi wykazały, Ŝe dla większości emitowanych 
substancji wzrost wartości prądu zgrzewania powoduje zwiększoną emisji tych substancji do 
środowiska pracy.  
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Rys. 12. Wpływ 
prądu zgrzewania 

na emisję 
benzenu przy 
zgrzewaniu 

rezystancyjnym 
blach stalowych  

z powłokami 
dwuwarstwowymi 
typu ZE+ powłoka 

organiczna 
 

  

Rys. 13. Wpływ 
prądu zgrzewania 
na emisję fenolu 
przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym 
blach stalowych  

z powłokami 
dwuwarstwowymi 
typu ZE+ powłoka 

organiczna 
 

 
 

 

7. Badania wpływu warunków materiałowo-technologicznych na wielkość 
emisji gazów przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych [5] 
 

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 obciąŜonych 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 obciąŜenia ściskające. Stosowany jest jako materiał 
do produkcji obciąŜonych mechanicznie i termicznie części maszyn. Tworzywo to znajduje 
zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, budowie maszyn, produkcja sprzętu AGD oraz 
przedmiotów codziennego uŜytku. 
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Fot.2. Stanowisko 
doświadczalne do badań 

emisji gazów przy 
zgrzewaniu 

wibracyjnym tworzyw 
termoplastycznych. 

Instytut Spawalnictwa 

 
 

 

 
 

� 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 
(Rys.14,15). Wzrost siły docisku przy zgrzewaniu tworzyw PA66 i PA66 GF30 powodował 
wzrost wielkości emisji NOx i CO. ZaleŜność ta wystąpiła dla wszystkich wartości amplitudy 
drgań zastosowanych w badaniach.  
Rys.14. Wpływ 
siły docisku na 

emisją NOx przy 
zgrzewaniu 

wibracyjnym  
PA 66 przy 

róŜnych siłach 
docisku 

 
Rys.15. Wpływ 
siły docisku na 
emisją CO przy 

zgrzewaniu 
wibracyjnym  
PA 66 przy 

róŜnych siłach 
docisku 
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���� Wpływ amplitudy drgań na wielkość emisji NOx i CO 

Badania emisji zanieczyszczeń gazowych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw 
wykazały, Ŝe wzrost wielkości amplitudy drgań przy tej samej wartości siły docisku powoduje 
wzrost emisji tlenków azotu i tlenku węgla (Rys.16,17). Przy zastosowaniu w procesie 
zgrzewania amplitudy 1,6 mm i siły docisku 3,87 MPa przy zgrzewaniu badanych tworzyw 
oznaczono najwyŜszą emisją NOx i CO. 

Rys.16. Wpływ 
amplitudy drgań na 

wielkość emisji 
tlenków azotu przy 

zgrzewaniu 
wibracyjnym 

tworzywa w gat. 
PA66 

 

Rys.17. Wpływ 
amplitudy drgań na 

wielkość emisji 
tlenku węgla przy 

zgrzewaniu 
wibracyjnym 

tworzywa w gat. 
PA66  

 

 
� Wpływ gatunku zgrzewanego tworzywa na wielkością emisji NOx i CO  

Badania wielkości emisji gazów powstających przy zgrzewaniu wibracyjnym ww. tworzyw 
nie wykazały jednoznacznej zaleŜności 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 zaleŜności 
pomiędzy rodzajem tworzywa a wielkością emisji. Jedynie przy amplitudzie 1,6 mm dla 
wszystkich trzech wartości siły docisku emisja CO jest wyŜsza przy zgrzewaniu tworzywa 
PA66 GF30. Badania wykazały, Ŝe 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 siła docisku             
i amplitudą drgań (Rys.18-20). 
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Rys.18. Emisja NOx i CO przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw w gat. PA66 i PA66GF30 przy stałej 
wartości siły docisku; 1,35 [MPa] 

  

Rys.19. Emisja NOx i CO przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw w gat. PA66 i PA66GF30 przy stałej 
wartości siły docisku; 2,58 [MPa] 

  

Rys.20. Emisja NOx i CO przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw w gat. PA66 i PA66GF30 przy stałej 
wartości siły docisku; 3,87 [MPa] 
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8. Badania hałasu ultradźwiękowego  przy zgrzewaniu ultradźwiękowym 
metali [5] 

 
Badania hałasu ultradźwiękowego przy zgrzewaniu ultradźwiękowym wykonano dla 

połączeń jednoimiennych typu miedź + miedź (Cu+Cu) i stop aluminium + stop aluminium 
(Al.+Al.) oraz dla połączenia miedź + stop aluminium (Cu+Al.) [5, 29]. 
Tablica 2. Zestawienie materiałów i parametrów technologicznych dla zgrzewania 
ultradźwiękowego  
 

Oznaczenie 
rodzaju 

zgrzeiny (typ 
złącza) 

Materiał zgrzewany (układ 
sonotroda/kowadełko)/ typ złącza 

Parametry technologiczne 

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

Amplituda 16 µm 
Siła docisku 82 daN 

Energia 2800 Ws 
B Cu (2,0 mm) + PA2 (2,0 mm) 

Cu + EN AW 5251/  
Cu+Al 

Amplituda 16 µm 
Siła docisku 82 daN 

Energia 2400 Ws 

C PA2 (2,0 mm) + PA2 (2,0 mm) 
EN AW 5251 + EN AW 5251/  

Cu+Al 

Amplituda 16 µm 
Siła docisku 82 daN 

Energia 1520 Ws 

D PA2 (2,0 mm) + PA6 (2,0 mm) 
EN AW 5251 + EN AW 2017/  

Al+Al 

Amplituda 16 µm 
Siła docisku 82 daN 

Energia 1520 Ws 

E PA2 (1,5 mm) + PA2 (2,0 mm) 
EN AW 5251 + EN AW 5251/ 

Al+Al 

Amplituda 16 µm 
Siła docisku 82 daN 

Energia 1440 Ws 

F PA2 (1,0 mm) + PA2 (2,0 mm) 
EN AW 5251 + EN AW 5251/ 

Al+Al 

Amplituda 16 µm 
Siła docisku 82 daN 

Energia 1440 Ws 
 

Stanowisko do zgrzewania punktowego ultradźwiękowego metali w Instytucie 
Spawalnictwa, na którym prowadzono pomiary składa się ono z generatora ultradźwiękowego 
typu SE-4020 firmy Sirius Electric o częstotliwości drgań 20 kHz i mocy 4000 W, układu 
drgającego (przetwornik, transformator) z sonotrodą i stolika do mocowania próbek z 
kowadełkiem. Urządzenie zostało dodatkowo wyposaŜone w obudowę zabezpieczającą 
operatora przed szkodliwym działaniem hałasu ultradźwiękowego. 

Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali 
przeprowadzono przy uŜyciu zestawu składającego się z 1/4 calowego mikrofonu 
pojemnościowego typ 4135, przedwzmacniacza typ SV 01 A oraz analizatora dźwięku i drgań 
Svan 912 AE firmy Svantek, analizującego w czasie rzeczywistym pasma ultradźwiękowe. 
Badania wykonano przy pracy zgrzewarki w opcji bez obudowy i z obudową. Rozkład 
punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku 21. W opcji pracy zgrzewarki bez obudowy 
pomiary wykonano w punktach 1,2,3,4. Punkty pomiarowe umieszczono w odległości 1 m od 
zgrzewarki. W opcji pracy zgrzewarki w obudowie pomiary wykonano w punktach 1 i 5. Punkt 
nr 1 znajdował się w odległości 1 m od zgrzewarki, natomiast punkt pomiarowy nr 5 
umieszczono w odległości 0,5 m. Punkty pomiarowe umieszczono na wysokości 1,5 m. 
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ZałoŜono, Ŝe lokalizacja punktów pomiarowych odzwierciedla naraŜenia pracowników przy 
urządzeniu, zarówno obsługi zgrzewarki jak i osób pracujących w otoczeniu. Dla wszystkich 
wybranych rodzajów połączeń przeprowadzono pomiary hałasu ultradźwiękowego i hałasu w 
zakresie słyszalnym emitowanego w trakcie pięciu kolejnych jednostkowych zgrzein.. Pomiary 
polegały na rejestracji chwilowych wartości poziomów ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 
oktawowych o częstotliwościach środkowych od 10Hz do 40 kHz. W badaniach przyjęto, Ŝe 
pomiar ciśnienia akustycznego odbywa się w polu swobodnym [30,31].  

 
Rys. 21. 

Lokalizacja 
przestrzenna 

punktów 
pomiarowych 

wokół zgrzewarki 
ultradźwiękowej 

[5] 
 

 

 

 
 

 

Fot.3. Stanowisko pomiarowe dla pomiarów hałasu ultradźwiękowego i słyszalnego przy 
zgrzewaniu ultradźwiękowym metali: zgrzewarka bez obudowy / zgrzewarka z obudową. Punkt 
pomiarowy nr 5 – stanowisko pracy operatora zgrzewarki 



30 

 

 
Fot. 4. Stanowisko do zgrzewania ultradźwiękowego metali. Instytut Spawalnictwa 

 
Obudowa dźwiękochłonno-izolacyjna zgrzewarki ultradźwiękowej została wykonana z płyt ze 
szkła akrylowego (typu Plexiglass) oraz maty dźwiękochłonnej typu gąbka akustyczna                     
( piramidki 50 mm). 
 
� Rozkład przestrzenny poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku zgrzewania 

ultrad źwiękowego 
 
Na rysunku 22 przedstawiono orientacyjny rozkład przestrzenny na stanowisku zgrzewania 

poziomów ciśnienia akustycznego w tercji o częstotliwości środkowej 20 kHz w zaleŜności od 

rodzaju zgrzein (typ złącza A-F). Do przedstawienia rozkładu wybrano częstotliwość 20 kHz z 

uwagi na typ generatora ultradźwiękowego; generator typu SE-4020 firmy Sirius Electric                     

o częstotliwości drgań 20 kHz. Wyniki badań ciśnienia akustycznego w 1/3 oktawowych 

pasmach częstotliwości ultradźwiękowych potwierdziły, Ŝe tercja o częstotliwości środkowej 

20 kHz jest dominującym pasmem w wysokości poziomów równowaŜnych Lfieq [dB] (Rys.23-

25). Analiza rozkładu przestrzennego poziomów ciśnienia akustycznego w tercji                          

o częstotliwości środkowej 20 kHz wykazała, Ŝe wartości ciśnienia akustycznego w przedziale 

od 120 [dB] do >124 [dB] występują głównie na osi zgrzewarka  - punkt pomiarowy nr 1 

(przed zgrzewarką w odległości 1m, na wysokości 1,5 m). NajwyŜsze wartości ciśnienia 

akustycznego w tercji o częstotliwości środkowej 20 kHz wystąpiły w punkcie pomiarowym nr 

1  przy zgrzewaniu połączenia typu aluminium + aluminium; F (PA2 1,5 mm+ PA2 2 mm), 

typu E (PA2  1 mm+ PA2 2 mm) oraz typu D (PA2 2 mm+PA6 2 mm). 
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Rys. 22. Orientacyjny rozkład przestrzenny na stanowisku zgrzewania poziomów ciśnienia 
akustycznego w tercji o częstotliwości środkowej 20 kHz w zaleŜności od rodzaju zgrzein ( typ złącza 
A-F). Zgrzewarka pracowała w trybie bez obudowy. 
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Analizę graficzną wyników badania poziomu ciśnienia akustycznego w 1/3 oktawowych 
pasmach częstotliwości w zakresie hałasu ultradźwiękowego  dla wybranych rodzajów zgrzein 
przy pracy zgrzewarki w opcji z obudową przedstawiono na rysunkach 23-25. RównowaŜny 
poziom ciśnienia akustycznego w 1/3 oktawowych pasmach częstotliwościowych hałasu 

ultradźwiękowego odnosi się do czasy trwania procesu zgrzewania - tzn – czas emisji hałasu 
ultradźwiękowego w 1/3 oktawowym paśmie o częstotliwości środkowej fi występujący w 
trakcie n-tego procesu zgrzewania. 
 

Rys. 23.RównowaŜny 
poziom ciśnienia 

akustycznego w 1/3 
oktawowych pasmach 
częstotliwościowych 

hałasu 
ultradźwiękowego 

- typ złącza F  Al+Al  
PA2 (1,0 mm) + PA2 

(2,0 mm), 
zgrzewarka z 

obudową 

 
Rys.24. RównowaŜny 

poziom ciśnienia 
akustycznego w 1/3 

oktawowych pasmach 
częstotliwościowych 

hałasu 
ultradźwiękowego – 
typ złącza E Al+Al  
PA2 (1,5 mm) + 
PA2 (2,0 mm), 

zgrzewarka z 
obudową 

 
Rys.25. RównowaŜny 

poziom ciśnienia 
akustycznego w 1/3 

oktawowych pasmach 
częstotliwościowych 

hałasu 
ultradźwiękowego  -
typ złącza D Al+Al 
 PA2 (2,0 mm) + 
PA6 (2,0 mm),  

zgrzewarka z 
obudową 
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Analiza wpływu rodzaju złącza zgrzewanego na poziom ciśnienia akustycznego  
w dominującym tercjowym paśmie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego – o częstotliwości 
środkowej 20 kHz wykazała Ŝe w miejscu pracy operatora (0,5 m od zgrzewarki na wysokości 
1,5 m) najwyŜszy poziomy ciśnienia występuje przy złączach jednoimiennych typu Al+Al.; 
złącza typu D i C (Rys.26). NajniŜszy poziom równowaŜny ciśnienia akustycznego w 
dominującym 1/3 oktawowym paśmie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego - 20 kHz w 
miejscu pracy operatora występuje przy zgrzewaniu złącza  typu róŜnoimiennego jak Cu+Al.; 
złącze typu B.  

W odległości 1 m od zgrzewarki przed urządzeniem (punkt pomiarowy nr1) najwyŜszy 
poziomy ciśnienia występuje przy złączach jednoimiennych typu Al+Al.; złącza typu F oraz 
przy złączach typu Cu+Cu; złącze typu A (Rys.26,27). NajniŜszy poziom równowaŜny 
ciśnienia akustycznego w dominującym 1/3 oktawowym paśmie częstotliwości hałasu 
ultradźwiękowego - 20 kHz w  odległości 1 m od zgrzewarki występuje przy zgrzewaniu złącza  
typu Al+Al.; złącze typu C, D. 

 
Rys.26. RównowaŜny 

poziom ciśnienia 
akustycznego w 

dominującym 1/3 
oktawowym paśmie 
częstotliwości hałasu 
ultradźwiękowego 

(20 kHz) dla róŜnych 
typów złącza 
zgrzewanego. 
Zgrzewarka z 

obudową 
 

 
Typ złącza:  
A - Cu (2,0 mm) + Cu (2,0 mm), miedź + miedź 
B- Cu (2,0 mm) + PA2 (2,0 mm), aluminium + miedź 
C- PA2 (2,0 mm) + PA2 (2,0 mm), aluminium + aluminium 
D- PA2 (2,0 mm) + PA6 (2,0 mm), aluminium + aluminium 
E - PA2 (1,5 mm) + PA2 (2,0 mm), aluminium + aluminium 
F- PA2 (1,0 mm) + PA2 (2,0 mm),  aluminium + aluminium 

 
Na rysunku 27 przedstawiono analizę widm poziomów ciśnienia akustycznego dla 

wszystkich badanych typów złączy zgrzewanych i dla pracy zgrzewarki w trybie z obudową i 
bez obudowy, pomiar prowadzony w odległości 1m od zgrzewarki (punkt pomiarowy nr 1, 
Rys.21). 
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Rys. 27. 
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. 
 

 

 
 Celem badań było równieŜ wykazanie jak wpływa zastosowana obudowa zgrzewarki 

ultradźwiękowej na proces tłumienia hałasu ultradźwiękowego. Interpretację graficzną 
wyników pomiaru poziomów równowaŜnych ciśnienia akustycznego w tercjowym paśmie 
częstotliwości hałasu ultradźwiękowego – częstotliwość środkowa 20 kHz przy pracy 
zgrzewarki z obudową i bez obudowy przedstawiono na rysunku 28. Przedstawione wyniki 
badań dotyczą punktu pomiarowego nr 1 umieszczonego w odległości 1 m od zgrzewarki, 
przed urządzeniem – strefa pracy operatora zgrzewarki. 

 
Rys.28. RównowaŜny 

poziom ciśnienia 
akustycznego w 

dominującym 1/3 
oktawowym paśmie 
częstotliwości hałasu 
ultradźwiękowego o 

częstotliwości 
środkowej 20 kHz 

przy  pracy 
zgrzewarki z obudową 

i bez obudowy. 
Pomiar w odległości 
1m od zgrzewarki. 

tzn – czas emisji hałasu 
ultradźwiękowego w 1/3 
oktawowym paśmie o 

częstotliwości środkowej 
20 kHz występujący w 
trakcie n-tego procesu 

zgrzewania. 
 

 

Typ złącza:  
A - Cu (2,0 mm) + Cu (2,0 mm), miedź + miedź 
B- Cu (2,0 mm) + PA2 (2,0 mm), aluminium + miedź 
C- PA2 (2,0 mm) + PA2 (2,0 mm), aluminium + aluminium 
D- PA2 (2,0 mm) + PA6 (2,0 mm), aluminium + aluminium 
E - PA2 (1,5 mm) + PA2 (2,0 mm), aluminium + aluminium 
F- PA2 (1,0 mm) + PA2 (2,0 mm),  aluminium + aluminium 
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 Badania wykazały, Ŝe zastosowanie obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej wpływa na 
obniŜenie poziomu ciśnienia akustycznego w dominującym 1/3 oktawowym paśmie 
częstotliwości hałasu ultradźwiękowego – 20 kHz dla zgrzewania wszystkich badanych 
połączeń.  

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 obniŜenie poziomu ciśnienia akustycznego w 
dominującym 1/3 oktawowym paśmie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego – 20 kHz  
średnio o 40 dB. 

 

9. Poziom ekspozycji na hałas ultradźwiękowy i słyszalny przy zgrzewaniu 
ultrad źwiękowym metali [5] 

Podczas analizy wyników badania hałasu ultradźwiękowego i hałasu słyszalnego przy 
procesach zgrzewania ultradźwiękowego metali przeprowadzono obliczenia symulacyjne 
poziomu ekspozycji na hałas ultradźwiękowy i hałas słyszalny odniesiony do 8-godzinnego 
dobowego wymiaru czasu pracy. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla operatora na 
hipotetycznym stanowisku pracy. ZałoŜono, Ŝe ilość zgrzein jest określona prostokątnym 
rozkładem prawdopodobieństwa [29,32,33] z zakresu od min = 500 do max = 1500 – załoŜenie 
arbitralne: załoŜono, Ŝe w ciągu 8 godzin pracy wykonuje się od 500 do 1500 zgrzein. W 
symulacji uwzględniono pracę operatora przy zgrzewarce w odległości 0,5 m oraz w strefie 
eksploatacyjnej zgrzewarki – 1 m od urządzenia. Symulacja dotyczy hipotetycznego 
stanowiska pracy przed zgrzewarką (Rys.21 dla punktów pomiarowych 1 i 5). 

Analiza graficzna wyników obliczeń symulacyjnych poziomu ekspozycji na hałas 
ultradźwiękowy na hipotetycznym stanowisku pracy dla wykonywania złącza typu aluminium 
+ aluminium oraz aluminium + miedź przy pracy zgrzewarki w trybie z obudową została 
przedstawiona na rysunkach 29-30.  

Rys.29. Poziom 
ekspozycji na hałas 

ultradźwiękowy 
odniesiony do 8-

godzinnego 
dobowego wymiaru 

czasu pracy. 
  

Złącze typu B 
aluminium + miedź. 

Zgrzewarka 
ultrad źwiękowa z 

obudową. 
ChronometraŜ pracy: 
500-1500 zgrzein/8h 
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Rys.30. Poziom 
ekspozycji na hałas 

ultradźwiękowy 
odniesiony do 8-

godzinnego 
dobowego wymiaru 

czasu pracy. 
 

Złącze typu D 
Aluminium + 
aluminium. 

Zgrzewarka 
ultrad źwiękowa z 

obudową. 
ChronometraŜ pracy: 
500-1500 zgrzein/8h 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań i w oparciu o symulację poziomu ekspozycji na 
hałas ultradźwiękowy odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy  przy 
załoŜonym chronometraŜu zgrzewania i obudowanej zgrzewarce ultradźwiękowej na 
stanowisku pracy operatora w odległości 0,5 m od urządzenia nie stwierdzono ryzyko 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów równowaŜnych ciśnienia akustycznego odniesionych 
do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy dla hałasu ultradźwiękowego. 
 

Wyniki obliczenia symulacyjnego poziomu ekspozycji na hałas ultradźwiękowy 
odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy dla częstotliwości hałasu 
ultradźwiękowego 20 kHz przy zgrzewaniu ultradźwiękowym róŜnych metali oraz pracy 
zgrzewarki z obudową i bez obudowy dla dwóch stanowisk pracy; stanowisko operatora - 
odległość 0,5 m i strefa pracy obsługi- odległość 1,0 m przedstawiono na rysunku nr 31. 

Rys. 31. 
Poziom 

ekspozycji na 
hałas 

ultradźwiękowy 
odniesiony do 8-

godzinnego 
dobowego 

wymiaru czasu 
pracy dla  

częstotliwości 20 
kHz 

RóŜne typy 
złączy. 

Zgrzewarka 
ultrad źwiękowa 
z obudową i bez 

obudowy 
 

 Typ złącza zgrzewanego 
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Na podstawie symulacji wykazano, Ŝe dla pracy zgrzewarki bez obudowy  na stanowisku 
w odległości 1,0 m od zgrzewarki (strefa pracy obsługi) równowaŜny poziom ciśnienia 
akustycznego dla 8 godzinnej ekspozycji w dominującej w 1/3 oktawowym paśmie  
o częstotliwości środkowej 20 kHz kształtuje się zaleŜnie od  typu zgrzeiny w zakresie od  
L20kHz8h =  107 [dB] dla zgrzein typu A (miedź + miedź) do L20kHz8h =  109 [dB] dla zgrzeiny 
typu D (aluminium +aluminium).  Dopuszczalny równowaŜny poziom ciśnienia akustycznego 
odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy dla częstotliwości środkowej 20 
kHz w paśmie tercjowym wynosi 90 [dB]. Przy załoŜonym chronometraŜu zgrzewania  
i zgrzewarce ultradźwiękowej bez obudowy w strefie pracy obsługi w odległości 1,0 m od 
urządzenia stwierdzono ryzyko przekroczenia dopuszczalnego równowaŜnego poziomu 
ciśnienia akustycznego odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu dla hałasu 
ultradźwiękowego w 1/3 oktawowym paśmie o częstotliwości środkowej 20 kHz dla 
wszystkich badanych typów złączy zgrzewanych 

Analizę graficzną wyników obliczeń poziomu ekspozycji na hałas słyszalny odniesiony 
do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali 
przy pracy zgrzewarki z obudową i bez obudowy dla dwóch stanowisk pracy; stanowisko 
operatora - odległość 0,5 m i strefa pracy obsługi - odległość 1,0 m przedstawiono na rys.nr 32. 

Rys.32. Poziom 
ekspozycji na 
hałas słyszalny 

odniesiony do 8-
godzinnego 
dobowego 

wymiaru czasu 
pracy  

RóŜne typy 
złączy. 

Zgrzewarka 
ultrad źwiękowa 
z obudową i bez 

obudowy 
 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań i w oparciu o symulację poziomu ekspozycji  na hałas 
słyszalny przy załoŜonym chronometraŜu zgrzewania i zgrzewarce ultradźwiękowej  
z obudową w strefie pracy obsługi (w odległości 1,0 m) i w miejscu pracy operatora  
(w odległości 0,5 m od urządzenia) dla wszystkich badanych typów złączy zgrzewanych nie 
stwierdzono ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu ekspozycji na hałas słyszalny 
odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy. Natomiast przy zgrzewarce 
ultrad źwiękowej bez obudowy w strefie pracy obsługi (w odległości 1,0 m od urządzenia) dla 
wszystkich badanych kategorii zgrzein stwierdzono ryzyko przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu ekspozycji  na hałas słyszalny odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu 
pracy. 

Typ złącza zgrzewanego 
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10. Badania hałasu słyszalnego podczas zgrzewania wibracyjnego tworzyw 
termoplastycznych [5] 
 
Badania poziomu dźwięku A przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych 
przeprowadzono dla dwóch gatunków tworzyw: PA66 (poliamid 66) i PA66 GF30 (poliamid 
66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi) [5,34].  
Tablica 3. Zestawienie parametrów technologicznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw 
termoplastycznych. 

Materiał 
Docisk 
[MPa] 

Amplituda 
drgań [mm] 

PA 66 
1,35 

1,0 
1,6 

3,87 
1,0 
1,6 

 

Materiał 
Docisk 
[MPa] 

Amplituda 
drgań [mm] 

PA 66 GF 30 
1,35 

1,0 
1,6 

3,87 
1,0 
1,6 

 

 
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. Na rysunku 33 
przedstawiono lokalizacje punktów pomiarowych 
 

Rys.33. Lokalizacja 
przestrzenna punktów 

pomiarowych wokół zgrzewarki 
wibracyjnej.  

Pomiary wykonywano 
jednocześnie w punktach 
pomiarowych przy uŜyciu 

czterech  analizatorów Svan 
912. 

 
 
 

Fot.5. Stanowisko badawcze do 
pomiaru hałasu słyszalnego przy 

zgrzewaniu wibracyjnym 
tworzyw termoplastycznych. 

Instytut Spawalnictwa 
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• Wpływ parametrów technologicznych zgrzewania wibracyjnego na  równowaŜny 
poziom dźwięku A [5] 
Wyniki pomiarów wykazały wpływ siły docisku na równowaŜny poziom dźwięku A; 

wzrost wartości siły docisku powoduje wzrost równowaŜnego poziomu dźwięku A. ZaleŜność 
ta występuje dla dwóch badanych tworzyw termoplastycznych PA66 i PA66GF30 (Rys.34). 
Przy niŜszej amplitudzie drgań wynoszącej 1,0 mm wykazano większy wpływ wartości siły 
docisku na poziom ciśnienia akustycznego.  

PA 66 PA 66 GF 30 

  
Rys. 34. RównowaŜny poziom dźwięku A przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw w gat. PA66 i PA66 
GF30 w zaleŜności 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. 

 

• Wpływ gatunku tworzywa termoplastycznego na równowaŜny poziom dźwięku A przy 
zgrzewaniu wibracyjnym 

Badania wykazały, Ŝe wyŜsze poziomy dźwięku A występują przy zgrzewaniu tworzywa w 
gatunku PA 66 (Rys.35). ZaleŜność ta wystąpiła dla większości zastosowanych w badaniach 
zestawów parametrów technologicznych (siła docisku + amplituda drgań). 

Punkt pomiarowy 4 – przed zgrzewarką 0,5 m Punkt pomiarowy 2- przed zgrzewarką 1m 

  
Rys. 35. RównowaŜny 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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11. Badania hałasu słyszalnego podczas zgrzewania tarciowego z mieszaniem 
materiału zgrzeiny - metoda FSW [5] 

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.  

Rys.36. 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.   
 
  

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. 

 
Fot.6. Stanowisko 

badawcze do 
pomiaru hałasu 
słyszalnego przy 

zgrzewaniu metodą 
FSW na 

konwencjonalnej 
frezarce pionowej 
typu FYF32JU2. 

Instytut 
Spawalnictwa 
 

 

Fot.7. Stanowisko 
badawcze do 

pomiaru hałasu 
słyszalnego przy 

zgrzewaniu metodą 
FSW na frezarce 

sterowanej 
numerycznie typu 

FNE 50NC. 
Instytut 

Spawalnictwa 
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Tablica 4. Zestawienie materiałów i parametrów technologicznych zgrzewania metodą FSW 

Materiał 
zgrzewany/ 

Grubość 

Prędkość obrotowa 
[obr/min] 

Prędkość liniowa 
procesu 

[mm/min] 
Urządzenie 

Odlewniczy stop 
aluminium 

43200 (AK 9)  
i stop aluminium 

przerabiany 
plastycznie EN 
AW 2017 A/  

6 mm 

560 
112 

Konwencjonalna frezarka 
pionowa FYF32JU2 180 

280 

560 112 
Frezarka sterowana 
numerycznie FNE 50NC 

900 
112 

Konwencjonalna frezarka 
pionowa FYF32JU2 

180 
280 

900 112 
Frezarka sterowana 

numerycznie FNE 50NC 
 

 
Wpływ warunków technologicznych metody FSW na równowaŜny poziom dźwięku A 
 
Wpływ pr ędkości obrotowej. Badania wykazały zaleŜność pomiędzy równowaŜnym 
poziomem dźwięku A, a prędkością obrotową procesu zgrzewania metodą FSW. Wzrost 
prędkości obrotowej powoduje wzrost poziomu dźwięku A. ZaleŜność ta występuje dla 
wszystkich badanych prędkości liniowych procesu zgrzewania. Zwiększenie prędkości 
obrotowej z 560 do 900 obr/min, spowodowało wzrost równowaŜnego poziomu dźwięku A w 
granicach od 5 do 10 [dB] (rys. 37). 
 

Rys.37. 
RównowaŜny 

poziom dźwięku 
A dla dwóch 

prędkości 
obrotowych 560 
i 900 obr/min  
oraz róŜnych 
prędkościach 
liniowych. 

Konwencjonaln
a frezarka 
pionowa 

FYF32JU2 
 

tzn - czas emisji 
dźwięku A 

występujący w 
trakcie n-tego 

procesu 
zgrzewania. 
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12.  Zalecenia techniczne i organizacyjne oraz  technologiczne do 
profilaktyki zagro Ŝeń pyłowych, chemicznych i  akustycznych przy 
zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu tarciowym                                

z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz zgrzewaniu ultradźwiękowym                          
i wibracyjnym ró Ŝnych materiałów konstrukcyjnych. 

 
Zalecenia techniczne, organizacyjne i technologiczne do profilaktyki zagroŜeń pyłowych, 

chemicznych i akustycznych przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu 
tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz zgrzewaniu ultradźwiękowym metali  
i zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw termoplastycznych opracowano na podstawie badań emisji 
zanieczyszczeń oraz badań poziomu ciśnienia akustycznego. Badania prowadzono na 
specjalistycznych stanowiskach w Instytucie Spawalnictwa. 

Zalecenia nie obejmują zasad profilaktyki zagroŜeń elektromagnetycznych. ZagroŜenie 
polami elektromagnetycznymi przy zgrzewaniu rezystancyjnym na stanowiskach ręcznej 
obsługi zgrzewarek duŜej mocy wymaga podjęcia działań profilaktycznych zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa, które przedstawiono w rozdziale 2.3. 

Celem zaleceń do profilaktyki zagroŜeń jest wskazanie uŜytkownikowi danej technologii 
zgrzewalniczej metody modyfikacji warunków materiałowo-technologicznych procesu 
zgrzewania w aspekcie ograniczenia wielkości emisji pyłu całkowitego, emisji gazów oraz 
ograniczenia poziomu hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego.  

Zalecenia przeznaczone są dla specjalistów z obszaru technik spawalniczych, którzy we 
współpracy ze słuŜbami bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych będą kształtować 
dobór materiałów, parametrów technologicznych oraz wybór metod łącznia materiałów 
konstrukcyjnych oraz będą organizować stanowiska pracy do procesów zgrzewania. 

 
Wykaz zaleceń do profilaktyki zagroŜeń opracowanych na podstawie badań 

laboratoryjnych: 

1. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami ochronnymi z uwzględnieniem 
modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu. 
2. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń chemicznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw 
termoplastycznych z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych                               
i materiałowych procesu. 
3. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. 
 4. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń akustycznych przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw 
termoplastycznych z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych                               
i materiałowych procesu. 
5. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń akustycznych przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem 
materiału zgrzeiny – metoda FSW z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych 
i materiałowych procesu. 
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1. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń 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 naleŜy 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 naleŜy stosować moŜliwie najniŜsze prądy zgrzewania uwzględniając jakość 
połączeń. 

� W procesie projektowania technologii naleŜy 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 naleŜy 
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 naleŜy wziąć pod uwagę moŜliwość 
wystąpienia emisji substancji organicznych o działaniu kancerogennym 
 

 

 

 

 

 

• Metoda zgrzewania:
• Zgrzewanie rezystancyjne punktowe blach stalowych z po włokami 

ochronnymi

• Materiały konstrukcyjne: blachy stalowe z powłokami dwuwarstwowymi
• powłoka cynkowa + powłoka organiczna
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Wnioski z badania zagroŜeń chemicznych i pyłowych przy zgrzewaniu 
rezystancyjnym punktowym blach stalowych z powłokami ochronnymi 

Emisja zanieczyszczeń dla róŜnych rodzajów powłok ochronnych 

� Rodzaj powłoki ochronnej zgrzewanego materiału wpływa na wielkość emisji pyłu 
całkowitego, emisji tlenku węgla i emisji tlenków azotu; przy zbliŜonych 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 zaleŜy 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 duŜą emisją benzenu, 
toluenu, 

− powłoki organiczne typu Gardo Protect charakteryzują się duŜą 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.  

 

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. ZaleŜność 
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.    
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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 powyŜej 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 
Al 2O3, Al metaliczne, Mn3O4 .  

 

����  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 naleŜy uwzględnić wpływ warunków materiałowych  
i technologicznych na wielkość i skład chemiczny powstających zanieczyszczeń. 

� Przy projektowaniu wentylacji stanowiskowej dla stanowisk zgrzewania rezystancyjnego 
blach z powłokami naleŜy 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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2. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń chemicznych przy 
zgrzewaniu zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw 

termoplastycznych z  uwzględnieniem modyfikacji warunków 
technologicznych i materiałowych procesu 

 

 

���� ZALECENIA TECHNICZNE  

� Przy projektowaniu warunków technologicznych zgrzewania wibracyjnego tworzyw 
termoplastycznych naleŜy 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 naleŜy stosować moŜliwie najniŜsze siły 
docisku. 

�  W procesie projektowania technologii naleŜy 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 naleŜy wziąć pod uwagę wystąpienie na 
stanowisku pracy emisji tlenków azotu i tlenku węgla. 

 

Wnioski z badania zagroŜeń chemicznych przy zgrzewaniu zgrzewaniu 
wibracyjnym tworzyw termoplastycznych 

 
Wpływ parametrów technologicznych zgrzewania wibracyjnego na emisję gazów 

� Wielkość emisji tlenków azotu i tlenku węgla jest zaleŜna od wartości siły docisku 
podczas zgrzewania wibracyjnego tworzyw termoplastycznych. Wzrost siły docisku przy 
zgrzewaniu tworzyw termoplastycznych powoduje wzrost wielkości emisji NOx i CO. 
ZaleŜność 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. 

• Metoda  zgrzewania
• Zgrzewanie wibracyjne tworzyw termoplastycznych

• Materiały konstrukcyjne:
• PA66 (poliamid 66)

• PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi)
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� 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. 

 

���� 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 zaleŜy uwzględnić wpływ warunków technologicznych na 
wielkość emisji gazów. 

� Przy projektowaniu wentylacji stanowiskowej dla stanowisk zgrzewania wibracyjnego 
tworzyw termoplastycznych naleŜy uwzględnić wystąpienie emisji następujących 
zanieczyszczeń: 
���� tlenki azotu, 
���� tlenek węgla 
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3. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń  akustycznych przy zgrzewaniu 

ultrad źwiękowym metali  

 

 

���� ZALECENIA TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE  

� W procesie projektowania technologii zgrzewania ultradźwiękowego metali naleŜy 
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 naleŜy stosować obudowy 
dźwiękochłonno-izolacyjne.  

� 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. 

� Przy pracy zgrzewarki z obudową na stanowisku pracy operatora moŜe wystąpić ryzyko 
przekroczenia NDN dla hałasu ultradźwiękowego i hałasu słyszalnego. Ryzyko 
przekroczenia NDN dla hałasu ultradźwiękowego i hałasu słyszalnego zaleŜy od 
chronometraŜu pracy oraz warunków technologicznych zgrzewania. 

� W pomieszczeniach produkcyjnych, w których znajduje się zgrzewarka ultradźwiękowa, 
pozostałe stanowiska pracy powinny zostać usytuowane w moŜliwie największej odległości 
od zgrzewarki. 

• Metoda zgrzewania:
• Zgrzewanie ultrad źwiękowe metali

• Materiały konstrukcyjne: aluminium, miedź
•połączenia jednoimienne: typu miedź + miedź i aluminium + aluminium

• połączenia róŜnoimienne: miedź + aluminium. 
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� Zgrzewarki ultradźwiękowe naleŜy usytuować jak najdalej od ścian i innych powierzchni 
odbijających. 

� W przypadku pracy kilku zgrzewarek ultradźwiękowych w pomieszczeniu naleŜy je 
zgrupować w celu ograniczenia zasięgu hałasu ultradźwiękowego. 

� W przypadku obsługi ręcznej zgrzewarki ultradźwiękowej kiedy jest moŜliwy kontakt 
operatora ze zgrzewanym elementem metalowym naleŜy 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. 

 

� Zalecenia organizacyjne pozwalające na ograniczenie zagroŜenia pracowników hałasem 
ultradźwiękowym: 

− skracanie czasu pracy w obszarze zagroŜenia hałasem ultradźwiękowym do moŜliwego 
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 wraŜliwych na działanie 
ultradźwięków, 

− informowanie pracowników o zagroŜeniu hałasem ultradźwiękowym i słyszalnym i skutkach 
dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 

− szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego stosowania zgrzewarek 
ultradźwiękowych. 

 
 

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

���� Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym najwyŜsze 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.  
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Wpływ gatunku materiału zgrzewanego na poziom ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu 
ultrad źwiękowego  

���� Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym spośród badanych połączeń zakładkowych najwyŜszy 
poziom ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego występuje przy 
jednoimiennych połączeniach typu aluminium + aluminium.  

���� Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym spośród badanych połączeń zakładkowych najniŜszy 
poziom ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego występuje przy 
róŜnoimiennych połączeniach typu miedź + aluminium.  

 
 
Wpływ obudowy zgrzewarki ultradźwiękowej na poziom ciśnienia akustycznego w zakresie 

hałasu ultradźwiękowego  

���� Zastosowanie obudowy wpływa na obniŜenie 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 obniŜenie 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 najwyŜszy równowaŜny poziom 
dźwięku A występuje przy połączeniach jednoimiennych typu aluminium + aluminium. 

 

���� Przy zgrzewaniu ultradźwiękowym z badanych połączeń najniŜszy równowaŜny poziom 
dźwięku A występuje przy zgrzewaniu połączeń róŜnoimiennych typu miedź + aluminium. 
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4. Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń akustycznych przy zgrzewaniu 
wibracyjnym tworzyw termoplastycznych z  uwzględnieniem modyfikacji 

warunków technologicznych i materiałowych procesu

 

���� ZALECENIA TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE  

����  W procesie projektowania technologii zgrzewania wibracyjnego tworzyw termoplastycznych 
naleŜy uwzględnić wpływ warunków materiałowych i parametrów technologicznych na 
poziom dźwięku A. 

���� W celu ograniczenia poziomu hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu wibracyjnym tworzyw 
termoplastycznych naleŜy stosować moŜliwie najniŜsze wartości siły docisku i amplitudy 
drgań w uwzględnieniem wymagań dotyczących jakości połączeń. 

���� Przy zgrzewaniu wibracyjnym na stanowisku pracy operatora moŜe wystąpić ryzyko 
przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego. Ryzyko przekroczenia NDN dla hałasu 
słyszalnego zaleŜy od chronometraŜu 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 naleŜy usytuować jak najdalej od ścian i innych powierzchni 
odbijających. 

� W przypadku pracy kilku zgrzewarek wibracyjnych w pomieszczeniu naleŜy je zgrupować w 
celu ograniczenia zasięgu hałasu słyszalnego 

� Zalecenia organizacyjne pozwalające na ograniczenie zagroŜenia pracowników hałasem 
słyszalnym przy procesach zgrzewania wibracyjnego tworzyw: 

− skracanie czasu pracy w obszarze zagroŜenia hałasem do moŜliwego 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, 

• Metoda zgrzewania:
•Zgrzewanie wibracyjne tworzyw termoplastycznych

• Materiały konstrukcyjne:
• PA66 (poliamid 66)

• PA66 GF30 (poliamid 66 wzmocniony w 30% włóknami szklanymi)
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− wydzielanie pomieszczeń na odpoczynek pracowników obsługujących zgrzewarki 
wibracyjne, 

− przesuwanie osób szczególnie wraŜliwych na działanie hałasu do prac mniej hałaśliwych, 

− stosowanie, właściwy dobór oraz kontrola stosowania ochronników słuchu, 

− informowanie pracowników o zagroŜeniu hałasem i skutkach dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracy, 

− szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego stosowania zgrzewarek 
wibracyjnych. 
 

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 
równowaŜnego poziomu dźwięku A. Wpływ wartości siły docisku na poziom dźwięku A jest 
większy przy niŜszej 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 zaleŜności od gatunku zgrzewanego tworzywa 

���� Gatunek tworzywa termoplastycznego wpływa na poziom dźwięku A.  

���� Przy tych samych parametrach technologicznych (siła docisku + amplituda drgań) wyŜszy 
poziom dźwięku A występuje podczas zgrzewania tworzywa PA66 – polimery nie 
wzmacniane. 
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5.  Zalecenia do profilaktyki zagroŜeń akustycznych przy zgrzewaniu 
tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny – metoda FSW -  
z  uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych  

i materiałowych procesu

 

���� ZALECENIA TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE  

���� Przy projektowaniu technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny 
naleŜy uwzględnić wpływ parametrów technologicznych na poziom hałasu słyszalnego. 

���� Na poziom hałasu przy zgrzewaniu metodą FSW wpływa rodzaj zastosowanej frezarki. 
Dobierając urządzenie naleŜy pamiętać, Ŝe proces zgrzewania metodą FSW  
z narzędziem zamontowanym na frezarce sterowanej numerycznie charakteryzuje się 
znacząco niŜszym poziomem dźwięku A w porównaniu do zgrzewania  
z zastosowaniem konwencjonalnej frezarki. 

���� W celu ograniczenia poziomu hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu tarciowym  
z mieszaniem materiału zgrzeiny naleŜy stosować moŜliwie najniŜsze prędkości obrotowe 
narzędzia mieszającego. 

���� Przy zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny na stanowisku pracy 
operatora moŜe wystąpić ryzyko przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego. Ryzyko 
przekroczenia NDN dla hałasu słyszalnego zaleŜy od chronometraŜu 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 naleŜy usytuować jak najdalej od ścian i innych powierzchni 
odbijających. 

� W przypadku pracy kilku zgrzewarek (frezarek) do metody FSW w pomieszczeniu naleŜy 
je zgrupować w celu ograniczenia zasięgu hałasu słyszalnego. 
 

• Metoda zgrzewania:
•Zgrzewanie metod ą FSW

•Materiały konstrukcyjne: stopu aluminium
•połączenia jednoimienne typu : stop aluminium odlewniczy w gat. AK9  + stop 

aluminium przerabiany plastycznie w gatunku EN AW 2017A
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� Zalecenia organizacyjne pozwalające na ograniczenie zagroŜenia pracowników hałasem 
słyszalnym przy procesach zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny: 

− skracanie czasu pracy w obszarze zagroŜenia hałasem do moŜliwego 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 wraŜliwych na działanie hałasu do prac mniej hałaśliwych, 

− stosowanie, właściwy dobór oraz kontrola stosowania ochronników słuchu, 

− informowanie pracowników o zagroŜeniu hałasem i skutkach dla zdrowia  
i bezpieczeństwa pracy, 

− szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego stosowania zgrzewarek 
FSW. 
 

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 równowaŜnego poziomu dźwięku A. ZaleŜność ta 
występuje dla wszystkich prędkości liniowych procesu zgrzewania.  

���� Zwiększenie prędkości obrotowej moŜe 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 niŜszym poziomem dźwięku A w porównaniu do 
zgrzewania z zastosowaniem konwencjonalnej frezarki. Przy stosowaniu frezarki 
sterowanej numerycznie poziom dźwięku A moŜe być niŜszy w zakresie od 8 do 11 dB. 
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14. NORMY I ROZPORZĄDZENIA 

 

EMISJA PYŁU I GAZÓW  

PN-EN ISO 15011-
1:2010 

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 

PN-EN ISO 15011-
2:2010 

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 Ŝłobienia  

ISO/TS 15011-
6:2012 

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 

PN-EN ISO 15012-
1:2009  
 

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - 
Wymagania, badanie i znakowanie sprzętu do oczyszczania powietrza - Część 1: 
Badanie skuteczności oddzielania pyłu spawalniczego 

PN-EN ISO 15012-
2:2009  
 

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 

PN-EN ISO 17652-
4:2008  

Spawanie - Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów 
pokrewnych - Część 4: Emisja pyłów i gazów 

PN-EN ISO 10882-
1:2012  
 

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 

PN-EN ISO 10882-
2:2005  
 

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 

PN-EN 136:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie 
PN-EN 
136:2001/AC:2004 

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - Wymagania, badanie, 
znakowanie 

PN-EN 
136:2001/Ap1:2003 

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - Wymagania, badanie, 
znakowanie 

PN-EN 140:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, 
badanie, znakowanie 

PN-EN 
140:2001/Ap1:2003 

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

HAŁAS i OCHRONNIKI SŁUCHU 

PN-N-01307:1994 Hałas - Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy - 
Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów 

PN-EN ISO 
11202:2012 

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia- Wyznaczanie 
poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych 
określonych miejscach z zastosowaniem przybliŜonych poprawek   
środowiskowych  

PN-N-01320:1987 Metoda określenia parametrów akustycznych urządzeń ultradźwiękowych 
PN-EN 352-1:2005 Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe 
PN-EN 352-2:2005 Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 2: Wkładki przeciwhałasowe 
PN-EN 352-3:2005 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe 

mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego 
PN-EN 352-4:2003 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki 

przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu 
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PN-EN 352-
4:2003/A1:2007 

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki 
przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu 

PN-EN 352-5:2005 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 5: Nauszniki 
przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu 

PN-EN 352-
5:2005/A1:2007 

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 5: Nauszniki 
przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu 

PN-EN 352-6:2005 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 6: Nauszniki 
przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia 
elektrycznego  

PN-EN 352-7:2006 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 7: Wkładki 
przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu 

PN-EN 352-8:2008 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 8: Nauszniki 
przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi 

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE  

PN-T-06580-
1:2002 

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

PN-T-06580-
2:1989 

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

PN-T-06580-
3:2002 

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 

ODZIEś OCHRONNA 

PN-EN 340:2006 OdzieŜ ochronna. Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 
11611:2009  

OdzieŜ ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

PN-EN 13921:2007 Środki ochrony indywidualnej - Zasady ergonomiczne 
PN-EN ISO 4007:2012 Środki ochrony indywidualnej - Ochrona oczu i twarzy - 

Terminologia 
PN-EN ISO 13287:2008 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie - Metoda badania 

odporności na poślizg 

PN-EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne 
PN-EN ISO 20346:2007 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne 

PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne 
PN-EN ISO 20346:2007/AC:2007 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne 
PN-EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe 
PN-EN ISO 20349:2011 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie chroniące przed cząstkami 

roztopionego metalu - Wymagania i metody badania 
PN-EN 12477:2005 Rękawice ochronne dla spawaczy 
PN-EN 12477:2005/A1:2007 Rękawice ochronne dla spawaczy 
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania 
PN-EN 175:1999 Ochrona indywidualna. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane 

podczas spawania i w procesach pokrewnych 
SPAWANIE I PROCESY POKREWNE 

PN-EN 14717:2009 Spawanie i procesy pokrewne - Środowiskowy wykaz czynności 
kontrolnych 
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Do najwaŜniejszych aktów prawnych zaliczyć moŜna:  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33 poz. 166 z 2011 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo naraŜonych na te czynniki (Dz. U. nr 81 poz. 716 z 2005 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo naraŜonych na te czynniki (Dz. U. nr 48 poz. 288 z 2008 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 z 2002 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 212, poz. 1769 z 2005 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 161, poz. 1142 z 2007 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 105, poz. 873 z 2009 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 141, poz. 950 z 2010 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 274, poz. 1621 z 2011 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470 z 2000 r.)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. 
U. nr 105, poz. 869 z 2009 r.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
chorób zawodowych (Dz. U. nr 112, poz. 662 z 2012 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie 
optyczne (Dz. U. nr 100, poz. 643 z 2010 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych  z 
ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. nr 131, poz. 787 z 2012 r.) 

•      Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraŜeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne (Dz. U. nr 157, poz. 1318 z 2005 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, 
ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. nr 147, poz. 890 z 2012 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz. U. nr 81, poz. 735 z 2002 r.) 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 20 
marca 2007 Nr 49 poz. 330) 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 24 
czerwca 2008 Nr 108 poz. 690)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 22 
sierpnia 2011 Nr 173 poz. 1034)   

 
 

 


