


Wstęp

• według danych GUS za 2006 r. (na podstawie 
karty Z-10) liczba pracowników zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia promieniowaniem 
nadfioletowym wynosiła 2 761, a 
podczerwonym 6 026, co oznacza, że 
zarejestrowano ponad 8 800 pracowników 
eksponowanych na te promieniowania o 
wartościach przekraczających NDN,

• szacunkowa liczba pracowników 
eksponowanych na sztuczne promieniowanie 
nadfioletowe wynosiła w 2002 r. - 91,5 tys. (na 
podstawie Spisu Powszechnego). 



• promieniowanie nadfioletowe – wzrost 
zatrudnionych w przemyśle w roku 2007 
o 14% w stosunku do roku 2006;
• promieniowanie podczerwone – spadek
zatrudnionych w przemyśle w roku 2007
o 16 % w stosunku do roku 2006.



Podstawy prawne
• Dyrektywa 98/37/WE, rozdział 1.5.10. dotyczy 

promieniowania: „Maszyna musi być zaprojektowana i 
wykonana w taki sposób, aby wszelka emisja 
promieniowania przez maszynę została ograniczona do 
poziomu koniecznego do jej działania, przy 
wyeliminowaniu wpływu promieniowania na osoby 
narażone bądź ograniczeniu go do bezpiecznego 
poziomu”.

• Również w Dyrektywie 2006/42/WE, jest rozdział
dotyczący promieniowania (1.5.10): „Niepożądana 
emisja promieniowania przez maszynę musi zostać
wyeliminowana lub ograniczona do takiego poziomu, aby 
nie miała niekorzystnego wpływu na osoby...podczas
ustawiania, działania i czyszczenia”.



• Wyprodukowana maszyna powinna być poddana ocenie 
jej bezpieczeństwa ze względu na emisję
promieniowania optycznego, co określają normy 
zharmonizowane z dyrektywą maszynową:
PN-EN 12198: 2006, część 1, 2, 3.
Maszyny. Bezpieczeństwo. Ocena i zmniejszenie ryzyka 
wynikającego z promieniowania emitowanego przez 
maszyny. 

• Zgodnie z tymi normami określona jest kategoria 
maszyny ze względu na poziom emisji promieniowania 
(0, 1 lub 2) w poszczególnych etapach użytkowania 
maszyny, tj: obsługa, nastawianie i konserwacja. 
Wartość kategorii stanowi podstawę do oceny ryzyka 
powodowanego promieniowaniem optycznym 
emitowanym przez maszynę oraz do określenia rodzaju 
środków w celu uniknięcia lub zmniejszenia emisji tego 
promieniowania.



Klasyfikacja maszyn ze względu na poziom 
emisji promieniowania 

Kategoria Ograniczenia i środki 
ochronne

Informowanie 
i szkolenia

0 Brak ograniczenia. Nie ma potrzeby 
informowania.

1
Ograniczenia dostępu -

mogą być potrzebne 
środki ochronne.

Informowanie 
o zagrożeniu, ryzyku 
i skutkach wtórnych.

2
Niezbędne specjalne 
ograniczenia i środki 

ochronne.

Informowanie 
zagrożeniu, ryzyku 

i skutkach wtórnych: 
może być potrzebne 

szkolenie.



Zastosowanie promienników nadfioletu jest 
wszechstronne i obejmuje wiele gałęzi przemysłu, 
w tym głównie: 
spożywczy, elektroniczny, farmaceutyczny, 
kosmetyczny, tworzyw sztucznych, 
przetwórczy, 
przedsiębiorstwa wodociągowe, browary, szpitale,
stacje dializ oraz baseny.



Przegląd najczęściej stosowanych w przemyśle 
maszyn emitujących promieniowanie 

nadfioletowe
maszyny dla przemysłu poligraficznego

- urządzenia utwardzające lakiery i farby UV w procesie druku z 
wykorzystaniem maszyn offsetowych czy sitodruku

Uniwersalny ruchomy tunel suszący za offsetowymi maszynami drukarskimi 



Przykładowa suszarka przeznaczona 
do utwardzania za pomocą
promieniowania nadfioletowego farb UV 
nanoszonych sitodrukiem 

Automatyczne urządzenie przeznaczone
do nanoszenia techniką sitodruku wielobarwnych
nadruków bezpośrednio na cylindrycznych i owalnych
opakowaniach z tworzyw sztucznych i metalu



Ploter tablicowy UV 

Przykładowa lampa UV do kopiowania 

Kopiorama B2 UV 



maszyny dla przemysłu spożywczego
automat do pakowania (1)

Widok automatu od 
strony załadunku platynek

- TUV PL-L 18 W - służący do dezynfekcji plastikowych opakowań (kubków),
- TUV TL-D 55 W (2 szt.) - służące do dezynfekcji platynek.

Widok automatu
od strony załadunku kubków 



Czynność
Eksponowana 

część ciała
Odległość od 

źródła 
promieniowania

[m]

Średni 
czas 

ekspozycji
[s]

Średnie 
skuteczne 
natężenie

napromienienia 
[W/m2]

Napromienienie [J/m2]
Wyznaczone 
z pomiarów

Najwyższe 
dopuszczalne 

(NDN)

Załadunek
kubków
(przód 

automatu)

oczy  0,95÷1,30

21 600

6,97·10-3 150,60

30

twarz 0,95÷1,30 7,15 10-3 154,44

ręce 0,20÷0,50 14,72·10-3 317,95

Załadunek
platynek
(tył automatu)

oczy 0,50

1 800

3,82·10-3 6,88

twarz 0,50 1,41·10-3 2,54

ręce 0,1÷ 0,30 0,24·10-3 0,43

Wyniki pomiarów skutecznego natężenia napromienienia promieniowaniem UV 



Czynność
Eksponowana 

część ciała
Średnie skuteczne 

natężenie 
napromienienia 

[W/m2]

Najwyższa 
dopuszczalna 

wartość
skuteczna 

napromienienia
[J/m2] 

Wyznaczony 
dopuszczalny 

czas ekspozycji 
(bez stosowania 

ochron 
osobistych)

[min]

Załadunek kubków
(przód automatu)

deklarowany 720 min

oczy  6,97·10-3 30 72
twarz 7,15 10-3 30 70
ręce 14,72·10-3 30 34

Załadunek platynek
(tył automatu)

deklarowany 30 min

oczy 3,82·10-3 30 131
twarz 1,41·10-3 30 355
ręce 0,24·10-3 30 2 083

Wyznaczone dopuszczalne czasy ekspozycji



automat do pakowania (2)

TUV TL-D 30 W - 2 szt.

Widok automatu od przodu

Widok fragmentu automatu 
z włączonymi promiennikami UV-C



Fragment automatu z zaznaczonym okienkiem do załadunku kubków 



Czynność Eksponowana 
część ciała

Średnie 
skuteczne 
natężenie 

napromienienia 
[W/m2]

Najwyższa 
dopuszczalna 

wartość
skuteczna 

napromienienia
[J/m2] 

Wyznaczony 
dopuszczalny 

czas ekspozycji 
(bez stosowania 

ochron 
osobistych)

[min]

Załadunek kubków
(przód automatu)

oczy  2,58·10-3 30 194

twarz 2,58·10-3 30 194

ręce 8,67·10-3 30 58

Wyniki pomiarów średniego skutecznego natężenia napromienienia
oraz wyznaczone czasy dopuszczalnej ekspozycji



Maszyny dla przemysłu elektronicznego
urządzenie UV do utwardzania żelu ochronnego

- na stanowisku odbierania 
obwodów drukowanych 

przekroczenie 
NDN o 78%, N = 53 J/m2

- na osłonie robota w odległości 3,5 m od źródła UV 
(obszar strefy komunikacyjnej) napromienienie N = 21,2 J/m2.



Przegląd najczęściej stosowanych w przemyśle
maszyn emitujących promieniowanie podczerwone

Zastosowanie technologii podczerwieni w poligrafii

Przykładowe
urządzenia
do suszenia 
wydruków 
wielkoformatowych



Zastosowanie technologii podczerwieni w przemyśle drzewnym

Urządzenia do suszenia drewna 

Urządzenie do klejenia warstwowego
belek firmy Järme



Huta Szkła 
Gospodarczego 

Temp. masy szklanej 
550 °C – 600 °C



Czynności nastawiania -
- konserwacji w hucie
szkła gospodarczego 



Huta 
produkująca 
wyroby ze 
stali



Huta Miedzi 

Temp. płynnego metalu 900 °C



Przegląd maszyn emitujących jednocześnie 
promieniowanie nadfioletowe i podczerwone

Automat sitodruk - lakierowanie UV
druk sitowy farbami utrwalanymi promieniowaniem UV 
oraz klasyczny druk sitowy farbami rozpuszczalnikowymi (suszenie IR) 

Suszarka UV
listwa z promiennikami IR służy
do wygrzania lakieru 



- z jednostką podgrzewania wstępnego IR

Modułowy system do suszenia i utwardzania nadruków na tekstyliach



Maszyny emitujące promieniowanie widzialne

Widok przykładowej kopioramy
offsetowej

Widok źródła światła
do kopioramy o mocy 8kW



PodsumowaniePodsumowanie

WartoWartośćść kategorii stanowi podstawkategorii stanowi podstawęę do oceny do oceny 
ryzyka powodowanego promieniowaniem optycznym ryzyka powodowanego promieniowaniem optycznym 
emitowanym przez maszynemitowanym przez maszynęę oraz do okreoraz do okreśślenia lenia 
rodzaju rodzaju śśrodkrodkóów w celu unikniw w celu uniknięęcia lub zmniejszenia cia lub zmniejszenia 
emisji tego promieniowania. emisji tego promieniowania. 
W zwiW zwiąązku z tym producenci maszyn emitujzku z tym producenci maszyn emitująących cych 
promieniowanie optyczne obowipromieniowanie optyczne obowiąązani szani sąą do do 
okreokreśślania jej kategorii emisji. lania jej kategorii emisji. 
Jednak na podstawie dokonanego przeglJednak na podstawie dokonanego przegląądu du 
nowych maszyn w nowych maszyn w żżadnym przypadku w ich danych adnym przypadku w ich danych 
technicznych nie bytechnicznych nie byłła podana klasa emisji a podana klasa emisji 
promieniowania. promieniowania. 



Jedynie w przypadku tunelu do suszenia producent Jedynie w przypadku tunelu do suszenia producent 
umieumieśściciłł lakoniczny zapis stwierdzajlakoniczny zapis stwierdzająący mocy możżliwoliwośćść
wystwystąąpienia niebezpieczepienia niebezpieczeńństwa poparzenia operatora stwa poparzenia operatora 
maszyny.maszyny.

W przypadku automatu do sitodruku producent podaW przypadku automatu do sitodruku producent podałł
informacjinformacjęę o automatycznym zamykaniu przeso automatycznym zamykaniu przesłłon na on na 
suszarkach UV po wykryciu braku drukowanego suszarkach UV po wykryciu braku drukowanego 
przedmiotu.przedmiotu.


