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Aparaty do oceny czystoci powietrza
na stanowiskach pracy  wymagania
Praca wykonana w ramach Strategicznego
Programu Rz¹dowego pn. Bezpieczeñstwo i
ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez Komitet Badañ
Naukowych

arzêdzia pomiarowe stosowane w
gospodarce narodowej, które s³u¿¹ do okrelania wszelkich iloci
przy ró¿nego rodzaju czynnociach urzêdowych, w szczególnoci za te, które
maj¹ znaczenie dla bezpieczeñstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia  powinny byæ
objête nadzorem metrologicznym. Takimi narzêdziami s¹ aparaty do analizy toksycznych zanieczyszczeñ powietrza stosowane przy ocenie warunków sanitarnohigienicznych na stanowiskach pracy.
Obecnie nie istnieje system pozwalaj¹cy
na objêcie takich aparatów odpowiednim
nadzorem, dlatego nie ma ani metod, ani
formalnych podstaw do sprawdzania wiarygodnoci wskazañ tych aparatów. W
konsekwencji, wed³ug rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z
dn. 9 lipca 1996 (Dz.U. nr 80, poz. 394),
do oceny nara¿enia na substancje chemiczne dopuszcza siê g³ównie metody laboratoryjne. Stawia to w k³opotliwej sytuacji
przedsiêbiorstwa, które powinny i chc¹
przeprowadzaæ kontrolê warunków pracy,
ale nie staæ ich na wyposa¿enie i utrzymywanie laboratoriów rodowiskowych,
a nie mog¹ stosowaæ tanich i ogólnodostêpnych analizatorów ze wzglêdu na
nieznan¹ wiarygodnoæ ich wskazañ.
W krajach Unii Europejskiej od 1996 r.
opracowywano wymagania dla aparatów
stosowanych do kontroli czystoci powietrza na stanowiskach pracy. S¹ one zawarte
w projekcie normy prEN 12411 Electrical apparatus used for the direct detection
and direct concentration measurement of
toxic gases and vapours (Aparaty elek-
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tryczne stosowane do bezporedniego wykrywania i bezporedniego oznaczania stê¿eñ toksycznych par i gazów). W listopadzie 1999 r. norma ta zosta³a ostatecznie
zatwierdzona pod nr EN 45544. Zgodnie
z tymi wymaganiami, aparaty przed dopuszczeniem do stosowania powinny byæ
badane w trzech podstawowych zakresach: w zakresie parametrów chemicznych, elektrycznych i mechanicznych.
Badanie to powinno zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
1. Kondycjonowanie wy³¹czonego
przyrz¹du (przechowywanie bez zasilania).
2. Pomiar rozrzutu wskazañ.
3. Badanie w warunkach odniesienia:
alarmu dwiêkowego, ustawiania poziomu alarmu, czasu aktywacji alarmu, sygnalizacji spadku przep³ywu powietrza,
czasu nagrzewania, czasu reakcji na zmiany stê¿enia gazu, czasu powrotu do stanu
zerowego (czas relaksacji), dodatkowej
sondy pomiarowej, zestawu kalibracyjnego, reakcji na gaz o stê¿eniu przekraczaj¹cym górny zakres pomiarowy, sygnalizacji przerwy w obwodzie elektrycznym.
4. Badania mechaniczne: badanie
wp³ywu wibracji oraz wp³ywu upadku.
5. Badania rodowiskowe, a wiêc: badanie wp³ywu temperatury, cinienia, wilgotnoci, szybkoci ruchu powietrza.
6. Badania orientacji.
7. Badania elektryczne: pojemnoci
akumulatorów, sieci zasilaj¹cej, krótkich
przerw w zasilaniu, przepiêæ chwilowych
i skoków napiêcia, wp³ywu zmiany napiêcia, funkcji analizy wartoci redniej wa¿onej, jak te¿ wp³ywu zak³óceñ elektromagnetycznych.
8. Badania dryftu.
Zaleca siê prowadziæ badania w wymienionej kolejnoci, jednak¿e nie jest to
obligatoryjne i mo¿e byæ w inny sposób
uzgodnione z producentem aparatu.

Znaczenie szybkoci, z jak¹ aparat reaguje na zmieniaj¹ce siê stê¿enia, dok³adnoci krzywej kalibracyjnej, dryftu, odpornoci na zmienne warunki atmosferyczne
itp. jest w znacznym stopniu oczywiste.
Stosunkowo ma³o istotne wydaj¹ siê badania wp³ywu niektórych zak³óceñ elektrycznych na wskazania aparatu i to zagadnienie w niniejszym artykule przedstawiono bardziej szczegó³owo. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy budowane
s¹ stanowiska, na których bada siê aparaty s³u¿¹ce do oznaczania zanieczyszczeñ
chemicznych powietrza zgodnie z norm¹
europejsk¹. W Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu zbudowano zasilacze umo¿liwiaj¹ce badania wp³ywu zak³óceñ elektrycznych na wskazania aparatów.

Badanie wp³ywu napiêcia
sieci zasilaj¹cej
Badanie to polega na w³¹czeniu aparatu w czystym powietrzu przy nominalnym
napiêciu i czêstotliwoci podanych przez
producenta oraz zanotowaniu wskazañ.
Nastêpnie nale¿y zwiêkszyæ napiêcie do
110% wartoci nominalnej i zanotowaæ
wskazania oraz podawaæ gaz wzorcowy
przez 5 minut i ponownie zanotowaæ
wskazania. Badania powtórzyæ przy napiêciu wynosz¹cym 85% wartoci nominalnej.
Postulat ten realizuje opracowany w
Instytucie Technologii Eksploatacji zasilacz AC, który wykonany jest w uk³adzie
jednofazowego falownika napiêciowego
o napiêciach wyjciowych 110 V, 127 V,
220 V, 240 V oraz czêstotliwoci 50 lub
60 Hz. Zasilacz umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê napiêæ i czêstotliwoci wyjciowych
oraz generacjê wahañ zasilania w zakresie +10%/15% napiêcia wyjciowego.
Umo¿liwia równie¿ symulowanie loso-
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wych (10 ms) przerw zasilania. Mo¿e on
byæ sterowany rêcznie z p³yty czo³owej
lub automatycznie z komputera przez interfejs RS232C. Zasilacz wyposa¿ono w
system zabezpieczeñ przeciwzwarciowych.
Podczas badañ sta³opr¹dowych aparatów do pomiaru zanieczyszczeñ chemicznych zastosowano zasilacz sta³opr¹dowy
typu LPS305 wyposa¿ony w interfejs
RS232C oraz jawny protokó³ transmisji.
Zasilacz wyposa¿ono w dwa wyjcia napiêciowe o zakresie napiêæ 0¸30 V (dok³adnoæ ustawiania 10 mV) i pr¹dów
0¸2,5 A (dok³adnoæ ustawiania 1 mA),
w wyjcie 3,3 V/5,0 V (tzw. komputerowe), mo¿liwoæ ustawiania pracy w trybie ledzenia napiêæ, ustawiania ograniczania pobieranego pr¹du oraz w wywietlacz cyfrowy i specjalizowan¹ klawiaturê. Wyposa¿ono go ponadto w elektroniczny system zabezpieczeñ przeciwzwarciowych, uniemo¿liwiaj¹cy nieumylne
uszkodzenie przyrz¹du. Dodatkowo jest
wyposa¿ony w opracowany w ITeE generator przerwy 10 ms. Obydwa zasilacze
pozwalaj¹ tak¿e na realizacjê nastêpnego
punktu badañ (rys.1).

gicznie przyk³adaæ impulsy 500 V lub
1000 V. Impulsy te powinny byæ powtarzane z czêstotliwoci¹ 5 kHz w seriach
trwaj¹cych po 15 ms. Czas powtarzania
serii impulsów powinien wynosiæ 300 ms.
Do przeprowadzenia badania chwilowych przepiêæ opracowano i zbudowano
dwa specjalizowane urz¹dzenia:
 Generator impulsów 500 V/1000 V
symuluje w warunkach laboratoryjnych wy³adowania atmosferyczne (rys.
3, 4, 5). Generator impulsów wytwarza

Rys. 1. Zasilacz AC jedno- lub trójfazowy o regulowanym napiêciu i czêstotliwoci, sterowany z
klawiatury lub z RS232C

Rys. 3. Teoretyczny kszta³t generowanego impulsu symuluj¹cego wy³adowanie atmosferyczne

Rys. 2. Badanie wp³ywu krótkich przerw w zasilaniu: a  zasilacz AC Uwy = 220 V, f = 50 Hz
przerwa 10 ms, b  zasilacz DC czasu trwania przerwy 10 ms Uwe = 12 V

Rys. 4. Rzeczywisty kszta³t generowanego impulsu symuluj¹cego wy³adowanie atmosferyczne: a  oscylogram z
pomiaru czasu narastania impulsu +500 V, b  oscylogram
z pomiar czasu trwania impulsu +500 V

Badanie wp³ywu
krótkich przerw w zasilaniu
Badanie to prowadzi siê jedynie w czystym powietrzu. Polega ono na przerywaniu zasilania na czas 10 ms. Przerwy takie
nale¿y powtórzyæ dziesiêciokrotnie w
przypadkowych odstêpach czasu w ci¹gu
oko³o 10 s. Mo¿liwoci opracowanych
zasilaczy pokazano na rys. 2.

Badanie wp³ywu
chwilowych przepiêæ
Badanie to prowadzi siê w czystym
powietrzu zgodnie z IEC 801-4 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment
stosuj¹c drugi poziom wymagañ. Badanie to polega na przy³o¿eniu napiêcia
1000 V miêdzy przewody obwodu zasilania a p³ytê odniesienia oraz na przy³o¿eniu napiêcia 500 V miêdzy poszczególne
obwody i terminale a p³ytê odniesienia.
Przy³o¿one napiêcia nale¿y utrzymywaæ
przez 1 minutê. Nastêpnie trzeba analo-
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impulsy typu burt o czasie narastania
5 ns i czasie trwania impulsu 50 ns, zgodnie z wymaganiami normy IEC 801-4
punkt 6.2. Amplituda impulsów wynosi
500 V lub 1000 V o polaryzacji dodatniej
lub ujemnej. Impulsy te powtarzane s¹ z
czêstotliwoci¹ 5 kHz w seriach o czasie
trwania 15 ms. Czas powtarzania serii
impulsów wynosi 300 ms. Wyjcie generatora jest typu BNC o rezystancji 50 W .
 Wysokonapiêciowy zasilacz DC zasilany jest z sieci 220 V 50 Hz. Zasilacz
ten zbudowany jest na przetwornicy typu
H o czêstotliwoci 20 kHz. Napiêcie po
przetwornicy jest prostowane i filtrowane. Na wyjciu zasilacza uzyskuje siê napiêcie 500 V lub 1000 V. Zasilacz jest
zabezpieczony przed uszkodzeniem na
skutek przetê¿eñ, zwaræ lub przepiêæ.
Wyposa¿ony jest w ciek³okrystaliczny
wywietlacz LCD informuj¹cy o bie¿¹cych wartociach napiêcia i pr¹du zasilacza, a w razie uszkodzenia  wywietlany jest komunikat o przyczynie awarii. Zasilacz mo¿e byæ sterowany rêcznie z p³y-

Rys. 5. Generator impulsów symuluj¹cych wy³adowania atmosferyczne przeznaczony do pracy samodzielnej lub sterowany z komputera przez z³¹cze RS232C

ty czo³owej lub automatycznie z komputera poprzez interfejs RS232C.
Obecnie w Centralnym Instytucie
Ochrony Pracy buduje siê stanowiska do
badania wp³ywu parametrów rodowiska
(cinienie, temperatura, wilgotnoæ i szybkoæ ruchu powietrza) na wskazania aparatów do pomiaru chemicznych zanieczyszczeñ powietrza. Mo¿liwoæ prowadzenia pe³nego zakresu badañ aparatów
wymaganego projektem normy europej-

skiej umo¿liwi objêcie tych aparatów nadzorem metrologicznym. Formalnoprawne
objêcie aparatów nadzorem metrologicznym przez GUM oraz praktyczna mo¿liwoæ prowadzenia badañ uwierzytelniaj¹cych ich wskazania przez akredytowane laboratoria, pozwol¹ na dopuszczenie
ich przez Ministra Zdrowia do stosowania przy ocenie warunków pracy zgodnie
z norm¹ dotycz¹c¹ strategii poboru prób i
sposobu obliczania wyników. Stworzy to
formalnoprawne warunki powszechnego
stosowania przez zak³ady pracy pomiarów
zanieczyszczeñ powietrza substancjami
chemicznymi z wykorzystaniem automatycznych analizatorów. Badania takie charakteryzuj¹ siê stosunkowo niskim kosztem pomiaru jednostkowego, co przyczyni siê do wykonywania wiêkszej liczby
pomiarów ni¿ obecnie, a wiêc do lepszego poznania zagro¿eñ wystêpuj¹cych w
rodowisku pracy. Lepsze rozpoznanie
zagro¿eñ w znacznym stopniu mo¿e siê
przyczyniæ do podejmowania dzia³añ
zmierzaj¹cych do ich likwidacji.

mgr DOROTA ¯O£NIERCZYK

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Dlaczego indywidualne, a nie organizacyjne
strategie radzenia sobie ze stresem w pracy?
a¿da organizacja, której zale¿y na
zapewnieniu swoim pracownikom jak najlepszej fizycznej i
psychospo³ecznej kondycji powinna posiadaæ procedury s³u¿¹ce zachowywaniu
zdrowia i bezpieczeñstwa pracy, a wród
nich tak¿e procedury s³u¿¹ce radzeniu sobie ze stresem zawodowym. Poziom odczuwania stresu wród pracowników powinien byæ systematycznie monitorowany, a dzia³ania maj¹ce na celu przeciwdzia³anie temu stresowi powinny uwzglêdniaæ zarówno cele organizacji, jak i potrzeby pracowników.
Zarówno z punktu widzenia zdrowia i
samopoczucia pracowników, jak i efektywnoci organizacji, która jest w du¿ej
mierze od nich uzale¿niona, wskazane
by³oby takie zarz¹dzanie stresem w pra-
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cy, aby mia³o ono charakter prewencyjny.
Powinno zatem polegaæ na zapobieganiu
pojawienia siê stresorów, czyli czynników
wywo³uj¹cych stres, a nie na radzeniu sobie z ju¿ zaistnia³ym stresem, b¹d ³agodzeniu jego negatywnych skutków. Taki
rodzaj dzia³añ jest nazywany prewencj¹
pierwszego stopnia (Quick i in., 1997). Jej
przyk³adem s¹ dzia³ania organizacyjne,
których celem jest eliminacja potencjalnych stresorów zawodowych.
Dzia³ania te polegaj¹ na: restrukturyzacji rodowiska pracy oraz samego zadania zawodowego, ustanawianiu elastycznego czasu pracy, zapewnianiu partycypacji pracowników w zarz¹dzaniu
organizacj¹, dba³oci o jasne definiowanie ról i wymagañ zawodowych, dostarczaniu informacji zwrotnych i innych dzia-

³aniach zale¿nie od specyfiki organizacji.
Powszechnie wskazuje siê jednak na
trudnoci natury finansowej, logistycznej,
a tak¿e wiadomociowej zwi¹zane z
wprowadzaniem znacz¹cych zmian organizacyjnych, które s³u¿y³yby zapobieganiu stresowi zawodowemu na tym poziomie (Ivancevich i in., 1990). Dlatego w³anie, prostszym, mniej kosztownym, a tak¿e  jak pokazuj¹ wyniki badañ  bardziej
skutecznym dzia³aniem na rzecz poprawy
zdrowia i dobrostanu pracowników ni¿
zmiany na poziomie organizacji jest promowanie indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem. Ich celem powinno
byæ przede wszystkim uczenie pracowników rozpoznawania obszarów potencjalnego i realnego stresu w ich pracy i poza
ni¹, a tak¿e rozpoznawania skutków tego

