
Bezpieczeostwo użytkowania półautomatów spawalniczych MIG/MAG  

Ostrzeżenie!  

Chroo siebie i osoby postronne przed poważnym niebezpieczeostwem lub śmiercią! Nie dopuszczaj 
dzieci  w pobliże miejsca pracy i do urządzenia. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca, zanim podejmą 
pracę z tym urządzeniem, powinny skonsultowad się ze swoim lekarzem. Instalacja, obsługa serwisowa 
i naprawy tego urządzenia mogą byd prowadzone tylko przez wykwalifikowany personel, z zachowaniem 
warunków bezpieczeostwa pracy obowiązujących dla urządzeo elektrycznych. 

PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABID 

Gdy urządzenie jest  włączone do sieci  wszystkie elementy tworzące obwód prądu spawania są 
elektrycznie „gorące” – nie dotykad ich gołą  ręką ani przez wilgotną odzież. Obsługujący półautomat 
powinien byd wyposażony w odzież ochronną, która obejmuje: maskę ochronną, rękawicę, fartuch i buty.  

Odizolowad się elektrycznie od miejsca spawania i uziemienia za pomocą stosowanych środków.  

Upewnid się czy zastosowane środki obejmują wystarczająco duży obszar dla zapewnienia 
bezpiecznej pracy.  

Jeśli proces spawania musi byd prowadzony w warunkach szczególnego narażenia na 
niebezpieczeostwo porażenia  elektrycznego w zawilgoconych miejscach lub podczas opadów 
atmosferycznych; na metalowych konstrukcjach takich jak podłogi, kraty lub metalowe podesty; 
w niewygodnych pozycjach pracy takich jak na  siedząco, na  leżąco, czy klęcząc, gdy występuje 
niebezpieczeostwo nieuniknionego lub przypadkowego kontaktu z miejscem spawania lub  uziemienia 
powinno się stosowad następujące urządzenia:  

− półautomat ze stałym wyjściowym napięciem DC  

− prostownik spawalniczy DC z elektrodą otuloną 

− transformator lub inwertor AC z ograniczoną regulacją napięcia  

Podczas spawania, drut spawalniczy na szpuli jest również pod napięciem.  

Pewnie mocowad przewód powrotny do elementu spawanego jak i najbliżej miejsca spawania, 
zapewniając mu jak najlepszy kontakt.  

Miejsce pracy i element spawany powinny byd dobrze uziemione.  

Kable spawalnicze, przewód sieciowy, uchwyt spawalniczy, zacisk uziemiający jak i samo urządzenie 
spawalnicze powinny byd utrzymywane  w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeostwo 
pracy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji któregokolwiek z  elementów obwodu spawania, 
natychmiast należy go wymienid.   

Nigdy  nie zanurzad elektrody lub uchwytu w wodzie dla ich ochłodzenia.  

Nigdy jednocześnie nie dotykad elektrycznie „gorących” części uchwytów spawalniczych 
podłączonych do dwóch urządzeo spawalniczych,  ponieważ napięcie pomiędzy nimi może mied wartośd 
sumarycznego napięcia stanu jałowego obu urządzeo.    

ŁUK może byd niebezpieczny. 

Patrzenie bezpośrednio na łuk  jest szkodliwe dla oczy – zawsze stosowad maskę ochronną, a osoby 
postronne ochraniad ekranami  z odpowiednim  filtrem lub  ostrzegad o niebezpieczeostwie 
bezpośredniego patrzenia na łuk, iskry lub roztopiony metal. Maska ochronna i wkład filtrujący powinny 
spełniad wymogi stosowanych norm.  

Dla ochrony skóry stosowad odpowiednią odzież ochronną wykonaną z wytrzymałego, niepalnego 
materiału. 

OPARY i GAZY mogą byd niebezpieczne. 



Opary i gazy  wydzielające się podczas spawania mogą stanowid zagrożenie dla zdrowia  – 
stanowisko spawalnicze powinno wyposażone w wyciąg wentylacyjny. 

Nie spawad w obecności oparów zawierających chlor, mogących pochodzid z  procesu odtłuszczania 
lub czyszczenia. Wysoka temperatura i promieniowanie  łuku może rozkładad opary  tworząc trujący gaz 
FOSGEN.  

Zachowywad szczególne środki ostrożności przy spawaniu elementów pokrywanych galwanicznie.  

Unikad bezpośredniego wdychania oparów i gazów spawalniczych.   

Wokół łuku gaz osłonowy  wypiera powietrze, przy spawaniu  w miejscach trudno dostępnych 
zachowad szczególną ostrożnośd.  

ISKRY mogą spowodowad pożar lub wybuch. 

Iskry powstające podczas spawania mogą byd przyczyną pożaru lub wybuchu! 

Unikad niebezpieczeostwa wybuchu  pożaru   w miejscu spawania. O ile to możliwe okrywad je, 
zabezpieczając przed iskrami mogącymi byd zarzewiem ognia. Należy pamiętad,  że iskry i  wysoka 
temperatura pochodzące od łuku spawalniczego łatwo przenikają przez małe szczeliny, szpary i otwory do 
przylegającego obszaru. Unikaj spawania  w pobliżu hydraulicznej armatury.  Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy winien byd usytuowany w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.  

Wszystko co może się zapalid lub wybuchnąd, usunąd z pola pracy. 

Nie podgrzewad, nie ciąd ani nie spawad zamkniętych pojemników na paliwo lub inne chemikalia – 
może to spowodowad wybuch. 

Przed spawaniem, cięciem lub podgrzewaniem pojemniki powinny byd dobrze wentylowane. 

Kabel spawalniczy powinien byd podłączony do miejsca spawania najbliżej jak to możliwe – unika się 
wtedy przepływu prądu spawania przez sąsiednie elementy a co za tym idzie zmniejsza się 
niebezpieczeostwo wystąpienia przegrzania  z dala od miejsca spawania i występowania tam zagrożenia 
pożarem. 

BUTLA może wybuchnąd. 

Uszkodzona butla z gazem osłonowym może eksplodowad! 

Stosowad tylko butle atestowane z odpowiednim rodzajem gazu i zalecanym ciśnieniem. Wszystkie 
elementy obwodu zasilania gazu ochronnego takie jak : wąż, złączki i regulator powinny byd stosowane do 
urządzenia i byd utrzymywane w dobrym stanie technicznym.   

Butla z gazem powinna byd w pozycji  pionowej,  zabezpieczona przed  wywróceniem  się np. za 
pomocą łaocucha.  

Zachowywad bezpieczną odległośd butli od miejsca spawania.   

Nie narażad butli z gazem na jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne.   

Nigdy nie dotykad elektrody, uchwytu spawalniczego  lub jakiegokolwiek „gorącego” elementu 
obwodu spawania do butli z gazem! 

Nie zbliżad głowy z szczególnie twarzy do zaworu butli z gazem, podczas jego odkręcania.  

Podczas przerw w spawaniu zawór butli musi byd zawsze zakręcony. 

Dla urządzeo zasilanych ELEKTRYCZNIE . 

Odłączyd zasilanie sieciowe przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy tym urządzeniu.  

Urządzenie to powinno byd zainstalowane i uziemione  zgodnie z  zaleceniami producenta 
i obowiązującymi przepisami  ogólnymi. 

Zachowad ostrożnośd przy zasilaniu z agregatu. 



Stosując do zasilania agregat prądotwórczy , nie dolewad paliwa do zbiornika podczas spawania.  

Nie uruchamiad silnika agregatu przy rozlanym paliwie. 

WENTYLATOR może byd niebezpieczny. 

Utrzymywad urządzenie sprawnym technicznie, obudowa i wszystkie osłony powinny byd dobrze 
przymocowane, uniemożliwiając dostęp do wnętrza urządzenia.   

Podczas uruchamiania, użytkowania i napraw nie zbliżad rąk, włosów ubrania ani jakichkolwiek 
narzędzi do obracającego się wentylatora.   

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE może byd niebezpieczne.  

Prąd elektryczny płynący przez jakikolwiek przewodnik  wytwarza wokół niego pole 
elektromagnetyczne. 

Prąd spawania wytwarza pole elektromagnetyczne wokół kabli spawalniczych i wokół samego 
urządzenia.  

Dla zminimalizowania negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego  na zdrowie każdy 
spawacz powinien: 

− oba kable spawalnicze układad równolegle i jak najbliżej siebie  

− nigdy nie  oplatad się kablami prądowymi,  a  w czasie  spawania nie przebywad pomiędzy nimi 
i bezpośrednio przy urządzeniu.  

− podłączyd zacisk kabla jak najbliżej miejsca spawania. 

HAŁAS powstały podczas spawania może byd szkodliwy. 

Łuk spawalniczy może i często powoduje przekroczenie poziomu hałasu powyżej 85dB dla 9-
godzinnego wymiaru czasu pracy. 

Spawacze obsługujący półautomat spawalniczy obowiązani są do noszenia w czasie pracy 
odpowiednich ochronników słuchu/załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 17.06.1998. – Dz. U. Nr 79 poz. 513/. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o Opieki Społecznej z 09. 07.1996r. /Dz. U. Nr 68 poz. 
194/pracodawca jest zobowiązany do dokonywania badao i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. 


