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Trudno sobie wyobrazić współczesnego pracownika, aby 
w miejscu pracy nie nosił hełmu ochronnego. Hełm stał się nie-
zbędnym elementem ochrony głowy, aby przysłowiowy „włos 
z głowy nie spadł”. Historyczne liczne urazy mechaniczne na 
skutek upadku przedmiotów lub uderzenia o przedmioty były 
źródłem wypadków i nieszczęść zwiększającym koszty pracy 
i obciążenia ubezpieczeniowe pracodawców. Z uwagi na po-
wszechność stosowania, konstrukcje hełmów ochronnych są 
przedmiotem szczególnej troski, wymagając doskonalenia pro-
duktu i poszerzania jego właściwości do rozpoznawanych zagro-
żeń. W ostatnich latach trwają prace doskonalące hełmy w celu 
ochrony głowy elektryków narażonych na efekty termiczne wy-
stąpienia łuku elektrycznego [4], który jest częstą przyczyną 
poparzeń tej części ciała. Intensywne prace doskonalące hełmy 
w tym zakresie są popierane przez międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w systemach ochrony pracy [5,7].

Hełmy SECRA produkowane przez firmę HUBIX Sp. z o. o. 
mają za zadanie chronić głowę i twarz użytkownika przed trzema 
podstawowymi zagrożeniami:
•	 urazami	mechanicznymi,
•	 poparzeniem	w	wyniku	powstania	łuku	elektrycznego,
•	 porażeniem	prądem	elektrycznym.

W artykule opisano wybrane etapy prac nad poprawą sku-
teczności ochrony przed skutkami powstania łuku elektrycznego 
hełmów z osłoną twarzy, które obowiązkowo noszą elektrycy. 

Jest to jedno ze stałych zagrożeń występujących w ocenie ry-
zyka zawodu elektryka, zwłaszcza pracującego metodami tech-
niki prac pod napięciem (PPN). Bez względu na wybór metody 
prowadzenia prac [6, 8] – w technice PPN lub przy wyłączonym 
napięciu (dającym złudne zapewnienie bezpieczeństwa), wy-
stępuje ryzyko powstania łuku elektrycznego. Skutkiem takie-
go zdarzenia często są poparzenia ciała 2. i 3. stopnia, a także 
poparzenia wewnętrzne wywołane przez gorące i trujące opary 
przenikające do płuc wskutek naturalnego odruchu organizmu 
człowieka zaskoczonego (oszołomionego) zdarzeniem z łukiem 
elektrycznym. Łuk elektryczny wyzwala nie tylko energię cieplną 
(temperatura w punkcie zapalenia się łuku to 5000 – 20 000 K), 
ale i oślepiającą emisję promieniowania świetlnego w zakresie 
widzialnym (od podczerwieni do ultrafioletu) i ogłuszający huk 
o natężeniu sięgającym nawet 140 dB. Hełmy z osłoną twarzy to 
istotny element kompleksowych środków ochrony indywidualnej, 
służący do redukcji termicznych skutków powstania łuku elek-
trycznego w obrębie głowy [2 ,3].

W latach 2017-2018 w firmie HUBIX zrealizowano projekt 
pt. „Opracowanie hełmu przemysłowego o wysokiej zdolności 
do amortyzacji uderzeń oraz chroniącego użytkownika przed 
skutkami działania łuku elektrycznego” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Niektó-
re z etapów projektu zmierzały do udoskonalenia istniejących 
oraz stworzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych, w celu 
opracowania hełmu o wyższych parametrach technicznych 
i udoskonalonych cechach użytkowych.
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Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego  
– udoskonalenia konstrukcji i badania prototypów 
hełmu z osłoną twarzy
Protection against an electric arc effects  
– constructional improvements and testing  
of helmet prototypes fitted with face shields

W artykule przedstawiono proces rozwoju konstrukcji hełmu elektroizolacyjnego z osłoną twarzy chroniącą przed skutkami termicznego oddziaływania łuku 
elektrycznego. W ramach przeprowadzonych prac rozszerzono zakres temperatury pracy hełmu, zwiększono odporność na uderzenia mechaniczne oraz 
dodano osłony boczne twarzy.
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The article presents the development process of the construction of an electrically insulating safety helmet with a face shield designed to protect against 
thermal effect of an electric arc. As part of the work, the helmet's operating temperature range was extended, increased was the resistance to mechanical 
impacts and added were the side face shields.
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Każda modyfikacja wprowadzana w produkcie podda-
wanym dużej liczbie badań i testów może mieć zróżnicowany 
wpływ na jego cechy, dlatego zdecydowano podjąć się no-
watorskiego rozwiązania poprzez: 
•	 wprowadzenie	nowego	materiału	konstrukcyjnego	sko-

rupy hełmu [3],
•	 zmianę	kształtu	hełmu	oraz	zintegrowaną	osłonę	twarzy	

i jej położenia,
•	 dodanie	elementów	zapewniających	dodatkową	ochro-

nę [2]. 

W odniesieniu do materiału konstrukcyjnego skorupy 
hełmu prowadzone w ramach projektu badania pozwoliły 
ustalić, że zastąpienie, dotychczas stosowanego w produk-
cji hełmu tworzywa sztucznego (poliamidu), tworzywem typu 
ABS zaowocuje:
a) poprawą wytrzymałości mechanicznej hełmu, szcze-

gólnie w skrajnych temperaturach otoczenia (pozwoliło 
to na rozszerzenie zakresu użytkowania do temperatur 
od -40oC do +60oC);

b) znaczną poprawą właściwości chroniących przed po-
rażeniem prądem, włącznie z badaniem prądu upływu 
przy napięciu 20 kV oraz wytrzymałości elektrycznej 
przy napięciu 30 kV;

c) ułatwieniami w procesie produkcji ze względu na niższą 
temperaturę przetwórstwa tworzywa ABS (ok. 230oC, za-
miast 270oC jak w przypadku poliamidu).

Jednocześnie charakterystyka tworzywa typu ABS 
o niższej temperaturze przetwórstwa daje niższe tempera-
tury mięknięcia, a zawartość styrenu może pogarszać ich 
trudnopalność. Należy jednak zaznaczyć, że od tworzyw 
używanych do produkcji hełmów nie wymaga się całkowitej 
niepalności (co jest zresztą niemożliwe, bo każde z tworzyw 
w końcu ulegnie spaleniu, zależy to tylko od czasu przyłoże-
nia płomienia i jego temperatury), tworzywa mają gasnąć po 
odjęciu płomienia, który przyłożony był przez określony czas, 
zgodnie z wymaganiami norm.

Rys. 1. Podczas prac, w których 
występuje ryzyko powstania łuku 
elektrycznego najbardziej narażone 
są ręce i głowa pracownika

Aby potwierdzić brak negatywnych skutków użycia ABS jako 
głównego materiału w hełmach, przeprowadzono próbę zwarcia 
i wyzwolenia łuku elektrycznego przy parametrach 7 kA/0,5 s, zgod-
nie z normą GS-ET-29 [1] (klasa 2, energia łuku ok. 320 kJ). Normę 
GS-ET-29 opracowano na potrzeby badań osłony twarzy, modyfiku-
jąc normę EN 61482-1-2, dotyczącą badań odzieży przed zagroże-
niami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. Stosowa-
nie normy GS-ET-29 do badań osłony twarzy, rozszerzające wyma-
gania normy EN 166, zostało zalecone do stosowania w RfU 03-024 
Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych w zakresie ŚOI 
w 2013 roku.

Wynik testu był pozytywny, hełm nie zapalił się, nie uległ zmięk-
nięciu i deformacji, nie stopił się. Typowym objawem są jednak zwy-
kle nadtopienia lub zeszklenie krawędzi próbki, zwłaszcza „ostrych”, 
niezaokrąglonych krawędzi.

Rys. 2. Hełm przed, w trakcie i po teście z zastosowaniem łuku 
elektrycznego według normy GS-ET-29

Rys. 3. Zdjęcia hełmu wykonane przy użyciu kamery  
rejestrującej w pasmie podczerwieni, wykonane tuż po zakończeniu 

palenia się łuku elektrycznego
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Podczas tworzenia nowych modeli hełmu można znacząco 
zmienić jego kształt, co wpłynie nie tylko na walory estetyczne, 
ale w szczególności pozytywnie na cechy użytkowe. Większa 
osłona twarzy poprawia pole widzenia. To co jest korzystne dla 
komfortu i ergonomii, nie zawsze gwarantuje najwyższy stopień 
ochrony. 

zwarcia, więc będą one szybciej opuszczać obszar między heł-
mem a źródłem łuku. Analogicznie w przypadku osłony twarzy 
– jej pochylenie od przodu powinno umożliwić szybsze ujście 
gorącego powietrza na boki i w dół hełmu.

Większa odległość, a co za tym idzie większa ilość powie-
trza między osłoną a twarzą, stanowi barierę dla przedostawania 
się ciepła usytuowaną dalej od twarzy.

Aby sprawdzić modele symulowane w środowisku 3D 
systemu inżynierskiego CAD wykonano wydruki 3D prototypu 
hełmu w technologii laserowego spiekania proszków. Celem 
badania była ocena kształtu hełmu i osłony twarzy w ekstre-
malnych warunkach przekraczających nawet wymagania kla-
sy 2 normy GS-ET-29. Przy zastosowaniu parametrów prądu 
7 kA zwiększono czas zwarcia do 1 sekundy – osiągając mak-
symalne parametry emisji możliwe do uzyskania na tym stano-
wisku badawczym. Większość eksponowanych powierzchni 
hełmu i osłony twarzy została osłonięta mikanitem – materia-
łem o wysokiej odporności termicznej – aby zapobiec zniszcze-
niu prototypu. 

Rezultat testu był pozytywny – mimo widocznego znacz-
nego zwęglenia osłon mikanitowych oraz poważnego zwęgle-
nia i nadtopienia szyby wizjera wnętrze hełmu było wolne od 
uszkodzeń, nie przedostały się też do środka produkty stałe 
i ciekłe (stopiony metal) powstające przy zwarciu łukiem elek-
trycznym. To badanie było bardzo istotne dla określenia po-
prawności przyjętej koncepcji konstrukcyjnej hełmu – szcze-
gólnie kształtu osłony twarzy i osłony brody, a także sposobu 
połączenia jej ze skorupą.

Aby zwiększyć ochronę użytkownika hełmu przed działa-
niem łuku elektrycznego opracowano system osłon bocznych, 
likwidując tym samym niechronione rejony boków głowy użyt-
kownika i uszy. 

Rys. 4. Porównywanie geometrii hełmów na symulowanym 
stanowisku do badań właściwości ochronnych  

przed łukiem elektrycznym „BOXTEST”  
– hełmu SECRA (żółty, z tyłu) oraz nowy prototyp (biały)

Elementy przezroczyste tworzące wizjer hełmu cechuje 
wyższa przenikalność cieplna oraz mniejsza zdolność odbicia 
ciepła – wpływa to na podwyższoną transmisję ciepła powsta-
jącego w trakcie zapalenia się łuku elektrycznego do wnętrza 
hełmu. Wzrost temperatury wewnątrz hełmu, mogący wywołać 
poparzenia skóry twarzy użytkownika, wynika zarówno z prze-
wodnictwa cieplnego i promieniowania przez materiały osłonowe 
(przezroczystej osłony twarzy i elementów nieprzezroczystych, 
takich jak skorupa hełmu), jak i konwekcji, której może sprzy-
jać kształt hełmu oraz wzajemne usytuowanie jego elementów 
i przerwy pomiędzy nimi.

Jak widać na rysunku 4 większa powierzchnia wizjera 
prototypowego hełmu została zrekompensowana pochyleniem 
osłony twarzy w dół i odsunięciem jej do przodu. Większe po-
chylenie czoła skorupy zapewniało korzystniejszy opływ fali cie-
płego powietrza i ciekłych oraz stałych produktów łuku w czasie 

▲ Rys. 5. Prototypowy wydruk 3D 
przed i po teście  
z zastosowaniem łuku 
elektrycznego

◄ Rys. 6. Wnętrze hełmu po teście 
– brak zwęglenia wewnątrz hełmu, 
produkty stałe łuku elektrycznego 
nie przeniknęły do wnętrza
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Po przetestowaniu wielu rozwiązań, najlepsze okazały się osłony 
wykonane z wykorzystaniem tkanin trudnopalnych, połączonych w wielo-
warstwowe panele mocowane wewnątrz hełmu. Takie osłony dzięki swo-
jej elastyczności mogły dobrze dopasować się do kształtu głowy użyt-
kownika, można też było w prosty sposób rozszerzyć ochronę na obszar 
brody i szyi. Dotychczas niechronione przed działaniem łuku elektrycz-
nego części głowy uzyskały poziom ochrony równie wysoki, jak przednia 
część twarzy osłonięta wizjerem.

Podsumowanie

W efekcie przeprowadzonych prac stworzono 
nową konstrukcję hełmu elektroizolacyjnego, spełniają-
cą zdecydowanie wyższe wymagania zarówno w odnie-
sieniu do parametrów mechanicznych, jak i elektrycz-
nych. Rozszerzono również zakres temperatur, w któ-
rych hełm spełnia zaostrzone wymagania.

Coraz szersza staje się oferta rynkowa hełmów 
poprawiających własności ochronne głowy, która obok 
rąk jest najbardziej narażona na skutki termiczne wy-
stąpienia łuku elektrycznego. Konsekwencje poparzeń 
głowy są jednak trudniejsze w leczeniu i rehabilitacji 
pracowników, którzy ulegli wypadkowi. Podejmowane 
wysiłki poprawy organizacji pracy i wyszkolenia pra-
cowników wsparte nowymi rozwiązaniami w zakresie 
sprzętu ochrony osobistej dają szanse bezpieczniejszej 
obsługi urządzeń elektrycznych w dowolnej technice ich 
eksploatacji.
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Rys. 7. Osłony boczne dopasowane do hełmu  
– prototypowego wydruku 3D

Rys. 8. Zdjęcia wykonane szybką kamerą – hełm z osłoną boczną  
z tkanin trudnopalnych w czasie testu z łukiem elektrycznym
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