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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є ідентичний переклад EN 166:1996 Personal eye-protections — Specifications (За

соби індивідуального захисту очей. Технічні умови).
Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції 

та засоби індивідуального захисту працюючих».
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
— до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення» щодо перекладу назв 

стандартів українською мовою, яке в тексті стандарту виділено рамкою;
— замінено позначення одиниць фізичних величин:

Позначення 
в EN 166:1996 m mm sm Nm V W J Cd ІХ Lumen S

Позначення 
в цьому 
стандарті

м мм см Нм В Вт Дж Кд лк лм с

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний 
вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації.

Копію документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді 
нормативних документів.

ВСУП
Цей стандарт описує загальні положення, що стосуються засобів захисту очей, такі як:
— призначеність;
— класифікація;
— основні вимоги, що їх застосовують до всіх засобів захисту очей;
— різні додаткові і вибіркові вимоги;
— маркування;
— інформація для користувачів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ОЧЕЙ 

Технічні умови

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАПЬНОЙ 
ЗАЩИТЬІ ГЛАЗ 
Спецификация

PERSONAL EYE-PROTECTION
Specifications

Чинний від 2003-01-01

1 ОБ’ЄКТ
Цей стандарт деталізує функційні вимоги до різних типів засобів захисту очей.
Вимоги до пропускальної здатності різних типів окулярів зі світлофільтрами наведено в окре

мих стандартах (див. розділ 3)

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт застосовують до всіх типів засобів індивідуального захисту очей, що їх викори

стовують проти різних небезпек, що зустрічаються в промисловості, лабораторіях, навчальних зак
ладах тощо, що можуть зашкодити очам і порушити зір, за винятком ядерного випромінювання, 
рентгенівських променів, лазерних пучків і низькотемпературної інфрачервоної (ІЧ) радіації, випро
мінюваної низькотемпературними джерелами.

Вимоги цього стандарту не застосовують до засобів захисту очей, для яких існують окремі 
докладні стандарти, сонцезахисні світлофільтри для широкого використання тощо якщо такі стан
дарти не мають посилання на цей стандарт.

Засоби захисту очей, що оснащені спеціальними лінзами, не вилучають зі сфери застосуван
ня. Межі заломлювальної здатності й інші спеціальні характеристики, що залежать від спеціальних 
вимог, деталізовані в ISO/DIS 8980-1 і 1SO/D1S 8980-2.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Цей стандарт містить положення з інших публікацій через посилання на ці публікації із зазна

ченням і без зазначення року їхнього видання. Ці посилання наведено у відповідних місцях тексту, 
а перелік публікацій подано нижче. У разі посилань на публікації із зазначенням року їхнього видан
ня наступні виправлення або редакції цих публікацій чинні для цього стандарту тільки, якщо вони 
набули чинності зміною або новою редакцією.

EN 165 Personal eye-protection — Vocabulary 
EN 167:1995 Personal eye-protection — Optical test methods 
EN 168:1995 Personal eye-protection — Non-optical test methods
EN 169 Personal eye-protection — Filters for welding and related techniques — Transmittance 

requirements and recommended utilisation
EN 170 Personal eye-protection — Ultraviolet filters -  Transmittance requirements and recommended 

utilisation
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EN 171 Personal eye-protection — Infra-red filters-Transmittance requirements and recommended 
utilisation

EN 172 Personal eye-protection — Sunglare filters for industrial use
EN 379 Specification for welding filters with switchable luminous transmittance and welding filters 

with dual luminous transmittance
ISO/DIS 8980-1 Ophthalmic optics — Uncut finished spectacle lenses — Part 1: Specifications for 

single vision and multifocal lenses
ISO/DIS 8980-2 Ophthalmic optics — Uncut finished spectacle lenses — Part 2: Specifications for 

progressive power spectacle lenses

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 165 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник*
EN 167:1995 Засоби індивідуального захисту очей. Оптичні методи випробовувань*
EN 168:1995 Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні методи випробовувань*
EN 169 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для виконання зварювання та подібних 

технологічних операцій. Вимоги до прозорості та рекомендації щодо використання*
EN 170 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового ви

промінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання*
EN 171 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від інфрачервоного випро

мінювання. Вимоги до прозорості і рекомендації щодо використання*
EN 172 Засоби індивідуального захисту очей. Сонцезахисні фільтри для промислових робіт

ників у виробництві*
EN 379 Зварювальний фільтр з регульованим коефіцієнтом пропускання світла та зварювальний 

фільтр з подвійною прозорістю*
ISO/DIS 8980-1 Офтальмологічна оптика. Необрізані шліфовані лінзи для світлофільтрів. Ча

стина 1. Специфікації для звичайного зору і мультифокальних лінз*
ISO/DIS 8980-2 Офтальмологічна оптика. Необрізані поліровані лінзи для світлофільтрів. Ча

стина 2. Специфікації для лінз світлофільтрів зі збільшеною силою заломлення*

* Стандарти буде впроваджено в Україні як ДСТУ.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ
4.1 Функція засобів захисту очей
Функція засобів захисту очей є захист від:
— впливу різноманітних агресивних чинників;
— випромінювання оптичного діапазону (довжина хвилі від 0,1 до 1000 мкм);
— розплавлений метал і гарячі частинки;
— краплини і бризки;
— пил;
— гази;
— короткий ланцюг електричної дуги;
чи будь-які комбінації вищевказаних факторів.

4.2 Типи засобів для захисту очей
(Посилайтеся на визначення згідно з EN 165)
4.2.1 Світлофільтри з чи без бічних щитків
4.2.2 Захисні світлофільтри
4.2.3 Щитки, що покривають обличчя
Примітка. Лицьові щитки звичайно містять кріплення до голови, захист брів, шолом та інші відповідні пристосо- 

вання.

4.2.4 Ручний щиток зварника (засіб, що захищає очі, обличчя і шию).
4.2.5 Шолом зварника (засіб, що його носять на голові, захищає очі, обличчя, шию і всю чи 

частину верхньої поверхні голови).
2
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4.3 Типи світлофільтрів
4.3.1. С вітлоф ільтри з мінералів (скло)
4.3.1.1 Незміцнені світлофільтри з мінералу
4.3.1.2 Зміцнені світлофільтри з мінералів — зміцнені за допомогою хімічного, термічного чи 

іншими процесами, щоб додати високий ступінь опору від удару в порівнянні з незміцненими світло
фільтрами з мінералів.

4.3.2 С вітлоф ільтри з органічних речовин (пластиків)
4.3.3 Багатош арові св ітл о ф іл ьтр и : Світлофільтри, зроблені з декількох шарів, з’єднаних 

разом клейкою речовиною
Примітка. Усі типи світлофільтрів можуть бути надалі класифіковані за типом фільтрів (наприклад, згідно з EN 169, 

EN 170, EN 171, EN 172 і EN 379). їх можна так само класифікувати як світлофільтри, що виправляють зір і світлофільтри, 
що не виправляють зір. Вони можуть так само мати покриття на своїй поверхні, додаючи таким чином додаткові 
властивості.

5 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ ФІЛЬТРІВ
Передавальні характеристики фільтрів представлені спеціальними номерами.
Цей номер є комбінацією номера коду і номера, що виражає ступінь затемнення фільтра, з’єдна

них разом рискою.
Номер фільтрів для зварювання не містить кодовий номер, він складається тільки з номера, 

що виражає ступінь затемнення фільтра.
У таблиці 1 приведено призначеність різних типів фільтрів, деталізованих у цьому стандарті.
Таблиця 1

Номери для фільтрів
Фільтри для 
зварювання Ультрафіолетові фільтри Інфрачервоні фільтри Сонцезахисні фільтри

Номер ступеня 
затемнення Кодовий номер 2 Кодовий номер 3 Кодовий номер 4 Кодовий номер 5 Кодовий номер 6

Номер фільтра
1,2 2— 1,2 3— 1,2 4— 1,2 5— 1,1 6— 1,1
1,4 2— 1,4 3— 1,4 4— 1,4 5— 1,4 6— 1,4
1,7 3— 1,7 4— 1,7 5— 1,7 6— 1,7
2 3—2 4—2 5—2 6—2
2,5 3—2,5 4—2,5 5—2,5 6—2,5
3 3— 3 4—3 5—3,1 6—3,1
4 3—4 4— 4 5—4,1 6—4,1
4а
5 3— 5 4—5
5а
6 4— 6
6а
7 4—7
7а
8 4—8
9 4—9
10
11
12

4— 10

13
14
15
16

Ключ кодового номера:
2: Ультрафіолетовий фільтр, визнання кольору фільтра може бути порушене. 
3: Ультрафіолетовий фільтр, гарне визнання кольору фільтра.
4: Інфрачервоний фільтр.
5: Фільтр проти сонячного блиску без ІЧ специфікації.
6: Фільтр проти сонячного блиску з ІЧ специфікацією.

З
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6 КОНСТРУКЦІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО
6.1 Загальна конструкція
Засоби для захисту очей не повинні мати виступних частин, гострих кутів чи інших дефектів, 

що здатні викликати дискомфорт чи ушкодження під час користування.

6.2 Матеріали
Ніяка частина засобу для захисту очей не повинна бути у контакті з користувачем цього засо

бу, не повинна складатися з матеріалів, що відомі, як подразники шкіри.
6.3 Засоби кріплення до голови
Стрічки кріплення до голови, що їх використовують як головні засоби кріплення, повинні бути 

не менш ніж 10 мм шириною.

7 ВИМОГИ
Усі засоби для захисту очей повинні відповідати основним вимогам відповідно до 7.1. Більш 

того, відповідно до їх передбачуваного використання, засоби для захисту очей повинні, якщо потрібно, 
відповідати одному чи більш додатковим вимогам, відповідно до 7.2. Альтернативні вимоги, що 
стосуються додаткових властивостей засобу для захисту очей, відповідно до 7.3.

7.1 Основні вимоги
7.1.1 Розміри
Отвори для окулярів, що їх монтують, повинні бути такими, щоб прямокутник з мінімальними 

розмірами 32 мм (довжина) х 25 мм (висота), міг бути цілком описаний для кожного ока (відстань 
між зіницями = 64 мм)

7.1.2 Вимоги до оптики
7.1.2.1 Сферична, астигматична і призматична сила заломлення
Силу заломлення світлофільтрів треба вимірювати стандартними методами, деталізованими 

в розділі З EN 167. Цей пункт стосується також методів вибирання для використання в специфіч
них ситуаціях. Деталі цього методу приведені в доповненні А EN 167.

7.1.2.1.1 Невмонтовані світлофільтри, що покривають одне око
Характеристики сили заломлення невмонтованих світлофільтрів, що покривають одне око, треба 

вимірювати методом відповідно до 3.1 EN 167.
Вимірювання сферичної, астигматичної і призматичної сили заломлення треба проводити 

в ділянці візуального центра світлофільтра, що відповідає відстані між зіницями — 64 мм. Якщо 
візуальний центр світлофільтра невідомий, треба використовувати геометричний центр.

Припустимі границі для світлофільтрів без коригувального ефекту представлені в таблиці 2.
Припустимі відхилення для вертекса сили світлофільтрів з ефектом, що коригує, зазначені 

в ISO/DIS 8980-1 і ISO/DIS 8980-2. Світлофільтри, що відповідають вимогам ISO/DIS 8980-1 
і ISO/DIS 8980-2 треба відносити до першого класу. Для світлофільтрів другого класу відхилення 
у переломленні вертекса можуть бути на 0,06 м_1 вище, ніж для першого класу.

Таблиця 2

Припустимі границі для сили заломлення невмонтованих світлофільтрів, 
що покривають одне око, без коригувального ефекту

Оптичний клас Сферична сила 
заломлення

Di + D2 

2 ,
(Д м )

Астигматична сила 
заломлення

|D, - 0 2|
(D, м1)

Призматична сила 
заломлення

(д, см/м)

1 ±0,06 0,06 0,12

2 ±0,12 0,12 0,12

Примітка. 0 1 і 0 2 позначають силу заломлення в двох головних меридіанах.

4
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7.1.2.1.2 Вмонтовані і невмонтовані світлофільтри, що покривають обидва ока
Характеристики сили заломлення невмонтованих світлофільтрів, що покривають обидва ока, 

і світлофільтрів, вмонтованих в окуляри, захисні окуляри чи захисні щитки для обличчя треба ви
значати методом відповідно до 3.2 ЕМ 167.

В ділянці візуального центра світлофільтра відповідно до номінальної відстані між зіницями 
64 мм.

Припустимі границі для світлофільтрів без коригувального ефекту, наведено в таблиці 3.
Припустиме переломлення для вертекса (вершини) сили світлофільтрів з корективним (кори

гувальним) ефектом таке, відповідно до 7.1.2.1.1. Відхилення, що відповідають третьому класу, не 
дозволені.

Примітка. Розходження в призматичній силі заломлення засобу для захисту очей залежать не тільки від призма
тичної сили кожного світлофільтра, але так само від положення оптичної осі світлофільтра у відношенні осі зору й отже, 
від форми оправи. Тому необхідно використовувати світлофільтри для яких різниця в призматичній силі залишається 
в припустимих границях для даної оправи.

Таблиця 3

Припустимі границі для сили заломлення вмонтованих світлофільтрів без коригувального ефекту, 
і невмонтованих світлофільтрів без коригувального ефекту, що покривають обидва ока

Оптичний клас

Сферична сила 
заломлення

Dy + D 2 
2

Астигматична сила 
заломлення

Розходження в призматичній силі заломлення 
{Д, см/м)

Id , - d2I Горизонтапьна
Вертикальна

(D, м1) (D, м'1) поза базою у базі

1 ±0,06 0,06 0,75 0,25 0,25

2 ±0,12 0,12 1,00 0,25 0,25

3 + 0,12 

-0,25

0,25* 1,00 0,25 0,25

Примітка. 0 1 і 0 2 є силою заломлення в двох головних меридіанах.
* Осі головних меридіанів двох світлофільтрів повинні бути паралельними з похибкою не більше ніж і  10°.

7.1.2.1.3 Покривальні пластини
Сила заломлення покривальних пластин повинна бути відповідно з границями для оптики 1-го 

класу, наведених у таблицях 2 і 3.
7.1.2.2 Передача
7.1.2.2.1 Світлофільтри без фільтрівної äff
Якщо мають намір використовувати окуляри для захисту очей тільки для захисту від механіч

них чи хімічних небезпек, їхня передача світла повинна бути більше ніж 74,4 % під час вимірюван
ня відповідно до розділу 6 EN 167 (базується на СІЕ джерело А (2856К)). Вимірювання треба про
водити в ділянці оптичного центра, що відповідає номінальній відстані між зіницями 64 мм. Якщо 
зоровий центр невідомий, треба використовувати геометричний центр.

7.1.2.2.2 Світлофільтри з фільтрівною дією (фільтри)
Передавальна здатність світлофільтрів з фільтрівною дією повинна відповідати вимогам, при

веденим у спеціальних стандартах, що відносяться до різних типів світлофільтрів (див. 7.2.1)
Вимірювання треба проводити в ділянці зорового центра світлофільтра відповідного номінальній 

відстані між зіницями 64 мм. Якщо зоровий центр невідомий, треба використовувати геометричний 
центр.

7.1.2.2.3 Варіанти передавальної здатності (світлофільтри без фільтрівної дн вилучені з цієї 
вимоги)

7.1.2.2.3.1 Світлофільтри без коригувального ефекту
Коли вимірювання проводять відповідно до розділу 7 EN 167, відносні варіації Рі (і Рг) світло

вої передачі навколо зорових центрів (вмонтовані світлофільтри) не повинні перевищувати значень 
таблиці 4. Якщо зоровий центр невідомий, треба використовувати геометричний центр.
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Коли виходимо з більшого з двох значень, відносне відхилення Р3 світлової передачі між дво
ма зоровими центрами вмонтованих світлофільтрів і світлофільтрів, що покривають обидва ока, не 
повинне перевищувати значень таблиці 4 чи 20 %, яким би воно не було.

Якщо світлофільтр має зони чи смуги різної передачі світла, виробник повинен указувати, яка 
світлова передача повинна бути в кожній зоні чи смузі. Через варіації у вимогах до світлової пере
дачі, кожну зону чи смугу треба оцінювати як окремий світлофільтр.

Таблиця 4

Варіації передачі світла

Передача світла Припустимі відносні 
варіацп

%менш ніж
%

до
%

100 17,8 ±5

17,8 0,44 ±10
0,44 0,023 ±15

0,023 0,0012 ±20
0,0012 0,000023 ±30

7.1.2.2.3.2 Світлофільтри з коригувальним ефектом (приписані світлофільтри)
Вимоги в 7.1.2.2.3.1 треба застосовувати також до приписаних світлофільтрів, з умовою, що 

варіації в передачі світла, що зв’язані з варіаціями товщини, обумовленими конструкцією світло
фільтра не приймають в розрахунок, забезпечуючи передачу світла, що у жодній точці не відхиляється 
на фактор 2,68 (один номер затемнення) від її значення в центрі.

Передача ІЧ і УФ променів повинна відповідати спеціальним вимогам номерів затемнення на 
кожній точці світлофільтра.

7.1.2.3 Дифузія світла
Дифузію світла треба вимірювати відповідно до одного із стандартних методів відповідно до 

розділу 4 EN 167. Вимірювання треба проводити в ділянці візуального центра світлофільтра, що 
відповідає відстані між зіницями 64 мм. Якщо візуальний центр невідомий, треба використовувати 
геометричний центр.

Максимальні значення фактора редукції світіння (luminance) повинне бути:

1,00 ^  для фільтрів зварювальника; 
м лк

0,75 ^  для світлофільтрів, використовуваних у засобах захисту очей 
м лк

від частинок, що мають велику швидкість (див. 7.2.2);

Примітка. Для п’ятилітнього періоду з моменту опублікування цього стандарту максимальне значення t 0 0 - ^ -
м лкЮі

дозволене 0,50—к— для всіх інших світлофільтрів, 
м лк

7.1.3 Я кість  матеріалу І поверхні
За винятком периферичної смуги шириною 5 мм світлофільтри не повинні мати істотних де

фектів, що порушують зір, таких як пухирці повітря, подряпини, домішки, тьмяні плями, ямки, зна
ки цвілі чи чищення, крупинки, віспини, лусочки і нерівність поверхні.

Оцінка повинна вироблятися згідно з методом, поданому в розділі 5 EN 167.
7.1.4 М іцн ість
7.1.4.1 Мінімальна міцність
Ця вимога поширюється тільки на покривальні пластинки і світлофільтри з фільтрівним ефек

том і немає необхідності їх оцінювати, якщо вони відповідають вимогам підвищеної міцності чи опір
ності до частинок з високою швидкістю. У цих випадках вони повинні відповідати вимогам 7.1.4.2 
або 7.2.2.
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Вимога мінімальної міцності виконується, якщо світлофільтр витримує удар сталевої кульки 
діаметром 22 мм, у цьому разі сила удару дорівнює (100 ± 2) Н під час випробовування відповідно 
до розділу 4 ЕМ 168.

У цьому разі такого випробовування не повинні виявлятися такі дефекти:
a) поломка світлофільтра: світлофільтр вважають поламаним, якщо тріщини проходять через 

усю його товщину і він розпадається на дві чи більше частини, чи більше ніж 5 мг матеріалу світло
фільтра відокремляться від поверхні після зіткнення з падаючою кулькою, чи якщо кулька пробиває 
світлофільтр;

b) деформування світлофільтра: світлофільтр вважають здеформованим, якщо на білому па
пері з'являється мітка за рахунок сторони світлофільтра, протилежної удару.

7.1.4.2 Підвищена міцність
7.1.4.2.1 Невмонтовані світлофільтри
Світлофільтри повинні витримувати удар сталевої кульки діаметром 22 мм із мінімальною масою 

43 г. Швидкість кульки повинна бути приблизно 5,1 м/с, якщо випробовування проводять відповідно 
до 3.1 ЕИ 168.

Під час такого випробовування не повинні виявлятися такі дефекти:
a) поломка світлофільтра: світлофільтр вважають поламаним, якщо тріщини проходять через 

усю його товщину і він розпадається на дві чи більше частини чи більше ніж 5 мг матеріалу світло
фільтра відокремлюється від поверхні після зіткнення з падаючою кулькою, чи якщо кулька проби
ває світлофільтр;

b) деформування світлофільтра: світлофільтр вважають здеформованим, якщо на білому па
пері з'являється мітка за рахунок сторони світлофільтра, протилежної удару.

7.1.4.2.2 Засіб для захисту очей в зборі
Засіб для захисту очей в зборі повинен витримувати удар сталевої кульки, що падає з визна

ченою швидкістю як у світлофільтр, так і в бічний захист. Діаметри сталевої кульки і відповідну 
швидкість приведено в таблиці 5.

Випробовування треба проводити відповідно до методу згідно з 3.2 ЕМ 168.
Під час такого випробовування не повинні виявлятися такі дефекти:
a) поломка світлофільтра: світлофільтр вважають поламаним, якщо тріщини проходять через 

усю його товщину і він розпадається на два чи більш шматки чи більш ніж 5 г матеріалу світло
фільтра відокремиться від поверхні після зіткнення з падаючою кулькою чи якщо кулька пробиває 
світлофільтр;

b) деформування світлофільтра: світлофільтр вважають здеформованим, якщо на білому па
пері з'являється мітка за рахунок сторони світлофільтра, протилежної удару;

c) поломка оправи світлофільтра: оправу світлофільтра можна вважати поламаною, якщо вона 
розпадається на дві чи більше частини, чи якщо оправа не може утримувати світлофільтр у належ
ному положенні чи якщо не поламаний світлофільтр відокремлюється від оправи чи якщо кулька 
пробиває оправу;

сі) поломка бічного захисту: бічний захист можна вважати зламаним, якщо тріщини проходять 
через усю його товщину і вона розпадається на дві чи більше окремі частини, чи один або більше 
шматків відокремлюється від поверхні в місці удару, чи кулька пробиває бічний захист, чи якщо бічний 
захист відокремлюється від оправи, чи компоненти бічного захисту відокремлюються від неї.

7.1.5 О пірність старінню
Примітка. Покривальні пластинки вилучають з цих випробовувань.

7.1.5.1 С тійкість до високої температури
Світлофільтр і засоби захисту в зборі можуть здеформуватися під час випробовування мето

дом відповідно до розділу 5 ЕМ 168, і оптична сила заломлення повинна залишатися в межах, де
талізованих у 7.1.2.1

7.1.5.2 С тійкість стосовно ультрафіолетової радіації (тільки світлофільтри)
Світлофільтри треба випробовувати на стійкість стосовно ультрафіолетової радіації відповід

но до розділу 6 ЕМ 168.
Наприкінці випробовування світлофільтри повинні відповідати таким вимогам:
а) відносна зміна величини передачі світла не повинна перевищувати величин, приведених 

у таблиці 6, але дійсна величина передачі світла залишається в границях визначеного номера за
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темнення, проводять друге опромінення відповідно до розділу 6 ЕИ 168 того самого зразка. Віднос
на зміна передачі світла, викликана другим опроміненням, повинна залишатися в межах величин, 
відповідно до таблиці 6, і дійсна величина передачі світла повинна залишатися в межах її номера 
затемнення;

Ь) величина скороченого фактора світла не повинна перевищувати припустимих рівнів, відпо
відно до 7.1.2.3.

Таблиця 5

Вимоги до посиленої міцності засобів захисту очей в зборі

Розмір, маса і швидкість 
сталевої кульки

Окуляри Захисні окуляри
Лицьові
щиткиСвітло

фільтри
Бічний
захист

Світло
фільтри

Бічний
захист

Сталева кулька діаметром + + + + +
22 мм, масою 43 г зі
швидкістю приблизно 
5,1 м/с чи чи чи

Сталева кулька діаметром 6 мм, Не + Не + +
масою 0,88 г зі швидкістю застосовано застосовано
приблизно 1 2 .0 ^6м/с

Таблиця 6

Допустимі відносні зміни в передачі світла після випробовування 
ультрафіолетовою радіацією

Передача світла Допустимі відносні
менш ніж до зміни

% % %

100 17,8 ± 5

17,8 0,44 ±10

0,44 0,023 ±15

0,023 0,0012 ±20
0,0012 0,000023 ±30

7.1.6 Стійкість до корозії
Після випробовувань на стійкість до корозії відповідно до розділу 7 ЕМ 168 усі металеві части

ни засобу для захисту очей повинні мати гладкі поверхні, вільні від окиснювання, під час огляду 
фахівцем.

7.1.7 Стійкість до загоряння
Засіб для захисту очей треба випробовувати відповідно до розділу 7 ЕМ 168 і треба вважати 

таким, що задовольняє вимогам, якщо ніяка частина засобу для захисту очей не загоряється або 
продовжує жевріти після видалення сталевого стрижня.

7.2 Додаткові вимоги
7.2.1 Захист від випромінювання оптичного діапазону
7.2.1.1 Зварювальні фільтри — згідно з ЕЛ/169
7.2.1.2 УФ-фільтри — згідно з ЕЛ/170
7.2.1.3 ІЧ-фільтри — згідно з ЕЛ/171
7.2.1.4 Фільтри проти сонячного блиску для використання в промисловості — згідно з ЕЛ/172
7.2.1.5 Фільтри для зварювання з перемикальною чи подвійною передачею світла — згідно

з ЕЛ/ 379.
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7.2.2 Захист від частинок з високою швидкістю
Засоби для захисту очей від частинок з високою швидкістю повинні бути стійкі до удару ста

левої кульки діаметром 6 мм, масою 0,86 г по світлофільтру і бічному захисті зі швидкістю, пред
ставленій в таблиці 7.

Засоби для захисту очей від частинок з високою швидкістю повинні відповідати вимогам підви
щеної міцності відповідно до 7.1.4.2.

Таблиця 7

Вимоги, що відносяться до захисту від частинок з високою швидкістю

Швидкість кульки в разі удару

Тип засобу Удар Удар Удар
захисту очей слабкої сили середньої сили великої сили

45+і* м/с 120^ м/с 190*0 м/с

Світлофільтри + Не застосовують Не застосовують

Захисні окуляри + + Не застосовують

Лицьові щитки + + +

Випробовування треба проводити відповідно до розділу 9 ЕИ 168.
Під час такого випробовування не повинні зустрічатися такі дефекти:
a) поломка світлофільтра: світлофільтр вважають зламаним, якщо тріщини проходять через 

всю товщину світлофільтра і він розпадається на дві чи більше частини, чи більше ніж 5 мг мате
ріалу світлофільтра відокремлюється від його поверхні в разі одного удару кульки, або він проби
ває світлофільтр;

b) деформування світлофільтра: світлофільтр вважають здеформованим, якщо на білому па
пері залишається мітка після удару кульки по протилежній стороні світлофільтра;

c) поломка оправи: оправу вважають поламаною, якщо вона розділяється на дві чи більше 
частини, чи вона не в змозі утримувати світлофільтр у належному положенні, чи якщо неушкодже- 
ний світлофільтр відокремлюється від оправи, чи якщо кулька пробиває оправу;

сі) поломка бічного захисту: бічний захист вважають поламаним, якщо тріщини проходять че
рез усю товщину і він розпадається на дві чи більше частини, чи одна чи більше частин поверхні 
відокремлюється в місці удару, чи кулька пробиває бічний захист, чи компонент бічного захисту чи 
весь захист відокремлюється від засобу захисту очей.

Додатково необхідно вказати, що як поломку під час випробовувань необхідно реєструвати якщо 
виявиться, що одне чи більше уразливих місць макета голови не закриваються засобом захисту очей.

7.2.3 Захист проти розплавленого металу І гарячих твердих речовин
Засоби для захисту очей від розплавлених металів і гарячих твердих речовин треба вважати 

такими що задовольняють вимогам, якщо:
a) засобом для захисту очей є окуляри чи лицьовий щиток;
b) світлофільтри захисного щитка мають видиму вертикальну центральну лінію глибиною мінімум 

150 м;
c) лицьовий щиток закриває прямокутну лицьову ділянку макета голови, що її оцінюють відпо

відно до 10.2 ЕМ 168;
сі) засіб для захисту очей задовольняє вимогам для однієї з трьох категорій впливу енергії відпо

відно до 7.2.2;
е) за умови випробовування й оцінювання відповідно до 10.1 ЕМ 168 вони попереджають при

клеювання розплавленого металу до частини засобу для захисту очей, що у спромозі здійснити захист 
прямокутного очного регіону АВСй, як показано на рисунку 11 ЕМ 168;

!) наскрізне пробивання світлофільтрів захисних окулярів і всіх типів оправ, пазів, захисних 
пристосовань для брів тощо не відбувається в 7$, якщо випробовувати їх як зазначено в розділі 11 
ЕМ 168;

9
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д) насфізне пробивання світлофільтрів для захисних щитків для обличчя не відбувається, якщо 
випробовувати як зазначено в розділі 11 ЕИ 168.

7.2.4 Захист від крапель і сплесків рідини
Засоби для захисту від крапель (захисні окуляри) і сплесків рідини (щитки для захисту облич

чя) треба випробовувати згідно з методами, відповідно до розділу 12 ЕИ 168. Результати треба вва
жати відповідними вимогам, якщо:

a) не з’являється рожевого чи малинового забарвлення в зоровій ділянці у світлофільтрах, ок
реслених двома колами, коли оцінюють захисні окуляри проти крапель. Не треба звертати увагу на 
таке забарвлення на відстані до 6 мм від краю засобу для захисту очей, що оточує світлофільтр;

b) захисний лицьовий щиток повинен покривати прямокутну зорову ділянку на манекені голови 
відповідно до 10.2.2.2 ЕМ 168 та 10.2 ЕИ 168.

Додатково, лицьові щитки для захисту від розбризкування рідини повинні мати видиму цент
ральну лінію глибиною 150 мм.

7.2.5 Захист проти великих пилових частинок
Засоби для захисту очей від великих пилових частинок треба випробовувати відповідно до 

розділу 13 ЕМ 168. Результат можна вважати задовільним, якщо відображення після випробовуван
ня буде становити не менше ніж 80 % його величини перед випробовуванням.

7.2.6 Захист від газів і дрібних пилових частинок
Засоби для захисту очей від газів і дрібних пилових частинок треба випробовувати відповідно 

до розділу 14 ЕМ 168. Випробовування можна вважати як задовільні, якщо не буде спостерігатися 
рожевого чи малинового забарвлення в зоровій ділянці, що закривається засобом для захисту очей.

Не треба звертати уваги на таке фарбовання на відстані до 6 мм від краю засобу для захисту 
очей, що оточує світлофільтр.

7.2.7 Захист від короткого ланцюга електричної дуги
Засобом для захисту очей від короткого ланцюга електричної дуги є тільки лицьові щитки. Вони 

не повинні мати експонованих металевих частин і повинні задовольняти вимогам закриття площі, 
зазначеної в 7.2.4 (Ь). Світлофільтр повинен мати мінімальну товщину в 1,2 мм і мінімальну види
му центральну лінію глибиною 150 мм, і так само повинен мати номер шкали 2— 1,2 чи 3—1,2.

Примітка. Вимога щодо мінімальної товщини базується на аналізі результатів інтенсивних досліджувань, прове
дених з метою підтвердження необхідного захисту від короткого ланцюга електричної дуги. Було випробувано багато 
матеріалів, також полікарбонат, ацетатклетчатку і полівінілхлорид, щоб визначити, що товщина в 1,2 мм незалежно від 
типу матеріалу, забезпечує необхідний захист.

7.3 Вимоги вибору
Вимоги вибору призначені для додаткових характеристик засобу для захисту очей, що можуть 

бути корисні, з виробничих причин, для людини, що використовує ці засоби.
7.3.1 Опірність ушкодженню поверхні дрібними частинками
Якщо світлофільтри описують як ті, що мають опірність ушкодженню поверхні дрібними час

тинками, вони повинні мати скорочений фактор світла не більш ніж 5 Кд/(м2 • лк) під час випробо
вування відповідно до розділу 15 ЕМ 168.

Примітка. На максимальний період у 5 років після дати опублікування цього стандарту дозволена максимальна 
величина 7,5 Кд/(м2 • лк).

7.3.2 Опірність затуманенню світлофільтрів
Якщо світлофільтри описані як ті, що мають опірність затуманенню, вони повинні залишатися 

вільними від затуманення мінімум 8 с під час випробовування відповідно до розділу 16 ЕМ 168.

8 РОЗМІЩЕННЯ ВИМОГ, УМОВИ ВИПРОБОВУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ
8.1 Вимоги та методи випробовування
Вимоги і методи випробовування для світлофільтрів і засобів для захисту очей в зборі детал

ізовані в багатьох національних стандартах (див. розділ 3). Задачею цього розділу є розміщення інди
відуальних вимог і методів випробовування до різних типів засобів для захисту очей. Ці вимоги та 
випробовування, яким піддають світлофільтри, представлені в таблиці 8. У таблиці 9 деталізовані 
вимоги й випробовування, яким піддають оправу і засоби для захисту очей в зборі.
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8.2 Умови випробовування і типи перевіряння
У таблиці 10 (вмонтовані і невмонтовані світлофільтри) і в таблиці 11 (оправи і засоби для за

хисту очей в зборі) наведені дані про необхідну кількість зразків для різних типів перевіряння і не
обхідний порядок індивідуальних випробовувань.

8.3 Використання типів засобів для захисту очей
Застосування різних типів засобів для захисту очей в різних сферах наведені в таблиці 12. 

Таблиця 8
Розподіл вимог і випробовувань для вмонтованих і невмонтованих світлофільтрів

Вимоги Тип світлофільтра Випробовування

згідно з

Ок
ул

яр
и 

бе
з 

ф
іл

ьт
ру

Св
ар

оч
ні 

ф
іл

ьт
ри

УФ 
ф

іл
ьт

ри

ІЧ 
ф

іл
ьт

ри

Со
нц

ез
ах

ис
ні 

пр
ом

. 
ф

іл
ьт

ри

За
хи

сн
і п

ла
ст

ин
и 

під 
ча

с 
зв

ар
юв

ан
ня

ЗГІДНО 3

ЕЫ розділ EN розділ

Розміри 166 7.1.1 + + + + + + Вимірюванням
Заломлювальна сила 166 7.1.2.1 + + + + + + 167 3.1 і 3.2
Передавання 166 7.1.2.2.1 + + 167 6

169 4 + 167 6
170 4 + 167 6
171 4 + 167 6
172 4.1 + 167 6

Варіації в передаванні 166 7.1.2.2.3 + + + + 167 7
Дифузія світла 166 7.1.2.3 + + + + + + 167 4
Якість матеріалу і поверхні 166 7.1.3 + + + + + + 167 5

Мінімальна міцність1* 166 7.1.4.1 + + + + + 168 4
Підвищена міцність1̂ 166 7.1.4.2.1 + X X X X X 168 3.1

Температурна стійкість 166 7.1.5.1 + + + + + 168 5

Стійкість до УФ 166 7.1.5.2 + + + + + 168 6
Запалювання 166 7.1.7 + + + + + + 168 7
Частинки з високою 
швидкістю

166 7.2.2 X X X X X X 168 9

Розплавлений метал і гарячі 
предмети

166 7.2.3 X X X X X X 168 10і 11

Короткий ланцюг 
електричної дуги

166 7.2.7 + Вимір і інспектування

Ушкодження поверхні 
дрібними частинками

166 7.3.1 X X X X X X 168 15

Затуманення 166 7.3.2 X X X X X X 168 16
Маркування 166 9.2 + + + + + + Візуальне

інспектування
Ключ:
+ Вимога специфічна.
Вільне поле Вимога неспецифічна.
1 Якщо відповідає вимозі підвищеної міцності, відпадає необхідність оцінювати мінімальну міцність,

х Вимога вибору.
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Таблиця 9

Розміщення вимог і випробовувань для оправ і засобів захисту очей в зборі

Вимоги Сфера застосування
Ви пробовуван ня

Немае 3 4 5 8 9

згідно 3

Зв
ич

ай
не

 
ви

ко
ри

ст
ан

ня

Кр
ап

лі 
та 

сп
ле

ск
и

Ве
ли

кі 
пи

ло
ві 

ча
ст

ин
ки

Газ
 

та 
др

ібн
і 

пи
ло

ві 
ча

ст
ин

ки

Ко
ро

тк
ий

 
ла

нц
юг

 
ел

ек
тр

ич
но

ї 
ду

ги

Ро
зп

ла
вл

ен
ий

 
ме

та
л 

та 
га

ря
чі 

пр
ед

ме
ти

Згідно 3

ЕЫ Розділ розділ

Конструкція і матеріали 166 6.1 чи 6.2 + + + + + + Візуальне 
інспектування і 
сертифікат виробника

Кріплення 166 6.3 + + + + + + Вимірюванням

Розміри 166 7.1.1 + + + + + + Вимірюванням

Підвищена міцність1* 166 7.1.4.2.2 + + + + + + 168 3.2

Температурна стійкість 166 7.1.5.1 + + + + + + 168 5

Корозія 166 7.1.6 + + + + + + 168 8

Загоряння 166 7.1.7 + + + + + + 168 7

Частинки з високою 
швидкістю 2)

166 7.2.2 X X X X X X 168 9

Розплавлений метал і гарячі 
предмети 2)

166 7.2.3 + 168 10 і 11

Краплі і сплески рідини2* 166 7.2.4 + 168 12

Великі пилові частинки2* 166 7.2.5 + 168 13

Газ і дрібні пилові частинки2* 166 7.2.6 + 168 14

Маркування 166 9.3 + + + + + + Візуальне
інспектування

Ключ:
+ Обов'язкова вимога.
Вільне поле Вимогу не пред'являють.
’ Засоби захисту очей в зборі зі світлофільтрами, що задовольняють вимоги мінімальної міцності, повинні підлягати

латеральному удару.
2) Ці вимоги, у випадку застосування до оправи без світлофільтрів, повинні передбачати випробовування оправи

з уставленими світлофільтрами, 
х Вимога вибору.
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Таблиця 10

Типи схем випробовувань для вмонтованих і невмонтованих світлофільтрів 4>
Номер
випро
бову
вання

Вимоги Вип робовування Номер зразка
згідно 3 згідно 3 1—3 4—6 7—9 10—

12
13—
15

17—
20ЕМ розділ ЕМ розділ

1 Маркування 166 9.2/9.4 Візуальним
інспектуванням

+ + + + + +

2 Розміри 166 7.1.1 Вимірюванням + +
3 Дифузія світла 166 7.1.2.3 167 4 + +
4 Передавання 166 7.1.2.2.1 167 6 + +

169 4

170 4
171 4

172 4.1

5 Варіації в передаванні 166 7.1.2.2.3 167 6 + +
6 Сила заломлення 166 7.1.2.1 167 3.1 і 3.2 + +
7 Якість матеріалу 

та поверхні
166 7.1.3 167 5 + +

8 Короткий ланцюг 
електричної дуги

166 7.2.7 Вимірюванням + +

9 Температурна 
стійкість 3

166 7.1.5.1 168 5 +

10 УФ стійкість 166 7.1.5.2 168 6 +
11 Мінімальна міцність ^ 166 7.1.4.1 168 4 + + +

12 Підсилена 
міцність 1)3*

166 7.1.4.2.1 168 3.1 + + +

13 Частинки з високою 
швидкістю1*3*

166 7.2.2 168 9 + + +

14 Загоряння 3) 166 7.1.7 168 7 +

15 Розплавлені метали 
та гарячі 
предмети г ) 3)

166 7.2.3 168 10і 11 +

16 Ушкодження 
поверхні дрібними 
частинками2*

166 7.3.1 168 15 +

17 Затуманення 166 7.3.2 168 16 +

Примітка 1. Якщо умови випробовування вимагають, щоб світлофільтри були вмонтовані, тоді використовуйте відпо
відну оправу.

Примітка 2. Набір випробовування з 1 по 8 є несуттєвим І може бути замінений іншими.

Ключ:
+ Випробовування треба проводити на зазначеному зразку.
Вільне поле Випробовування не проводять.
1> Якщо світлофільтр піддають випробовуванню на підвищену міцність І вплив частинок з високою швидкістю, тоді 

випробовування на мінімальну міцність не проводять.
2) ЦІ досліджування треба проводити на нових зразках, якщо світлофільтри підлягають випробовуванню на 

підвищену міцність чи вппив частинок з високою швидкістю.
3) Якщо світлофільтри уже випробувані на відповідність цим вимогам разом з оправою (див. таблицю 11), 

ці випробовування не проводять.
4> Тип оцінного випробовування повинен не допустити ніяких дефектів І невизначеностей під час вимірювання.
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Таблиця 11

Типи схем випробовувань для оправ і засобів захисту очей в зборі4)
Номер 
випро
бо ву- 
вання

Вимоги Випробовування Номер зразка
згідно 3 згідно 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ЕМ пункт ЕМ пункт
1 Маркування 166 9.3/9 А Візуальним інспектуванням + + + + + + + + + + + +
2 Інструкція з використання 166 10 Візуальним інспектуванням + + +
3 Конструкція і матеріали 166 6.1 і 6.2 Візуальнім інспектуванням 

і сертифікатом виробника
+ + +

4 Кріплення до голови 166 6.3 Вимірюванням + + +
5 Розміри 166 7.1.1 Вимірюванням + + +
6 Температурна стійкість3> 166 7.1.5.1 168 5 + + +
7

Підви
щена 
міцність/ 
точка 
удару1)

1

Темпе
ратура 
під час 
випро
бову
вання °С

+55
-5

166 7.1.4.2.2 168 3.2

+

+
2 +55

-5
+

+
3 +55

-5
+

+
4 +55

-5
+

+
8 Частинки 

з високою 
швидкістю/ 
точка удару1)

1

166 7.2.2 168 9

+ +
2 + +
3 + +
4 + +

9 Корозія 166 7.1.6 168 8 + + +
10 Загоряння3) 166 7.1.7 168 7 + + +
11 Краплі і сплески рідини2) 166 7.2.4 168 12 + + +
12 Газ і дрібні частиники т л у 2) 166 7.2.6 168 14 + + +
13 Великі пилові частинки 2) 166 7.2.5 168 13 + + +
14 Розплавлений метал і гарячі 

предмети2) 3) 166 7.2.3 168 10 і 11 + + +

Додаток 1: Випробовування оправ, представлених без світлофільтрів, треба проводити, у необхідних випадках, з відповідними окулярами.
Додаток 2: Набір випробовувань з 1 по 5 не є істотними і можуть бути змінені.
Ключ:
+ Випробовування треба проводити з зазначеними зразками.
Вільне поле Випробовування не проводять.
1> Засоби захисту очей у зборі, обладнані світлофітрами, що відповідають тільки вимогам мінімальної міцності, треба випробовувати на бічний вплив,
з Якщо оправи підлягають випробовуванню на міцність і вплив частинок з високою швидкістю, їх треба проводити на нових зразках.
3> Якщо оправи випробовують в з’єднанні зі світлофітрами (див. таблицю 10), ці іспити не проводять.
3> Тип оцінного випробовування повинен не допустити ніяких дефектів і невизначеності під час вимірів.
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Таблиця 12

Застосування типів засобів захисту очей в різних сферах використання

Сфера застосування Тип засобу захисту Випробовування 
згідно з ЕМ 

пунктомсимвол згідно 
зЕЫ 166 пункт окуляри захисні

окуляри
лицьові
щитки

Звичайне застосування Немас
символу

_і) + + + _ п

Випромінювання оптичного 
діапазону

.2) 7.2.1 + + + .3)

вплив низької 
енергії

р 7.2.2 + + + Розділ 9, 
кулька 6 мм, 

45 м/с

Частинки 
з високою 
швидкістю41

вплив
середньої
енергії

в 7.2.2 0 + + Розділ 9, 
кулька 6 мм, 

120 м/с

вплив високої 
енергії

А 7.2.2 0 0 + Розділ 9, 
кулька 6 мм, 

190 м/с

Рідкі краплі 3 7.2.4 0 + 0 12.1

Рідкі сплески 3 7.2.4 0 0 + 12.2

Великі частинки пилу 4 7.2.5 0 + 0 Розділ 13

Газ і дрібні частинки пилу 5 7.2.6 0 + 0 Розділ 14

Короткий ланцюг 
електричної дуги

8 7.2.7 0 0 + _5>

Розплавлений метал і тверді 
гарячі тіла

9 е) 7.2.3 0 + + Розділ 10 і 11

Ключ:
+ Дозволене застосування.
0 Заборонене застосування.

Для основного використання й інших видів використання, основні вимоги в 7.1 ЕМ 166.
2> Символ для випромінювання оптичного діапазону складається з номера, визначеного в розділі 5 для різних типів фільтрів 

(зварювальних, УФ, ІЧ чи сонцезахисних) І нанесений на світлофільтр. Якщо оптичне випромінювання є лише одним видом 
випромінювання проти який потрібен захист, тоді оправа повинна відповідати вимогам основного використання.

3) Див. ЕИ 169, ЕМ 170, £N171, ЕМ 172 чи ЕМ 379 залежно від типу фільтра.
4) Якщо символи Р, В і А не є загальними для світлофільтра й оправи, тоді це нижчий рівень, що повинен бути приписаний до 

засобу захисту очей в зборі.
5) Для лицьового щитка, який щоб відповідати сфері використання символу 8 повинен відповідати номеру 2—1, 2 чи 3—1,2 

і мати мінімальну товщину в 1,2 мм.
6) Для засобу захисту очей, який, щоб відповідати сфері застосування символу 9, як оправи, так і світлофільтра, повинен бути 

позначений цим символом разом з одним із символів Р, В чи А.
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9 МАРКУВАННЯ
9.1 Загальні положення
Для того, щоб змогти вибрати і скористатися засобом для захисту очей, його треба маркувати 

так, щоб указати сферу його застосування.
Марковання повинне бути добре видно, коли засіб для захисту очей цілком зібраний і не по

винне попадати у ледь видимі розміри отворів для окулярів і захисних окулярів відповідно до 7.1.1 
чи в мінімальну очну ділянку лицьових щитків відповідно до 10.2.3 ЕІЧ 168.

Пункт цього стандарту треба застосовувати до оправ, але не світлофільтрів.
Оправи і світлофільтри треба маркувати окремо. Якщо оправа і світлофільтр утворять єдине 

ціле, марковання треба наносити на оправу (див. 9.4).
9.2 Марковання світлофільтра
Марковання світлофільтра повинне містити відповідну технічну інформацію, представлену нижче:

9 К N

Номер фільтра ----------- 1

Ідентифікування 
виробника ----------------------

Оптичний клас
(за винятком покриття)

Символ механічної сили
(де застосоване) -------------------------------

Символ для неприклеювання розплавленого
металу й опірність непрониканню _____________
гарячих частинок (де застосоване)

Символ опірності ушкодженню поверхні
дрібними частинками (де застосоване) ---------------------------------------

Символ опірності затуманенню
(де застосоване) ----------------------------------------------------------------------------

Крім того, марковання світлофільтрів може містити оцінку про сертифікацію (див. 9.2.8) і оці
нку, що допомагає правильному підбору багатошарових світлофільтрів (див. 9.2.9).

9.2.1 Номер ф ільтра  
Див. розділ 5, таблицю 1.
9.2.2 ідентиф ікування виробника
Ідентифікаційна оцінка виробника повинна бути вміщена в марковання і повинна бути видимою 

і може складатися з одного чи більше елементів. Для того, щоб уникнути дублювання, повинні бути 
використані оцінки, дозволені на державному рівні.

9.2.3 Оптичний клас
Один із трьох оптичних класів, зазначених у 7.1.2 повинен бути вміщений у марковання, за 

винятком покривальних пластинок, що завжди повинні бути в першому класі.
9.2.4 Механічна сила
Символи, що стосуються світлофільтрів, що протистоять різним випробовуванням на механічне 

зусилля, повинні бути вміщені в марковання: ідентифікування символів приведено в таблиці 13.
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Таблиця 13

Ідентифікування символів для механічних зусиль

Символ Необхідне механічне зусилля

Немає
символу

Э

ї

В

А

Мінімальна міцність (див. 7.1.4.1)

Підвищена міцність (див. 7.1.4.2)

Вплив фактора з малою енергією (див. 7.2.2) 

Вплив фактора із середньою енергією (див. 7.2.2) 

Вплив фактора з великою енергією (див. 7.2.2)

9.2.5 Неприкпеювання розплавленого металу та стійкість до проникнення гарячих 
твердих частинок.

Світлофільтри треба маркувати номером 9 відповідно до 7.2.3.
9.2.6 Опірність ушкодженню поверхні дрібними частинками
Світлофільтри треба маркувати символом К відповідно до 7.3.1.
9.2.7 Опірність затуманенню
Світлофільтри треба маркувати символом N відповідно до 7.3.2.
9.2.8 Сертифікаційна оцінка
Сертифікаційна оцінка, де це потрібно, може бути вміщена в марковання світлофільтра відпо

відно до вимоги органа сертифікації.
9.2.9 Маркування багатошарового світлофільтра
Визначені типи багатошарових світлофільтрів можуть мати потребу в спеціальному розміщенні 

в оправі таким чином, щоб небезпечні шари, що можуть розщепитися, були спрямовані назовні. Такі 
світлофільтри повинні бути оснащені відповідною міткою на назальній ділянці лицьової частини для 
того, щоб попередити неправильну їхню вставку в оправу.

9.2.10 Приклади марковання світлофільтрів

а) Зварювальний фільтр
12 х 1

Номер ступеня затемнення -----------------1

Ідентифікування виробника----------------------------------

Оптичний клас --------------------------------------------------------------------

Ь) Зварювальний фільтр із механічним посиленням

5 X 2  э
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с) Ультрафіолетові фільтри

3- 1,7 х  1

Кодовий номер УФ фільтра _______________
з гарним розрізненням кольорів

Номер затемнення -----------------------------------------------------

Ідентифікування виробника -------------------------------------------------------------

Оптичний клас -----------------------------------------------------------------------------------------------

сі) Ультрафіолетові фільтри з механічним посиленням

2- 1,4 X 2 В

Кодовий номер УФ фільтра, що може
порушувати розрізнення кольорів ----------------------------

Номер затемнення _____________________________________________

Ідентифікування виробника _______________________________________________

Оптичний клас _____________________________________________________________________

Символ для впливу фактора із середньою енергією -----------------------------------------------------------------

е) інфрачервоні фільтри

4- 4 X 1  

Кодовий номер для ІЧ фільтрів -----------------------1

Номер затемнення ______________________________________

Ідентифікування виробника----------------------------------------------------------------------

Оптичний к л а с ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Інфрачервоні фільтри з механічним посиленням і неприклеюванням розплавлених металів 
і стійкістю  до проникнення великих твердих гарячих частинок

4- 5 X 2 Р  9

Кодовий номер для 14 фільтрів ____________

Номер затемнення ------------------------------------------------------

Ідентифікування виробника -------------------------------------------------------

Оптичний клас -----------------------------------------------------------------------------------------

Символ для впливу фактора малої енергії ----------------------------------------------------------------

Символ для неприклеювання розплавлених металів і __________________________________
стійкість до проникнення великих твердих гарячих частинок

ДСТУ ЕІЧ 166-2001
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g) Сонцезахисні фільтри для промислового використання

5 - 1 , 7  х  1

Кодовий номер сонцезахисного 
фільтра без ІЧ специфікації

Номер затемнення ----------------------------------------------------

Ідентифікування виробника --------------------------------------------------------------

Оптичний клас --------------------------------------------------------------------------------------------

Для марковання фотохроматичних сонцезахисних фільтрів номера, що відповідають світлу і тіні 
повинні бути розділені символом <, наприклад, 5-1,4<2,5 X 1.

Для марковання градуйованих сонцезахисних фільтрів номера, що відповідають світловій 
і тіньовій секції, треба розділяти символом /, наприклад, 5-1,1/1,7 X 2.

h) Сонцезахисні фільтри з механічним посиленням

6 - 2  X 2 S

Кодовий номер для сонцезахисного 
фільтра з ІЧ специфікацією -------------

Номер затемнення __________________________________

Ідентифікування виробника---------------------------------------------------------------

Оптичний клас -----------------------------------------------------------------------------------------

Символ посиленої МІЦНОСТІ -------------------------------------------------------------------------------------------

i) Безпечні окуляри без фільтра

X 1 S

Ідентифікування виробника ----------------------------

Оптичний клас ______________________________________

Символ посиленої міцності _________________________________________

j) Безпечні окуляри без фільтра, що володіють найвищим рівнем протидії механічним зусиллям

X з А

Ідентифікування виробника-----------------------------

Оптичний клас ------------------------------------------------------------

Символ впливу фактора великої енергії ___________________________
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к) Зварювальний фільтр із механічним посиленням і стійкий до ушкодження поверхні дрібними 
частинками

1,7 X 2 V К

Номер затемнення _______________

Ідентифікування виробника ---------------------------

Оптичний клас --------------------------------------------------------------

Символ впливу фактора малої енергії -------------------------------------------------

Символ стійкості ушкодженню поверхні малими частками -------------------------------------------

І) Безпечний світлофільтр із механічним посиленням, неприклеюванням розплавлених металів, 
стійкістю  до прориву твердими гарячими частинками і стійкістю  до затуманення

х  з в 9 N

Ідентифікування виробника-----------------

Оптичний клас ------------------------------------------------

Символ впливу фактора середньої енергії -------------------------------

Символ неприклеювання розплавлених металів 
і опору до прориву великих гарячих частинок

Символ протидії затуманенню ----------------------------------------------------------------------------------------

т )  Ультрафіолетовий ф ільтр із механічним посиленням, стійкий до ушкодження поверхні 
дрібними частинками і затуманення

З- 2,5 X 1 Б К N

Кодовий номер УФ фільтра з 
гарним розрізненням кольорів

Номер затемнення ------------------------------------------

Ідентифікування виробника ------------------------------------------------

Оптичний клас ___________________________________________________

Символ підвищеної міцності --------------------------------------------------------------------------

Символ опірності ушкодження _____________________________________________________
поверхні дрібними частинками

Символ опірності затуманенню -------------------------------------------------------------------------------------------------

п) Покривальні пластини
х

Ідентифікування виробника _________________

ДСТУ ЕІЧ 166-2001
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о) Покривальні пластини, резистентні до ушкодження поверхні дрібними частинками

х  к

Ідентифікування виробника ______________

Символ стійкості поверхні до ушкодження дрібними частинками ______________

9.3 Марковання оправ
Марковання оправ повинне містити відповідну технічну інформацію, що її представляють в та

кий спосіб:

Ідентифікування виробника ----------------1

Номер цього стандарту ------------------------------------

Сфера застосування (де застосоване) ------------------------------

Символ стійкості до частинок з високою швидкістю
(де застосоване) -----------------------------------------------------------------------------

Крім того, марковання оправ може містити сертифікаційний знак (див. 9.3.5).
9.3.1 Ідентифікування виробника
Ідентифікаційний знак виробника повинен містити марковання в зазначеній позиції і може скла

датися з одного чи більше елементів. Для того, щоб уникнути дублювання, треба використовувати 
тільки знак, що одержав дозвіл на державному рівні.

9.3.2 Номер цього стандарту
Номер цього стандарту повинен бути внесений в марковання в зазначеній позиції.
9.3.3 Сфера застосування
Оправу засобів для захисту очей треба маркувати для того, щоб вказати сферу її застосування. 

Символ марковання повинен складатися з одного цифрового номера, відповідно до таблиці 14. Якщо 
засіб для захисту очей призначений для більш ніж однієї сфери застосування, треба використову
вати послідовно відповідні номери в зростаючому порядку.

Таблиця 14

Символи для сфери застосування

Символ ПризначенІсть Опис сфери застосування

Немає
символу

Основне застосування Неспецифічні механічні небезпеки і небезпеки, що 
виникають від УФ, видимого, ІЧ і сонячного випромі
нювання

3 Рідини Рідини (краплі чи сплески)

4 Великі пилові частинки Пил з розміром частинок > 5мкм

5 Газ і дрібні пилові частинки Гази, пари, бризи, дим і пил з розміром частинок < 5мкм

8 Короткий ланцюг електричної дуги Електрична дуга внаслідок закорочення ланцюга 
в електричному устаткованні

9 Розплавлений метал і тверді гарячі 
тіла

Сплески розплавленого металу і пенетрація гарячими 
тілами
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9.3.4 Стійкість до частинок з високою швидкістю
Оправи, відповідно до 7.2.2, треба маркувати відповідними символами, представленими в таб

лиці 15.

Таблиця 15

Символи стійкості до частинок з високою швидкістю

Символ Опис рівня впливу

-У

-А

Вплив енергії низького рівня 

Вплив енергії середнього рівня 

Вплив енергії високого рівня

Примітка. Симвоп Р  можна застосовувати до всіх типів засобів для захисту очей.
Симвоп У можна застосовувати тільки до захисних окулярів і лицьових 
щитків.
Символ А можна застосовувати тільки до лицьових щитків.

9.3.5 Сертифікаційний знак
Сертифікаційний знак, де це потрібно, може бути внесено у марковання оправ відповідно до вимог 

сертифікаційного органа.
9.3.6 Приклади марковання оправ
a) Оправи, використовувані для захисту від рідин (крапель чи сплесків)

х гг з

Ідентифікування виробника --------------------

Номер цього стандарту ______________________________

Символ рідини -------------------------------------------------------------------------------

b) Оправи для захисту від великих пилових частинок

х гг 4

Ідентифікування виробника --------------------

Номер цього стандарту --------------------------------------------------

Символ для великих пилових частинок -----------------------------------------------------

На місці символів 3 і 4 у вищевказаних прикладах можуть бути використані символи 5, 8 і 9 
для оправ, що захищають від газів і дрібних частинок пилу (5), електричної дуги, викликаної зами
канням ланцюга (8) і розплавленого металу і гарячих твердих тіл (9).

c) Оправи, використовувані для захисту від сонячної радіації

х г г

Ідентифікування виробника-----------------------------

Номер цього стандарту --------------------------------------------------------

Приклади марковання, зазначені вище, можна також застосовувати до оправи основного за
стосування та оправ для захисту від УФ і ІЧ радіації.
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сі) Оправи, використовувані для захисту від частинок з високою швидкістю (вплив енергії 
низького рівня)

х 71 - ї

Ідентифікування виробника -------------------- 1

Номер цього стандарту --------------------------------------------

Символ для впливу енергії низького рівня ------------------------------------

На місці символу «Р у вищевказаному прикладі можна застосовувати символ -В для маркован- 
ня оправ, використовуваних для захисту від частинок з високою швидкістю, що мають енергію се
реднього рівня і символ -А для марковання оправ для захисту від частинок з високою швидкістю, 
що мають енергію високого рівня впливу.

е) Оправи для декількох сфер застосування
Оправи засобів для захисту очей можна маркувати таким чином, щоб показати їх використан

ня більш ніж в одній області і вказати захист від частинок з високою швидкістю. Наступний при
клад призначений для оправи для захисту від рідин, великих пилових частинок, розплавленого металу 
і гарячих твердих тіл і часток з високою швидкістю, що мають енергію середнього рівня впливу.

х г г  з 4 9 -в

Ідентифікування виробника---------------

Номер цього стандарту ---------------------------------

Символ для рідин --------------------------------------------------------

Символ для великих пилових частинок -------------------------------------------

Символ для розплавленого металу і гарячих твердих тіл --------------------------------

Символ для енергії середнього рівня впливу ----------------------------------------------------------------------

9.4 Маркування засобів для захисту очей в яких оправа та світлофільтр становлять одне
ціле

Засоби для захисту очей, у яких оправа і світлофільтр становлять одне ціле, треба маркувати 
на оправі.

Марковання повинне містити повне марковання світлофільтра, дефіс, номер цього стандарту 
і потім будь-які відповідні символи сфери застосування і рівнів впливу.

Наступні два приклади ілюструють принципи, описані вище.
а) Цільна конструкція засобу для захисту очей зі світлофільтром; що підходить для зварю

вального фільтра

4 X 1 -  72.

Ь) Цільна конструкція засобу для захисту очей з УФ фільтром, стійким до впливу енергії 
низького рівня, стійким до приклеювання розплавленого металу і перфорації твердим гарячим 
тілом, з оправою, що дає захист від рідин, розплавлених металів і твердих гарячих т іл  і резис
те нтн о ї до впливу енергії низької ефективності
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З -4 X 2 ?  9 - г г  3 9 - ї

Кодовий номер для ІЧ фільтра --------- 1

Номер затемнення ---------------------------------------

Ідентифікування виробника _________________________

Оптичний клас ----------------------------------------------------------------

Символ для впливу енергії
низької інтенсивності ------------------------------------------------------------

Символ для розплавленого металу
і твердих гарячих тіл ------------------------------------------------------------

Номер цього стандарту --------------------------------------------------------------------------------------

Символ для рідин ____________________________________________________________________

Символ для розплавленого металу
і твердих гарячих тіл --------------------------------------------------------------------------------------------

Символ для впливу енергії низької інтенсивності ---------------------------------------------------------------------------------

10 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
Виробник повинен представити для кожного засобу для захисту очей, змінного світлофільтра і 

змінної оправи, принаймні, таку інформацію:
a) ім’я та адреса виробника;
b) номер цього стандарту і дату його опублікування;
c) ідентифікований номер моделі засобу для захисту очей; 
сі) інструкцію зі збереження, використання та догляду;
е) спеціальну інструкцію з чищення і дезінфікування;
!) деталі сфери використання, характеристики захисної здатності і технічних даних; 
д) докладні дані про допоміжні пристосовання, запасних частинах і інструкції з монтування;
И) кінцевий термін зношеності чи період зношеності, якщо потрібно, для всього засобу для захисту 

очей чи окремих його частин;
і) тип упаковання під час транспортування, якщо застосовують цю вимогу;
І) значення марковання на оправі і світлофільтрі;
к) застереження про те, що 3-ій оптичний клас світлофільтрів не призначено для тривалого 

використання;
І) застереження про сумісність марковання (див. примітки 4, 5 і 6 до таблиці 12) 
т )  застереження про те, що матеріали, що контактують зі шкірою користувача можуть викли

кати алергійну реакцію в чуттєвих людей;
п) застереження про те, що подряпані чи ушкоджені світлофільтри повинні бути замінені.

24



ДСТУ ЕМ 166-2001

13.340.20
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