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Rêkawice wielofunkcyjne
chroni¹ce przed zagro¿eniami
mechanicznymi, termicznymi i wod¹
Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rz¹dowego pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych

wielu ga³êziach przemys³u
warunki pracy nale¿¹ do
szczególnie niebezpiecznych i
uci¹¿liwych. Zatrudnieni tam pracownicy nara¿eni s¹ na dzia³anie wielu ró¿nych
czynników zagra¿aj¹cych ich zdrowiu i
¿yciu. Na dzia³anie ró¿nych zagro¿eñ nara¿one s¹ w bardzo du¿ym stopniu rêce.
Wed³ug statystyk urazy r¹k i nadgarstków
stanowi¹ w krajach Europy 2542% ogólnej liczby wypadków przy pracy [1]. W
wiêkszoci przypadków czynniki szkodliwe dzia³aj¹ ³¹cznie np. czynniki mechaniczne, termiczne (niska lub wysoka temperatura) i woda.
Celowoæ stosowania ochron wielofunkcyjnych o kompleksowo rozbudowanych cechach ochronnych i u¿ytkowych
tam, gdzie zagro¿enia wystêpuj¹ ³¹cznie,
jest bezsporna. Przy takim za³o¿eniu bardzo wa¿nym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniego wspó³dzia³ania w³aciwoci ochronnych przeciw poszczególnym czynnikom, aby np. bardzo dobre
dzia³anie przeciw jednemu czynnikowi nie
pogarsza³o dzia³ania przeciw pozosta³ym.
Spraw¹ o podstawowym znaczeniu jest
równie¿ to, aby stosowane ochrony wielofunkcyjne charakteryzowa³y siê wysokim komfortem u¿ytkowania. Nawet najlepsze ochrony  je¿eli bêd¹ ciê¿kie i niewygodne oraz bêd¹ utrudniaæ pracê  nie
spe³ni¹ swojej roli, poniewa¿ pracownicy
bêd¹ unikaæ ich stosowania.
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W³aciwoci ochronne i u¿ytkowe rêkawic oraz mo¿liwoci ich zastosowania
praktycznego s¹ okrelone w decyduj¹cej
mierze rodzajem stosowanych materia³ów
i sposobem konstrukcji rêkawic, który
powinien zapewniaæ w³aciw¹ os³onê r¹k
pracownika stosownie do rodzaju czynnika zagra¿aj¹cego i lokalizacji miejsca, na
które on dzia³a.

Rêkawice chroni¹ce
przed zagro¿eniami mechanicznymi,
wysok¹ temperatur¹ i wod¹
Zapotrzebowanie na rêkawice chroni¹ce jednoczenie przed czynnikami mechanicznymi, wysok¹ temperatur¹ i wod¹ istnieje przede wszystkim wród stra¿aków
z jednostek ratowniczo-ganiczych. Charakter pracy, któr¹ wykonuj¹ stra¿acy sprawia, ¿e s¹ oni nara¿eni na ci¹g³y i bardzo
niebezpieczny kontakt z takimi ¿ywio³ami, jak ogieñ i woda. Szczególnie niebezpieczne jest intensywne promieniowanie
cieplne, które towarzyszy wielkim po¿arom. Poza akcjami, zwi¹zanymi z gaszeniem po¿arów, stra¿ po¿arna niesie pomoc
poszkodowanym w wypadkach drogowych, katastrofach kolejowych i lotniczych, zajmuje siê ratownictwem chemicznym itp.
Tak du¿a ró¿norodnoæ prac wykonywanych przez stra¿aków sprawia, ¿e nie
nale¿¹ do rzadkoci sytuacje, w których
mog¹ byæ nara¿eni w jednakowym stopniu na urazy termiczne i mechaniczne.
Koniecznoæ zapewnienia jednoczesnej
ochrony przed ogniem i przeciêciem oraz
przek³uciem podkrelana jest czêsto w
wypowiedziach przedstawicieli jednostek
ratowniczo-ganiczych. Zadaniem rêkawic ochronnych dla stra¿aków powinno

byæ zatem nie tylko zabezpieczenie r¹k
przed skutkami wysokiej temperatury, ale
równie¿ przed przeciêciem i przek³uciem.
Jednoczenie rêkawice takie powinny byæ
wodoszczelne i umo¿liwiaæ oddychanie
skóry r¹k. Dlatego tak istotne znaczenie
ma zaopatrzenie stra¿aków w rêkawice
wielofunkcyjne, które w maksymalnym
stopniu zabezpieczy³yby przed dzia³aj¹cymi równoczenie zagro¿eniami, a jednoczenie zapewni³yby wysoki komfort
u¿ytkowy w ekstremalnych warunkach.
Minimalne wymagania dotycz¹ce skutecznoci i metod badania rêkawic ochronnych dla stra¿aków zawarte s¹ w normie
europejskiej EN 659:1996 [2]. Norma ta
dotyczy rêkawic ochronnych dla stra¿aków, które chroni¹ rêce podczas wykonywania normalnych akcji ganiczych, w³¹czaj¹c w nie prace zwi¹zane z przeszukiwaniem terenu i akcje ratownicze. W normie tej nie s¹ uwzglêdniane rêkawice
ochronne do specjalnych akcji ganiczych
(dotyczy ich norma EN 1486:1996) [3]
oraz rêkawice przeznaczone do akcji interwencyjnych, w których istnieje mo¿liwoæ kontaktu z olejami i chemikaliami.
W wyniku rewizji normy EN 659:1996
ukaza³ siê projekt normy EN 659:1998 [4],
w którym uleg³y podwy¿szeniu wymagania dotycz¹ce niektórych parametrów
ochronnych rêkawic.
Proponowane s¹ zmiany wymagañ w
stosunku do nastêpuj¹cych parametrów:
 odpornoæ na cieranie  z 500 na
2000 cykli,
 wytrzyma³oæ na rozdzieranie  z 25
na 50 N,
 wytrzyma³oæ na przek³ucie  z 60
na 100 N.
Wymagania dotycz¹ce rêkawic stra¿ackich zawarte w normie EN 659:1996 i
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pr EN 659:1998 podane s¹ w tab. 1. Metody badañ w³aciwoci ochronnych i
u¿ytkowych rêkawic i sposoby ich oceny
zawarte s¹ w normach EN 388:1994 i EN
407:1994 [5, 6]. Zgodnie z tymi normami
skutecznoæ rêkawic pod wzglêdem odpornoci mechanicznej i termicznej nale¿y oceniaæ wed³ug minimalnych wymagañ dla ka¿dego podanego poziomu wykonania. Proponowane w normach metody badañ parametrów ochronnych i u¿ytkowych, stanowi¹cych kryteria oceny rêkawic nie s¹ adekwatne do rzeczywistych
warunków ich u¿ytkowania. Badania parametrów wytrzyma³ociowych rêkawic
wykonywane s¹ w standardowych warunkach klimatu normalnego, tj. w temperaturze 20±2oC i wilgotnoci wzglêdnej powietrza 65±2%. Dzia³anie czynników
szkodliwych w rzeczywistych warunkach
u¿ytkowania rêkawic jest spotêgowane
przez wiele jednoczenie wystêpuj¹cych
zagro¿eñ, które wp³ywaj¹ destrukcyjnie na
trwa³oæ i poziom ochrony zapewnianej
przez rêkawice. Dlatego nie jest mo¿liwe
odniesienie poziomów skutecznoci
ochron, ustalonych na podstawie testów
laboratoryjnych do rzeczywistych warunków u¿ytkowania, w których skrajnie
wysoka temperatura w rodowisku zarówno mokrym, jak i suchym, powoduje
znaczne wahania parametrów. Jak dot¹d
nie s¹ znane poziomy wymagañ dla rêkawic mokrych, których zachowanie znacznie ró¿ni siê od zachowania rêkawic suchych.
W normie EN 659, która po przet³umaczeniu na jêzyk polski skierowana jest
w chwili obecnej do ustanowienia jako
norma PN-EN 659, nie s¹ sprecyzowane
wymagania odnonie wodoszczelnoci
rêkawic. Zaznaczone jest w niej jedynie,
¿e producent rêkawic powinien dostarczyæ
informacje dotycz¹ce zachowania siê rêkawicy podczas badania warstwy wodoodpornej zgodnie z norm¹ EN 20811 dla
tekstyliów lub zgodnie z norm¹ EN
344:1992 dla skóry [7, 8].
W projekcie normy EN 659:1998 zaproponowano dla rêkawic wykonanych ze
skóry ocenê ich wodoszczelnoci wed³ug
minimalnych wymagañ dla czterech po-

Tabela 1
WYMAGANIA DOTYCZ¥CE RÊKAWIC STRA¯ACKICH WED£UG NORM EUROPEJSKICH
LUB ICH PROJEKTÓW

ziomów skutecznoci, którym odpowiada okrelony dopuszczalny czas przenikania wody przez skórê. W przypadku materia³ów tekstylnych wodoszczelnoæ badana jest zgodnie z norm¹ EN 20811 metod¹ cinienia hydrostatycznego i jako
wynik podawane jest cinienie w hektopascalach, przy którym na próbce pojawia siê woda w trzech miejscach. W projekcie normy EN 659:1998 znalaz³ siê
równie¿ zapis mówi¹cy o tym, ¿e wodoszczelnoæ rêkawicy mo¿na badaæ zgodnie

z norm¹ ISO/CD 15383 zanurzaj¹c j¹ w
wodzie na 5 min [9]. Po tym czasie sprawdza siê wizualnie, czy woda przeniknê³a
przez materia³ rêkawicy. W projekcie normy EN 659:1998 zalecane jest rozszerzenie zakresu wymagañ o odpornoæ rêkawic na przesi¹kanie chemikaliów (30%
H2SO4, 40% NaOH, 36% HCl i etanol).
Podczas badania zgodnie z norm¹ EN
368:1992 nie powinno mieæ miejsca przesi¹kanie tych substancji przez materia³ rêkawic [10].
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Wychodz¹c naprzeciw istniej¹cym potrzebom i stawianym wymaganiom wiele
firm zachodnich opracowa³o wzory rêkawic przeznaczonych dla stra¿aków. Dostêpne na rynku wzory rêkawic ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ konstrukcj¹ i doborem zestawu materia³ów, a co za tym idzie  funkcjonalnoci¹ i stopniem ochrony, jaki s¹
w stanie zagwarantowaæ. Obserwuje siê
brak rêkawic stra¿ackich produkcji krajowej. Spostrze¿enia te potwierdzaj¹ informacje uzyskane w Komendzie G³ównej
Stra¿y Po¿arnej w Warszawie, z których
wynika, ¿e w skali kraju istnieje bardzo
du¿e zapotrzebowanie na rêkawice o wysokich parametrach ochronnych i u¿ytkowych, co zwi¹zane jest z piln¹ potrzeb¹
opracowania wzorów krajowych, tañszych
ni¿ zachodnie.
W katalogu niemieckiej firmy Friedrich Seiz GmbH mo¿na znaleæ wiele
oferowanych dla stra¿aków rêkawic
ochronnych, które spe³niaj¹ wymogi normy EN 659 [11]. W sk³ad zestawu materia³ów, z których wykonane s¹ oferowane
wzory rêkawic wchodz¹ m.in.: skóra, tkanina z Nomexu III, dzianina i w³óknina z
Kevlaru. Funkcjonalnoci¹ wyró¿niaj¹ siê
rêkawice bojowe oznaczone symbolem
SEIZ FIREFIGHTER. Zosta³y one zaprojektowane (roczny okres prób) przy
cis³ej wspó³pracy ze stra¿¹ po¿arn¹. Zewnêtrzna warstwa rêkawic od strony
grzbietowej wykonana jest z tkaniny, która jest mieszank¹ 95% w³ókien m-aramidowych typu Nomex i 5% w³ókien p-aramidowych typu Kevlar, nosz¹cej nazwê
handlow¹ Nomex III.
Dodatek Kevlaru wp³ywa na zmniejszenie kurczliwoci materia³u w wysokiej
temperaturze i zwiêkszenie wytrzyma³oci mechanicznej na rozci¹ganie i rozdzieranie. Tkanina z Nomexu III zapewnia
doskona³¹ i sta³¹ odpornoæ na dzia³anie
wysokiej temperatury i ognia oraz na cieranie i rozdzieranie. W czêci grzbietowej
rêkawic, pod tkanin¹ z Nomexu III
umieszczona jest w³óknina z Kevlaru, która zwiêksza termoizolacyjnoæ i zapewnia wysoki poziom odpornoci na przeciêcie i przek³ucie. W czêci d³oniowej
rêkawice wykonane s¹ z dzianiny z Ke-
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vlaru typu bucle, pokrytej silikonem 
tworzywem odpornym na wodê i oleje.
Warstwa silikonu poprawia chwytnoæ
rêkawic. Z tej samej powlekanej dzianiny
wykonane jest wzmocnienie na linii koci ródrêcza. Rêkawice wy³o¿one s¹ od
rodka wk³adk¹ z Gore-Texu, która powoduje, ¿e s¹ wodoszczelne, lecz przepuszczaj¹ powietrze i parê wodn¹. Gore-Tex
jest mlecznobia³¹ mikroporowat¹ membran¹ z politetrafluoroetylenu, który jest
materia³em znanym pod nazw¹ Teflon (Du
Pont). Jest on wybitnie termoodporny (do
260°C), odporny na chemikalia, wodoodporny i zachowuj¹cy formê podczas cierania i zu¿ywania [12]. Mankiet rêkawic
wykonany jest z tkaniny z Nomexu III,
pod któr¹ umieszczona jest w³óknina z
Kevlaru.
Rêkawice o nazwie Sirius produkowane przez firmê Procovés Industrie we Francji wykonane s¹ z niepalnej i wodoodpornej skóry licowej. Wewn¹trz maj¹ wk³ad
termoizolacyjny wykonany z dzianiny
bêd¹cej kompozycj¹ przêdzy z Kevlaru i
Nomexu. Wk³ad termoizolacyjny pe³ni
równie¿ funkcjê ochrony przed przeciêciem. Miêdzy warstwami dzianiny i skóry umieszczona jest membrana Gore-Tex,
która dziêki swoim hydrofobowym w³aciwociom i mikroporowatej strukturze
zapewnia ochronê przed wilgoci¹, wiatrem
oraz wysok¹ temperatur¹. Wyd³u¿ony
mankiet rêkawic wykonany jest z termoodpornej dwoiny bydlêcej.
Rêkawice stra¿ackie zbli¿one konstrukcj¹ i rodzajem stosowanych materia³ów do
rêkawic Sirius produkuje wiele firm zachodnich: OLA Schutzhandschuh GmbH,
Bennett Safetywear Limited, Lebon. Rêkawice te charakteryzuj¹ siê zbli¿onymi
parametrami ochronnymi. Z³o¿on¹ konstrukcj¹ charakteryzuj¹ siê rêkawice produkowane przez firmê REK-SWED
Sp. z o.o. za³o¿on¹ przez szwedzk¹ firmê
Granqvists Sportartiklar AB i polsk¹
Spó³kê z o.o. REK-POL. Dotychczas rêkawice te by³y produkowane na rynek zachodni, a obecnie firma chce zaoferowaæ
rêkawice stra¿akom w Polsce.
Warstwa zewnêtrzna rêkawic jest wykonana z dwoiny bydlêcej niepalnej i wo-

doodpornej. Strza³ki miêdzy palcami wykonane s¹ z dzianiny z Nomexu. Dzianina ta podklejona jest laminatem membranowym z udzia³em mikroporowatego poliuretanu o nazwie handlowej Porelle.
Uk³ad materia³ów wewn¹trz rêkawicy jest
inny po stronie grzbietowej i inny po stronie chwytnej. Warstwa waty z Kevlaru od
strony grzbietowej rêkawicy stanowi
ochronê przed przeciêciem oraz ciep³em
konwekcyjnym i promieniowaniem cieplnym. Warstwa dzianiny z Nomexu po stronie chwytnej rêkawic stanowi ochronê
przed krótkotrwa³ym kontaktem z przedmiotem o wysokiej temperaturze (250°C).
Wodoszczelnoæ nadaje rêkawicy membrana z mikroporowatego poliuretanu
Porelle. Rêkawice spe³niaj¹ wymogi normy EN 659:1996.

Rêkawice chroni¹ce
przed zagro¿eniami mechanicznymi
i dzia³aniem wysokiej temperatury
Rêkawice chroni¹ce jednoczenie
przed zagro¿eniami mechanicznymi i
wysok¹ temperatur¹ stanowi¹ najliczniejsz¹ i najbogatsz¹ grupê rêkawic wielofunkcyjnych. Zapotrzebowanie na tego rodzaju rêkawice jest na wielu stanowiskach
pracy w ró¿nych ga³êziach przemys³u.
Zagro¿enie oparzeniem r¹k przy dotykaniu gor¹cych przedmiotów, a jednoczenie
przeciêciem lub obtarciem skóry wystêpuje w przemyle gumowym (wyjmowanie z formy wyprasek opon, pasków i profili, wulkanizacja), w przetwórstwie tworzyw sztucznych (np. wyjmowanie z formy wyprasek z tworzyw termoplastycznych), w przemyle spo¿ywczym (np.
wyjmowanie gor¹cych potraw z pieca
itp.).
Obs³uga gor¹cych stanowisk w hutnictwie metali, odlewnictwie i koksowniach
wymaga stosowania rêkawic o szczególnych w³aciwociach ochronnych. Rêkawice te powinny maksymalnie zabezpieczaæ rêce pracownika przed p³omieniem,
p³ynnym metalem i ¿u¿lem oraz ich odpryskami, jak równie¿ przed promieniowaniem cieplnym. Aby rêkawice spe³nia³y stawiane im wymagania, wyroby w³ó-
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kiennicze, z których s¹ konfekcjonowane
musz¹ charakteryzowaæ siê niepalnoci¹,
wysok¹ odpornoci¹ termiczn¹ oraz korzystnymi w³aciwociami fizykomechanicznymi, a szczególnie odpornoci¹ na
rozci¹ganie, rozdzieranie oraz cieranie.
Natomiast odpornoæ rêkawic na przeciêcie i przek³ucie odgrywa mniejsz¹ rolê.
Z uzyskanych informacji wynika, ¿e w
hutach szk³a niewiele jest stanowisk pracy, na których wystêpuje jednoczesne zagro¿enie powa¿nymi urazami mechanicznymi i termicznymi. W hutach szk³a wiêkszoæ prac jest zautomatyzowana, w
zwi¹zku z czym pracownicy nie s¹ nara¿eni na bezporedni kontakt z gor¹cym
szk³em. Liczne s¹ natomiast stanowiska
pracy, jak np. szlifierza, sypacza, ³amacza,
odbieracza, krajacza i pakowacza szk³a,
gdzie czêsto dochodzi do skaleczeñ, a czasem nawet gronych dla ¿ycia wypadków,
jak przeciêcie ¿y³ i ciêgien. Niezbêdne
jest wiêc stosowanie odpowiednich ochron
osobistych. W hutach szk³a i zak³adach
zajmuj¹cych siê obróbk¹ przedmiotów ze
szk³a istniej¹ stanowiska, na których pracownicy nara¿eni s¹ zarówno na oparzenia (w wyniku kontaktu z przedmiotem o
wysokiej temperaturze), jak i przeciêcie
szk³em. Stanowiska takie znajduj¹ siê na
przyk³ad w zak³adach kineskopów i zak³adach zajmuj¹cych siê obróbk¹ szk³a
laboratoryjnego. Stosowane na tych stanowiskach ochrony r¹k musz¹ charakteryzowaæ siê wysokimi parametrami
ochronnymi, tj. musz¹ dawaæ pe³n¹ ochronê przed przeciêciem, a jednoczenie zabezpieczaæ przed skutkami kontaktu z
przedmiotem o temperaturze dochodz¹cej
czêsto do 500oC. Istotne jest równie¿ to,
aby stosowane ochrony pracowników by³y
pewnego rodzaju ochronami dla obrabianych przedmiotów szklanych, a przede
wszystkim same nie przyczynia³y siê do
powstawania w nich uszkodzeñ.
Z przegl¹du stosowanych obecnie wzorów ochron r¹k wynika, ¿e istnieje du¿a
ich ró¿norodnoæ ze wzglêdu na rodzaj
stosowanych materia³ów, jak i sposób ich
konstrukcji. Zró¿nicowany poziom parametrów ochronnych i u¿ytkowych tych
rêkawic pozwala na dobór rêkawic dosto-

sowanych do indywidualnych potrzeb na
stanowiskach pracy.
Poszczególne wzory rêkawic ró¿ni¹
siê:
 rodzajem zastosowanych surowców
 technik¹ wykonania, a wiêc szyte z
tkanin i/lub dzianin, otrzymane na automatach dziewiarskich rêkawiczkarskich
 konstrukcj¹: rêkawice jedno-, trzy- i
piêciopalcowe, rêkawice jedno- i wielowarstwowe, rêkawice ró¿ni¹ce siê mas¹
powierzchniow¹ zastosowanych materia³ów (rêkawice cienkie lub grube)
 parametrami ochronnymi i u¿ytkowymi.
Najliczniejsz¹ grupê ochron stanowi¹
rêkawice wykonane technik¹ dziewiarsk¹
z w³ókien Kevlar. Ze wzglêdu na surowiec,
którego u¿yto, przewidziane s¹ do ochrony przed przeciêciem i oparzeniem w kontakcie z gor¹cym przedmiotem. W zale¿noci od masy powierzchniowej rêkawice ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ parametrami
ochronnymi i u¿ytkowymi. Dane dotycz¹ce odpornoci mechanicznej jednowarstwowych rêkawic z Kevlaru o ró¿nych
masach powierzchniowych przedstawiono w tab. 2. Podstawow¹ wad¹ rêkawic
cienkich, mimo u¿ycia tak dobrego surowca jak Kevlar, jest ich ma³a odpornoæ na
cieranie. W wielu przypadkach rêkawice

wraz ze wzrostem ich masy powierzchniowej.
Pod wzglêdem izolacyjnoci cieplnej,
znacznie korzystniej przedstawiaj¹ siê rêkawice grube z du¿¹ liczb¹ warstw o odpowiednio porowatej strukturze. Do ich
wytworzenia u¿ywa siê najczêciej materia³ów z w³ókien aramidowych, we³nianych lub bawe³nianych impregnowanych
niepalnie. Na stanowiskach pracy, na których wystêpuje dzia³anie intensywnego
promieniowania cieplnego stosuje siê rêkawice pokryte zewn¹trz tkanin¹ szklan¹
aluminizowan¹.

Rêkawice chroni¹ce
przed zagro¿eniami mechanicznymi,
nisk¹ temperatur¹ i wod¹
Na wielu stanowiskach pracy konieczna jest ochrona r¹k przed czynnikami
mechanicznymi, a jednoczenie przed
zimnem, wod¹ i wilgoci¹. Takie zagro¿enia wystêpuj¹ m.in.:
 podczas wykonywania prac budowlanych w porze zimowej,
 w lenictwie przy wyrêbie lasów, transporcie drewna i jego obróbce,
 w spedycji, transporcie kolejowym, przy
pracach naprawczych szyn i trakcji kolejowych,

Tabela 2
W£ACIWOCI MECHANICZNE RÊKAWIC JEDNOWARSTWOWYCH Z KEVLARU O RÓ¯NYCH MASACH POWIERZCHNIOWYCH (BADANIA WYKONANE W CENTRALNYM INSTYTUCIE OCHRONY PRACY)

nie spe³niaj¹ wymagañ przewidzianych
dla pierwszego poziomu skutecznoci, tj.
100 cykli cierania (wg normy EN
388:1994). Jak wynika z danych (tab. 2)
odpornoæ rêkawic na przeciêcie i termoizolacyjnoæ w kontakcie z przedmiotem
o temperaturze 100°C i 200°C wzrasta

 przy pracach prze³adunkowych,
 w transporcie samochodowym, lotniczym i pracach pomocniczych,
 w rybo³ówstwie i przetwórstwie rybnym,
 podczas prac serwisowych w ch³odniach i mroniach,
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 przy sortowaniu odpadów komunalnych
i mieci itp.
Wymagania i metody badañ rêkawic
chroni¹cych przed zimnem zosta³y okrelone w normie PN-EN 511:1998, bêd¹cej krajowym odpowiednikiem normy
europejskiej EN 511:1994 [13]. Wymagania podane w normie dotycz¹ termoizolacyjnoci w niskiej temperaturze, oporu cieplnego, wodoszczelnoci rêkawic
wykonanych ze skóry oraz odpornoci na
wielokrotne zginanie i dzia³anie niskiej
temperatury rêkawic wykonanych z materia³ów powlekanych gum¹ lub tworzywami sztucznymi.
Z danych zawartych w informatorze
rodki Ochrony Indywidualnej INFOCHRON [14] wynika, ¿e w kraju funkcjonuj¹ g³ównie rêkawice, które zosta³y
zatwierdzone przez Instytut zanim zaczê³a
obowi¹zywaæ norma PN-EN 511 i zanim zosta³y zbudowane w CIOP stanowiska badawcze, pozwalaj¹ce oceniaæ
rêkawice chroni¹ce przed zimnem zgodnie z wymaganiami zawartymi w tej
normie. W wiêkszoci przypadków rêkawice chroni¹ce przed nisk¹ temperatur¹ i
urazami mechanicznymi wykonane s¹ z
dwoiny bydlêcej i tkaniny drelichowej na
podszewce flanelowej  a zatem s¹ to rêkawice, które nie mog¹ byæ u¿ywane do
prac wykonywanych w kontakcie z wod¹
lub wilgoci¹.
W lenictwie przy wyrêbie drzew i
obróbce drewna stosowane s¹ rêkawice ze
skóry licowej wodoodpornej lub dwoiny
wodoodpornej ³¹czonej z drelichem, zaopatrzone w podszewkê z flaneli bawe³nianej. Podobne wzory rêkawic proponowane s¹ do prac monta¿owych na otwartej przestrzeni, w rybo³ówstwie morskim
i w górnictwie.
Doæ liczn¹ grupê ochron stanowi¹ rêkawice wykonane z tkanin lub dzianin,
g³ównie bawe³nianych, powlekanych tworzywem sztucznym, którym najczêciej
jest polichlorek winylu. Materia³y powlekane mog¹ stanowiæ skuteczn¹ barierê dla
wody, lecz nie umo¿liwiaj¹ odprowadzenia powietrza i pary wodnej na zewn¹trz.
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Dlatego rêkawice ochronne wykonane z
takich materia³ów charakteryzuj¹ siê bardzo niskim komfortem u¿ytkowania. Z
przeprowadzonego rozeznania dotycz¹cego zaopatrzenia pracowników w rêkawice ochronne wynika, ¿e w ofertach handlowych krajowych producentów brakuje wzorów rêkawic, które odznacza³yby
siê jednoczenie wysok¹ wytrzyma³oci¹
mechaniczn¹, przede wszystkim odpornoci¹ na przecinanie, dobr¹ izolacyjnoci¹
ciepln¹ oraz wodoszczelnoci¹, a zarazem
 wysokim komfortem u¿ytkowym. W
kraju wci¹¿ aktualny pozostaje problem
poprawy jakoci tych rêkawic oraz wzbogacenie ich asortymentu o nowe wielofunkcyjne wzory. Wi¹¿e siê to z wprowadzeniem nowych materia³ów ochronnych,
które zwiêkszy³yby poczucie bezpieczeñstwa i komfort u¿ytkowania, a tak¿e przyczyni³yby siê do przed³u¿enia czasu eksploatacji rêkawic.
Z zagranicznych wzorów na uwagê
zas³uguj¹ rêkawice opracowane przez firmê Friedrich Seiz GmbH [11]. Jako ochronê przed wiatrem, deszczem, zimnem i
urazami mechanicznymi firma poleca rêkawice wykonane w czêci chwytnej ze
specjalnej tkaniny pokrytej tworzywem
sztucznym, za w czêci grzbietowej z tkaniny nylonowej, ostrzegawczej w kolorze
pomarañczowym, z pasami refleksyjnymi. Rêkawice wyposa¿one s¹ od strony
chwytnej we wk³ad z Kevlaru. Wodoszczelnoæ nadaje im wk³adka z membrany
Gore-Tex, znajduj¹ca siê miêdzy tkanin¹
zewnêtrzn¹ a podszewk¹. Izolacjê ciepln¹ zapewnia dodatkowa podszewka wykonana z tkaniny futerkowej. Innym wzorem rêkawic, opracowanym przez firmê
Friedrich Seiz GmbH s¹ rêkawice dzianinowe z Kevlaru powlekane cienk¹ warstw¹ kauczuku nitrylowego. Podszewka
wykonana jest z dzianiny bawe³nianej.
Wewn¹trz znajduje siê wk³ad z Gore-Texu.
Ocena rêkawic pod wzglêdem ich cech
ochronnych nie jest mo¿liwa na podstawie informacji podanych przez autorów. W
katalogu nie zosta³y bowiem przytoczone
wyniki badañ laboratoryjnych rêkawic.

Wiele firm (m.in. Procovés Industrie,
Lebon) produkuje rekawice ocieplane, w
których warstwê zewnêtrzn¹ stanowi skóra wodoodporna. Wk³adem termoizolacyjnym jest najczêciej w³óknina lub dzianina we³niana lub bawe³niana oraz dzianina
Polar. Mimo spe³nienia wymagañ normy
EN 388:1994, dotycz¹cej odpornoci mechanicznej rêkawic, omawiane wzory charakteryzuj¹ siê na ogó³ nisk¹ odpornoci¹
na przecinanie. Skóra, z której szyte s¹
rêkawice nale¿y do materia³ów, które przy
doskona³ej odpornoci na cieranie wykazuj¹ ma³¹ odpornoæ na przecinanie.
Ochronami wielofunkcyjnymi powinny
byæ rêkawice przeznaczone dla leników
zatrudnionych przy wyrêbie drzew i obróbce drewna. Zagro¿enia, na jakie s¹ oni
nara¿eni, to urazy mechaniczne, g³ównie
przeciêcia, zimno i wilgoæ oraz wibracje.
W prospektach ró¿nych firm zachodnich
coraz czêciej reklamowane s¹ rêkawice
dla pracowników obs³uguj¹cych rêczne
pilarki ³añcuchowe [15, 16]. Zamieszczone tam informacje ograniczaj¹ siê do omówienia funkcji, które spe³niaj¹ rêkawice i
podania nazw handlowych stosowanych
materia³ów. Dok³adna charakterystyka
materia³ów i szczegó³y konstrukcyjne na
ogó³ pozostaj¹ tajemnic¹ producenta. Rêkawice wykonane s¹ przewa¿nie ze skóry
bydlêcej, koziej lub koñskiej, czêsto o
wyprawie wodoodpornej. Specjalny
wk³ad z Kevlaru, niekiedy umieszczony
tylko w czêci grzbietowej rêkawic, stanowi ochronê przed przeciêciem pi³¹ ³añcuchow¹ pilarki. W czêci chwytnej (d³oñ
i palce) umieszczona jest wk³adka z materia³u t³umi¹cego wibracje. Czêsto jest
nim materia³ o nazwie handlowej Viskolas.
W stadium opracowywania s¹ projekty dwóch norm europejskich EN 3814:1996 i EN 381-7:1996 dotycz¹ce wymagañ i metod badañ rêkawic dla u¿ytkowników rêcznych pilarek ³añcuchowych [17, 18]. Projekty norm wprowadzaj¹ dwa wzory rêkawic o ró¿nej wymaganej powierzchni ochronnej. Wzór A stanowi¹ rêkawice o mniejszej powierzchni
ochronnej obejmuj¹cej czêæ rodkow¹
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rêki po stronie grzbietowej (bez palców).
Minimalna d³ugoæ materia³u ochronnego w rêkawicy wynosi 120 mm, za szerokoæ  110 mm. Wymagania dotycz¹
lewej rêkawicy, choæ i prawa mo¿e byæ
równie¿ rêkawic¹ ochronn¹. Wzór B to
rêkawice jedno- lub piêciopalcowe o powierzchni ochronnej w ca³ej czêci grzbietowej obejmuj¹cej równie¿ cztery palce
(bez kciuka). Minimalna d³ugoæ materia³u ochronnego w rêkawicy wynosi
190 mm, a szerokoæ  110 mm. Podobnie, jak w przypadku wzoru A wymagania dotycz¹ lewej rêkawicy. Materia³ znajduj¹cy siê w czêci chwytnej rêkawic powinien charakteryzowaæ siê odpornoci¹
na przeciêcie odpowiadaj¹c¹ co najmniej
pierwszemu poziomowi wymagañ wg
normy EN 388:1994 [5].
Wymienione s¹ cztery klasy rêkawic
zgodnie z ró¿nymi potrzebami na stanowiskach pracy. Klasa 0 zosta³a wprowadzona tymczasowo, aby daæ producentom
czas do opracowania wzorów rêkawic
spe³niaj¹cych bardziej rygorystyczne wymagania. Poszczególnym klasom rêkawic
odpowiada ró¿na szybkoæ ³añcucha stosowana w badaniu (tab. 3). Wymagane
jest, aby podczas badania rêkawic zgodnie z pr EN381-4 nie nastêpowa³o przeciêcie.
Obie czêci normy zawieraj¹ pewne
niecis³oci i s¹ przedmiotem krytyki niektórych cz³onków Komitetu CEN. Wród
Tabela 3
KLASY RÊKAWIC CHRONI¥CYCH PRZED
PRZECIÊCIEM PI£¥ £AÑCUCHOW¥ PILARKI RÊCZNEJ

to, ¿e po wycofaniu klasy 0 nie znajd¹ siê
odpowiednie materia³y na rêkawice, które bêd¹ odpowiada³y bardziej rygorystycznym wymaganiom. W zwi¹zku z tym,
mog¹ pojawiæ siê rêkawice grube i sztywne, które bêd¹ utrudnia³y pracê. Wród
opinii mo¿na spotkaæ równie¿ takie, które mówi¹, ¿e wymagania dotycz¹ce rêkawic s¹ zbyt wygórowane, gdy¿ same pilarki s¹ wystarczaj¹co zabezpieczone. Prawid³owa obs³uga pilarki wymaga, aby
lewa rêka trzyma³a przedni uchwyt, za
prawa  tylny. Inne sposoby trzymania
pilarki zwi¹zane s¹ z bardzo du¿ym ryzykiem i s¹ surowo wzbronione. Statystyki
wypadków w lenictwie nie wykazuj¹
w³aciwie urazów spowodowanych kontaktem rêki z ³añcuchem, a jeli takie maj¹
miejsce, to s¹ wywo³ane zelizgniêciem
siê rêki podczas ostrzenia ³añcucha.
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