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Wybrane aspekty doboru rêkawic ochronnych
!"#
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Wstêp

W artykule przedstawiono najbardziej powszechne zagro¿enia mog¹ce wystêpowaæ
!"#"!$%#&&'&(
"'#&)&"'"#&"*$
meblarskiego mo¿na stwierdziæ, ¿e g³ówne zagro¿enie jest zwi¹zane z dzia³aniem pojedynczych czynników: mechanicznych, chemicznych oraz termicznych, lub ³¹cznym dzia³aniem
dwóch czynników: mechanicznych i chemicznych, lub trzech czynników: mechanicznych,
chemicznych i termicznych. W zwi¹zku z czym, w artykule przedstawiono normy, w których
opisano wymagania, jakie powinny spe³niaæ rêkawice ochronne, aby mog³y byæ stosowane
$*&#) +!&)
rodzaj zagro¿enia oraz przedstawiono przyk³adowe zalecane konstrukcje oraz materia³
rêkawic ochronnych.
"#$ % $  & '()# ' *&)+ &,$  & + )&% -  ' &# &,$

            
This article presents the most common hazards present in the furniture industry and the principles
for selecting gloves protecting against them. An analysis of the occupational activities at different
workstations in the furniture industry has shown that the greatest risk is associated with exposure
to a single factor (mechanical, chemical or thermal) or the simultaneous operation of two factors
(mechanical and chemical) or three factors (mechanical, chemical and thermal). Therefore, this
article discusses standards, which describe the requirements protective gloves should meet to
be used in exposure to the aforementioned factors. It also presents – for selected occupational
activities – types of workplace hazards, sample recommended constructions of and materials for
protective gloves.
 ($&) .%&%& %)&(+ & / 0/ )+ )&%  . 0/ )+ ' &) .& 0/ )
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Zak³ady przemys³u meblarskiego zaliczane
s¹ do grupy przedsiêbiorstw, w których praca
zwi¹zana jest z kontaktem ze szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami [1]. Wed³ug danych GUS,
w 2014 r. odnotowano, ¿e 19016 osób pracuje
!"#$#&7
na które sk³ada siê zagro¿enie zwi¹zane z: czynni#"#;<=<><?7$@@
(1542) oraz czynnikami mechanicznymi (5313), [2].
+Q%"'"&(!"#
nale¿¹ nara¿enie na dzia³anie czynników mechanicznych, chemicznych, termicznych oraz na ³¹czne
dzia³anie dwóch rodzajów czynników: chemicznych
i mechanicznych lub trzech rodzajów czynników:
chemicznych, mechanicznych i termicznych [1]. Sza$Q"%7)")!$Q@&$#&
zagro¿enia ok. 80% stosuje rêkawice ochronne.
W 2014 r. liczba osób, które zosta³y poszkodowane w wypadkach przy pracy zwi¹zanej z produkcj¹
!"*X>\^_<7`{ )"#&
w wypadkach przy pracy 2074 osób stanowili:
„robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi
i pokrewne”, wg grup wykonywanych zawodów.
Urazów dozna³o 2092 osób: podczas obs³ugiwania
maszyn (545 osób), pracy z narzêdziami (428 osoby), operowania przedmiotami pracy (316 osoby),
transportu rêcznego (390 osoby), przemieszczania
siê po zak³adzie pracy (283 osób) [1,3]. Podkre  }#'7   ~ !* ' #
@$@#7Q%Q) #
ich podstawowe przyczyny wymienia siê nieprawid³owe zachowania pracownika (59% – 2752
#)?7*@Q%;\?
*"'#';~?
_<7`{   #7 )7  
przemys³u meblowego nale¿¹ do grupy zawodowej
o podwy¿szonym poziomie ryzyka wystêpowania
kontaktowych zawodowych chorób skóry, m.in.
na skutek kontaktu z py³em drzewnym, ¿ywic¹
naturaln¹ i lakierem [1,4].
Z ww. informacji wynika zatem, ¿e podczas wy#!"##
jest nie tylko stosowanie rêkawic ochronnych,
ale i ich odpowiedni dobór. Powinny siê one charakteryzowaæ parametrami zapewniaj¹cymi skuteczn¹
ochronê przed zagro¿eniami oraz w miarê mo¿li!$$_^{

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Celem niniejszego artyku³u jest omówienie do!$*&%#&&#'#
najbardziej powszechnych rodzajów zagro¿eñ
"'%$Q@&!"#

Rodzaje rêkawic ochronnych
     
oraz zasady ich doboru
  !"# "& "'"wane s¹ rêkawice do ochrony przed nastêpuj¹cymi
rodzajami zagro¿eñ:
• mechanicznymi
• chemicznymi
• czynnikami termicznymi
• ³¹cznym dzia³aniem wielu czynników.

Rêkawice chroni¹ce przed czynnikami mechanicznymi
Rêkawice chroni¹ce przed zagro¿eniami mechanicznymi, mo¿na podzieliæ na trzy umowne katego%$%#"'%"'$)@#
• chroni¹ce przed lekkimi urazami mechanicznymi – tzn. takimi, których skutki s¹ powierzchniowe
(np. obtarcie naskórka, lekkie skaleczenia) i, które
u¿ytkownik jest w stanie ³atwo i szybko zidentyfiko"@'%##)&
indywidualnej o prostej konstrukcji (tzw. kategoria I)
&@%#$chanicznymi – jak np. przeciêcia (w tym nieostrym
no¿em z ma³¹ energi¹, ostrymi przedmiotami),
obtarcia, przek³ucia
• chroni¹ce przed ciê¿kimi urazami mechanicznymi – przez co nale¿y rozumieæ np. uk³ucia i przeciêcia ostrymi no¿ami z du¿¹ energi¹, przeciêcia
no¿ami z napêdem lub rêczn¹ pilark¹ ³añcuchow¹.
Do rêkawic zapewniaj¹cych ochronê przed
lekkimi urazami mechanicznymi ; 
meblarskim wystêpuj¹cymi zazwyczaj na etapie
wstêpnej obróbki, sortowania i transportu drewna) mo¿na stosowaæ w zasadzie wszystkie typy
rêkawic. Ich dobór pod wzglêdem rodzaju materia³u, z którego s¹ wykonywane, opieraæ nale¿y
na stopniu prawdopodobieñstwa ryzyka wystêpowania danego rodzaju zagro¿eñ towarzysz¹cych
#Q7'#7!"'"#
ochrony nie krêpowa³y ruchów, czy w inny sposób
$'$*
Do najpopularniejszych rêkawic ochronnych
stosowanych do np.: przenoszenia ciê¿arów, wy³a$#$7!@$"#7"'7krymi czy szorstkimi przedmiotami, nale¿¹ rêkawice
'#$!7#*
$!$#'%*Q#$$#$!
'"'$7!@"#)'#
z doszywanym mankietem. Rêkawice takie mog¹
byæ zaopatrzone w warstwê w³ókniny wszyt¹ pod
#)%7'$Q@@
$ '!"'"

rêkawice piêcio-, trzy- i jednopalcowe, o palcach
skróconych (bezpalcowe), a tak¿e ochraniacze
nadgarstków, ³okci, przedramion oraz ramion. Przy
monta¿u, podczas wykonywania prac zwi¹zanych
z pos³ugiwaniem siê np. d³utem i m³otkiem, nale¿y
stosowaæ rêkawice, w konstrukcji których zastoso''$(%!'Q 
Przyk³ad takich rêkawic przedstawiono na fot. 1.
%#Q@&%-ciê¿kimi urazami mechanicznymi r¹k (zdarzaj¹cymi
"%Q%Q  $#Q!'&
i tapicerowanych oraz podczas przycinania i formowania drewna) s¹ wykonane z dzianin z przêdz
"#Q% *)#
aramidowych, polietylenowych, a tak¿e przêdze
z filamentami metalowymi oraz mieszanki z ww. typów przêdz [6-8]. Dodatkowo rêkawice te mog¹ byæ
pokryte warstw¹ kauczuku lub polichlorkiem winylu
; ?7"&'"#&tów [9]. Ich przyk³ady zaprezentowano na fot. 2.
Zarówno w przypadku ryzyka wyst¹pienia
##&7Q#%#&$)@#7"%
stosowanie rêkawic zapewniaj¹cych ochronê przed
takimi mechanicznymi czynnikami zagro¿enia, jak:
7%#*$#$Q@
"#"'('* %#&&'#Q"'#"')"#$'7czonych w badaniach laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z PN-EN 388:2006 (EN 388:2003) [10].
W odniesieniu do danego czynnika mechanicznego,
""#$'%#&&
!&!'Q&"&
*&&&;'!?
Rêkawice chroni¹ce przed zagro¿eniami mechanicznymi oznakowane s¹ znakiem graficznym,
zgodnie z PN-EN 388:2006 (EN 388:2003) [10],
a tak¿e czterocyfrowym kodem, gdzie cyfra
"Q"$"#$'
 #"   7 #Q }
  "#$'  #"
%7"'%
"#$'#"'*7"''}$Q"#$'
#"#*$;" < ?
) * $ "#$'
odpowiednich parametrów ochronnych rêkawic,
przy ich doborze nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê
na dopasowanie rêkawic do rêki u¿ytkownika –
ich konstrukcja nie mo¿e utrudniaæ wykonywania
&
+#)&@#%#$
mechanicznymi takimi, jak przeciêcie lub uderzenie
ostrym no¿em z du¿¹ si³¹ ;#')&Q
np. podczas ciêcia skóry lub tkaniny na etapie
rêcznego rozkroju tkanin, runa i owaty meblowej)
s³u¿¹ rêkawice wykonane z elementów metalo&7 "'Q7#

!  "#$'%#')&&
:*  2 &.&'  / ) . 0/ ) .& '   &'  &)
Parametr mechaniczny
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i przedramiona. Przyk³adem mog¹ byæ rêkawice
##'&7"'sowane do ochrony r¹k przed przeciêciami i uk³uciami no¿ami rêcznymi, zgodne z wymaganiami
PN-EN 1082-1:1999 (EN 1082-1:1996) [11], a tak¿e
zalecane do ochrony r¹k podczas prac z u¿yciem
no¿y z napêdem.
Innym przyk³adem s¹ rêkawice przeznaczone
do ochrony r¹k przed przeciêciem pi³¹ ³añcuchow¹,
spe³niaj¹ce wymagania PN-EN 381-7:2002 (EN 3817:1999) [12]. W celu zapewnienia komfortu pracy,
A)

B)

C)

Fot. 1. Przyk³ad rêkawic chroni¹cych przed lekkimi urazami r¹k: dzia#*"'*Q$*'Q@Q&''); ?7#%
polimerem od strony d³oniowej u³atwiaj¹cej chwyt przedmiotów (B)
"#)'#;?7;)**"?
2   "'  0/ ) & 0 0) '& -%& ) . )
  0/ )   $ (' &   $  '& & 0 
.  0& 0 *- ) 345+   0/ )   $ (' &
partially in the palmar region to facilitate gripping objects(B) leather
and fabric (C), (own source)
A)

B)

C)

' =  #*%#&&@&-ciê¿kimi urazami r¹k z przêdz z w³ókien polietylenowych o wysokiej
%; ?7%"#Q
7%'*#
*   "' *Q $*'Q@Q &'
') ;?7  %  "#Q   
#*"'*Q$*'Q@Q
&'');?7;)**"?
2   "'    0/ ) & 0 0) ' & 99
9) / & -%& ) . ) ' . (&) . (  (  .* &) $
high cut resistance (A), yarns with high resistance to abrasion, cut
and tear resistance and coated with polymer in the whole palmar
region to facilitate gripping objects (B), yarns with high abrasion
resistance coated with polymer in the whole palm region to facilitate
gripping objects (C), (own source)
" < #}}$Q@&nej z przyk³adowym czterocyfrowym kodem oznaczaj¹cym
="#$'#"7
<"#$'#"%7
="#$'#"'*="#$'#"
na przek³ucie
Fig. 1. A graphic symbol indicating the mechanical resistance
$  )'  .%&90   0 &.&'
 /   .& *&) & )) + &.&'  /   .& %
& )) + &.&'  /   .&  & & )) 
&.&'  /   .& % %& & ))
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A)

B)

Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. [14]). Podczas
wykonywania tego typu pracy mo¿na stosowaæ
#&"#)7#')&@"#)
dzia³aniem czynników mechanicznych, a stanowi¹
preparaty pozwalaj¹ce na jej zabezpieczenie przed
niekorzystnym dzia³aniem czynników chemicznych,
jak np. py³ tekstyliów [15].

Rêkawice chroni¹ce przed czynnikami chemicznymi

' `  #*%##Q#'&
(A) oraz p³ytek metalowych (B) do ochrony r¹k przed ciê¿kimi
$&7;)**"?
2   4 ='  .  0/ ' . '  ' ) 345 
'   ) 3>5  &  ) .&' /( '   -%& )
(own source)
A)

B)

Fot. 4. Przyk³ad rêkawicy ca³ogumowej wykonanej z lateksu naturalnego do ochrony przez ryzykiem zachlapania rêki substancj¹ chemiczn¹ (A); rêkawicy ca³ogumowej wykonanej z lateksu naturalnego
z moletowan¹ powierzchni¹ tj. fakturalnym wzorem, u³atwiaj¹cym
"$@ &'"#&*#&')
&#&;?7;)**"?
2   4 ='  .  9&%** & 0/ ' . %&  =
 &  0)  &) . ) ) 0 *(  '  )%*) 345?
 9&%** & 0/ ' . %&  =+  =%& +  . 
manual dexterity, e.g., gripping slippery or smooth elements, to
protect against chemical agents (B), (own source)

podczas u¿ytkowania pilarek ³añcuchowych, zgodne
z PN-EN 14328:2007 (EN 14328:2005) [13], jako
rêkawice wewnêtrzne stosuje siê czêsto rêkawice
wykonane z przêdzy bawe³nianej.
#$#)&&#
 '& "'' Q"' '*
plecionki metalowej na rozci¹ganie (nie mo¿e
nastêpowaæ pêkanie lub otwieranie siê ¿adnego
 ')  *@(?   *Q
& #) &  #*$ 
Odpowiednia musi byæ równie¿ konstrukcja takich
rêkawic oraz jej wymiary – przyk³ady takich rêkawic
przedstawiono na fot. 3.
W przypadku, gdy istnieje ryzyko pochwycenia
rêkawic przez poruszaj¹ce siê elementy maszyn,
np. podczas obróbki mechanicznej drewna za pomoc¹ pilarek, frezarek, wiertarek automatycznych,
'Q#&7"'"%#
ochronnych (§8 ust. 3 rozporz¹dzenie Ministra
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Rêkawice ochronne stosowane podczas pracy
z czynnikami chemicznymi maj¹ za zadanie odizo%#%#!#'#'$
z niebezpiecznymi chemikaliami. W tym celu nale¿y
stosowaæ rêkawice szczelne, piêciopalcowe, wykonane z kauczuków naturalnych, syntetycznych lub
tworzyw sztucznych. Do wytwarzania rêkawic chroni¹cych przed czynnikami chemicznymi stosuje siê:
kauczuk naturalny; polichloroprenowy (neopren);
poliakrylonitrylowy (perbunan); butylowy; a tak¿e
viton, polichlorek winylu, polialkohol winylowy
 &   %#  #
substancji chemicznych jest oceniana za pomoc¹
' "$!7"'#')#
"%"#$'%# *$""
przebicia rêkawic przez substancjê chemiczn¹, tym
""#$'%##
• czas przebicia > 10 min oznacza 1 poziom
"#$'
• czas przebicia > 30 min oznacza 2 poziom
"#$'
• czas przebicia > 60 min oznacza 3 poziom
"#$'
• czas przebicia > 120 min oznacza 4 poziom
"#$'
• czas przebicia > 240 min oznacza 5 poziom
"#$'
• czas przebicia > 480 min oznacza 6 poziom
"#$'
#$##  # %#  ! !
ka¿da kombinacja: rêkawica ochronna – czynnik
chemiczny. Nie mo¿na bowiem przyj¹æ za³o¿enia,
¿e rêkawica wykonana z danego surowca bêdzie
zawsze jednakowo odporna na dany czynnik chemiczny. Rêkawice wyprodukowane przez ró¿nych
producentów, mimo ¿e s¹ wykonane z tego samego
"$"'7@)"%*&7# )
w procesie technologicznym. Producent ma obowi¹zek podaæ, w instrukcji do³¹czanej do rêkawic,
czynniki chemiczne zastosowane w badaniach,
a tak¿e uzyskany w odniesieniu do nich poziom
"#$' 'Q"'$'##
dokonaæ prawid³owego doboru rêkawic do rodzaju
i stê¿enia substancji chemicznej stosowanej na stanowisku pracy.
Przed doborem odpowiednich rêkawic do prac
z czynnikami chemicznymi nale¿y przede wszystkim
"%#)#go, m.in. w zakresie informacji na temat rodzaju
i stê¿enia stosowanego produktu – substancji
chemicznej i/lub mieszaniny, przed dzia³aniem
którego nale¿y zapewniæ ochronê r¹k pracownika
na czas pracy w kontakcie z t¹ substancj¹ i mieszanin¹, bior¹c równie¿ pod uwagê rodzaj nara¿enia.
'7#7Q"''
na dzia³anie kropel ciek³ych substancji i ich mie"7   #'#'$ %# ;% *
$!##"'# -

-EN 420+A1:2012 (EN 420:2003+A1:2009) [16] lub
dodatkowo przedramienia i ramienia z substancj¹
chemiczn¹ i mieszanin¹.
W przypadku, gdy nie mo¿na wyeliminowaæ kontaktu rêki z czynnikiem chemicznym,
do jej ochrony nale¿y wybieraæ rêkawice szczelne,
ca³ogumowe lub ca³otworzywowe (fot. 4.), które
&#'$Q@"%@*nika chemicznego, wystêpuj¹cego na stanowisku
pracy, zgodnie z wymaganiami PN-EN 374-1:2005
(EN 374-1:2003) [17]. Badania laboratoryjne
#""%#*$&$!
ca³otworzywowych nale¿y wykonaæ wg PN-EN
374-2:2015-04 (EN 374-2:2014) [18], natomiast
#"$!"'Q&&
wg PN-EN 16523-1:2015-05 (EN 16523-1:2015) [19]
(znowelizowana norma europejska opisuj¹ca metodykê badania wspóln¹ dla odzie¿y, rêkawic i obuwia
ochronnego, która zast¹pi³a PN-EN 374-3:2005/
=>;`X`=`?_={? %#wic na dzia³anie tego czynnika powinna byæ podana
"'$#Q&$'#'!&
chemicznej, opracowanych przez producenta, wraz
 "# $ "#$' %#
# !%#
"#$'7##
zaleca siê wybór rêkawic o poziomach wy¿szych, ni¿
wynika to z czasu trwania kontaktu z substancj¹
chemiczn¹ na stanowisku pracy. Przy doborze
rêkawic nale¿y te¿ uwzglêdniaæ zalecenia zawarte
w Karcie Charakterystyki substancji chemicznej stosowanej na stanowisku pracy (o ile zosta³y podane).
Je¿eli w wyniku oceny ryzyka zawodowego
zostanie stwierdzone, ¿e praca w kontakcie z substancj¹ chemiczn¹ polega jedynie na operowaniu
przedmiotami, które mog¹ byæ ni¹ zabrudzone
i nie ma ryzyka zachlapania rêki chemikaliami, wówczas dopuszcza siê stosowanie rêkawic wykonanych
z dzianin lub tkanin powleczonych odpowiednim
#$$# !@ ' "'$ '#
 % *Q   Q# #7
%#"%#'#Q#"'$#QQ"'znaczona jedynie do ochrony r¹k przed czynnikami mechanicznymi, jak: obtarcia, przeciêcia
#*$"$%*Q%# 
Przy manipulowaniu przedmiotami zabrudzonymi
substancjami chemicznymi, wskazane by³oby jednak stosowanie rêkawic, które poza spe³nieniem
( '@&   #
mechaniczne, bêd¹ charakteryzowa³y siê równie¿
@%*Q%###Q"$!"'Q&Q7'@
badaniami wykonanymi wed³ug PN-EN 165231:2015-05 (EN 16523-1:2015) [19] (znowelizowana
norma europejska opisuj¹ca metodykê badania
wspóln¹ dla odzie¿y, rêkawic i obuwia ochronnego, która zast¹pi³a PN-EN 374-3:2005/AC:2006
(EN 374-3:2003) [20]) oraz PN-EN 374-2:2015-04
(EN 374-2:2014) [18]. W celu zapewnienia w³a '& " 
narzêdziami pracy, mo¿na wybraæ rêkawice, które
"@  % *Q '# 
punktowo odpowiednim polimerem.
Podczas prac wykonywanych w nara¿eniu
 * "$!"'Q &&7 ' Q
s¹ to prace zwi¹zane z manipulowaniem przed' !$ #@ "$!"'Q@
chemiczn¹, nie powinny byæ stosowane rêkawice
skórzano-tkaninowe.

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

A)

B)

C)

!"#)(!%&&+
Rêkawice chroni¹ce przed substancjami
chemicznymi i mikroorganizmami
K,JL  : &'0  $('0

!"(&)%&&)

!"#$$%&&'
Rêkawice chroni¹ce
przed zagro¿eniami mechanicznymi

Rêkawice chroni¹ce przed
zagro¿eniami termicznymi
30&E  %* 0 G5

!"(&,-%&
Rêkawice ochronne.
Wymagania ogólne i metody badañ

!"&$!%***

!"(#$%&&)
Odzie¿ ochronna. Rêkawice i ochrony ramion
chroni¹ce przed przeciêciem no¿ami z napêdem.
H('0  ' ( *G

!"#$!)%&&
Odzie¿ ochronna dla u¿ytkowników pilarek
#G % $(
& J( 
K,JL  H('0  &,$ chroni¹cych
&  & ,  ' #E #G % $E

Odzie¿ ochronna. Rêkawice i ochrony ramion
chroni¹ce przed przeciêciami i uk³uciami
no¿ami rêcznymi.
I,$

    &J     &( &'

" = %#&&@&"'"!"#
@0  "&) .& 0/ )    * %)    .%&%& %)&(

Rêkawice chroni¹ce
przed chemikaliami
(PN-EN 374 - 1:2005)
M &  -E 
substancjê chemiczn¹
w badaniach, np.
 ./01
B – aceton
 N P $&   )%
M N !P $) )&$( 3Q5
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Rêkawice wodoodporne
o ograniczonej ochronie
przed chemikaliami
(PN-EN 374 - 1:2005)
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Rêkawice chroni¹ce
przed zagro¿eniami mechanicznymi
(PN-EN 388:2006)
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Rêkawice chroni¹ce
przed czynnikami gor¹cymi
(PN-EN 407: 2007)
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Rêkawice chroni¹ce
przed uk³uciami i przeciêciami
no¿ami rêcznymi
(PN-EN 1082-1:1999)

Rêkawice przeznaczone
do ochrony r¹k przed przeciêciem
pi³¹ ³añcuchow¹
(PN-EN 381-7:2002)
#(

 &J   J  & 3   5
 &J   & ,  3   5
$(&('#J   & & 3   5
 &J   & #%  3   5

Odzie¿ ochronna.
Rêkawice i ochrony ramion chroni¹ce przed
przeciêciem no¿ami z napêdem.
Wymagania i metody badañ
(PN-EN 14328:2007)

Rys. 3. Stosowane znaki graficzne informuj¹ce o parametrach ochronnych rêkawic mog¹cych mieæ zastosowanie
!"#
@0  D&  )('*)  0 
& / &'  &) . 0/ )    * %)    .%&%& %)&(

Rêkawice chroni¹ce przed czynnikami termicznymi
+ #) & @#  #
termicznymi nale¿y stosowaæ rêkawice spe³niaj¹ce
wymagania PN-EN 407:2007 (EN 407:2004) [21].
Zaleca siê wybór rêkawic wykonanych z tkanin lub
dzianin z przêdz m.in. aramidowych o wysokiej
 &Q  'Q7  '#
przêdzy bawe³nianej i we³nianej – impregnowanej
niepalnie (fot. 5.). Mog¹ byæ równie¿ stosowane
skóry wyprawione termoodpornie. Funkcjê wk³adu
termoizolacyjnego, stanowi¹cego wewnêtrzn¹ warstwê rêkawic, pe³ni¹ w³ókniny, dzianiny np. akrylowe
lub we³niane czy pianka poliamidowa. W konstrukcji
niektórych wzorów rêkawic stosowane s¹ równie¿
membrany wodoszczelne, paroprzepuszczalne.

Rêkawice chroni¹ce przed ³¹cznym dzia³aniem wielu
czynników
W przypadku zagro¿eñ ³¹cznych wymagane
jest stosowanie wielofunkcyjnych rêkawic, które
zapewni¹ jednoczesn¹ ochronê przed wieloma
czynnikami. Wykorzystanie osi¹gniêæ w technologii
wytwarzania rêkawic umo¿liwia ju¿ wyprodukowanie wyrobów, które zapewniaj¹ jednoczesn¹
ochronê przed wieloma zagro¿eniami.
Obecnie dostêpne s¹ rêkawice chroni¹ce przed
czynnikami mechanicznymi (przeciêcia, przek³ucia,
obtarcia) i wybranymi czynnikami chemicznymi.
Tego typu rêkawice wykonywane s¹ z kilku warstw
ró¿nych polimerów na podk³adzie dzianinowym.
Powinny one spe³niaæ wymagania norm (wymie&Q'#$?)-

Fot. 5. Przyk³ad rêkawicy z dzianiny z przêdzy impregnowanej niepalnie do ochrony przed czynnikami termicznymi (A, B, C)
2   4 ='  .    0/ ' . (& ' & 0 +
nonflammable, to protect from thermal risks (A, B, C)

sieniu do rêkawic chroni¹cych przed substancjami
chemicznymi, jak równie¿ rêkawic do ochrony przed
czynnikami mechanicznymi.
 Q# #7  %# wszechnie stosowane w ochronie przed chemikaliami stanowi¹ g³ównie wyroby ca³ogumowe
lub ca³otworzywowe i charakteryzuj¹ siê ni¿szymi
 "#$'  #" 
7!#*$'*@ '"'%#&
typowo przeznaczone do ochrony przed czynnikami
&"Q@*&nych w nara¿eniu na niebezpieczne substancje
chemiczne. W konsekwencji, w przypadku ³¹cznego dzia³ania tych dwóch czynników, zalecane
jest stosowanie wielowarstwowych uk³adów rêkawic. W przypadku, gdy g³ówne zagro¿enie stanowi¹ czynniki mechaniczne, zewnêtrzna rêkawica
ochronna bêdzie charakteryzowa³a siê odpowiedni¹
;"#@?@*7'"'
pod ni¹ powinna zostaæ umieszczona rêkawica
&  "#Q   #
chemiczne (wk³ad). Nale¿y jednak zaznaczyæ,
¿e taka kombinacja rêkawic ochronnych mo¿e
powodowaæ utrudnienia podczas wykonywania
prac manualnych.
Dostêpne s¹ równie¿ rêkawice, które chroni¹
przed czynnikami chemicznymi, mechanicznymi,
jak równie¿ termicznymi (kontaktem z gor¹cym
przedmiotem). Jednym z nowych rozwi¹zañ s¹ rêkawice chroni¹ce przed czynnikami mechanicznymi
(przeciêcia, przek³ucia, obtarcia) i wybranymi
czynnikami chemicznymi oraz mikroorganizmami,
jak równie¿ ska¿eniem radioaktywnym. Tego typu
rêkawice wykonywane s¹ z kilku warstw ró¿nych
polimerów na podk³adzie dzianinowym.

Dokumenty normatywne i znakowanie
rêkawic ochronnych
Wszystkie rêkawice ochronne mog¹ce mieæ
"'"   !"#7 ny spe³niaæ wymagania PN-EN 420+A1:2012
(EN 420:2003+A1:2009) [16].
Na rys. 2. zestawiono normy dotycz¹ce rêkawic
ochronnych, a na rys. 3. stosowane w nich znaki
graficzne, informuj¹ce o parametrach ochronnych
%#@&"'"
meblarskim.
Wskazówki praktyczne nt. doboru rêkawic
&&!"#
Podczas doboru rêkawic ochronnych w przemy!"#$%

BP 9/2016

11

• rodzaj czynnika niebezpiecznego/szkodliwego
(czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne itp.)
 #  Q"Q
ochrony przed wieloma czynnikami wystêpuj¹cymi
na stanowisku pracy
 %# $) && @# ;##7
%#7%#?
• obszar koñczyny górnej nara¿ony na dzia³anie
czynnika niebezpiecznego/szkodliwego (rêka; rêka
%%#*%%#
%$!*%?
• czas oddzia³ywania czynnika – g³ównie w przypadku zagro¿eñ chemicznych
• rodzaj wykonywanej pracy (wybór rêkawic
o odpowiedniej konstrukcji: liczba palców, sposób
wykonania u³atwiaj¹cy chwyt przedmiotów g³adkich
"#&?
Analizuj¹c poszczególne dzia³ania podejmowane
przez pracowników podczas produkcji mebli, mo¿na
#*$#ra¿eniu na dzia³anie:
• g³ównie czynników mechanicznych:
– mechaniczna obróbka drewna z wykorzystaniem frezarek oraz wiertarek
')!7##'Q#
– obs³uga maszyn w dziale utrzymania ruchu
• g³ównie czynników chemicznych:
– malowanie i lakierowanie elementów meblarskich
• ³¹czne czynników chemicznych i mechanicznych:
– przygotowanie tarcicy z wykorzystaniem
pilarki mechanicznej
– mechaniczna obróbka drewna, sortowanie
i uk³adanie drewna, struganie i szlifowanie
– chemiczna obróbka drewna
– formatowanie elementów, rozkrój ich na ma³e
formatki z wykorzystaniem linii obróbki p³yty
– rêczny rozkrój tkanin, runa, owaty meblowej
oraz formowanie, wycinanie, szycie i ³¹czenie elementów tekstylnych i skórzanych
– wykañczanie elementów poprzez zeskrobywanie obrze¿y, wiercenie rêczne i przycinanie
elementów z wykorzystaniem wiertarek
• ³¹czne czynników chemicznych, mechanicznych i termicznych:
– termiczna obróbka drewna
– klejenie elementów drewnianych na zimno
i gor¹co.
Na poni¿szych diagramach (rys. 4-7.) przedstawiono czynniki zagro¿enia mog¹ce wystêpowaæ
!"#7#*#&
$#
oraz konstrukcje i materia³ rêkawicy ochronnej rekomendowany do stosowania na stanowiskach pracy.
 Q#  #7  
rêkawica nie daje stuprocentowej ochrony i dlatego
bardzo wa¿ne jest przestrzeganie przez pracowników zasad bezpiecznej pracy.

Podsumowanie
 "'  !& 
wykonywanych na stanowiskach pracy podczas
kolejnych etapów produkcji, obejmuj¹cych wstêpn¹
obróbkê drewna oraz kolejne etapy produkcji mebli,
mo¿na stwierdziæ, ¿e pracownicy przemys³u meblarskiego s¹ nara¿eni na liczne czynniki niebezpieczne,
"#$!$@ Q%Q'}#
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A) 5-palcowe rêkawice dzianinowe
lub tkaninowe powlekane
kauczukiem lub tworzywem
sztucznym odpornym chemicznie

mechaniczne
7#$7!"#
Narzêdzia:
• no¿e
• m³otki
• $!#%'
• wkrêtaki

0;=>?07@-9A-=">9-B
>C0-E978;7F>;"@

Monta¿ próbny
Pakowanie
'Q#

Ostre i postrzêpione krawêdzie
elementów drewnianych

B) 5 – palcowe skórzano-tkaninowe
w wersji z lub bez w³ókniny
amortyzuj¹cej uderzenia

Ostre krawêdzie elementów maszyn
i sto³ów

Rêczny rozkrój tkanin, runa, owaty meblowej
No¿e mechaniczne, no¿yce

5-palcowe rêkawice
#'&

Formowanie, wycinanie, szycie i ³¹czenie
elementów tekstylnych i skórzanych

Przygotowanie tarcicy
z wykorzystaniem pilarki mechanicznej
Wiruj¹ce elementy maszyny
Mechaniczna obróbka drewna
z wykorzystaniem frezarek oraz wiertarek

Stosowanie rêkawic ochronnych
:   

" X  #*#&!"#$*#)&&
oraz rekomendowana konstrukcja i materia³ rêkawicy do stosowania na stanowisku pracy
@0  T='  ) .  %  ))   .%&%& %)&( % & = )%&  '   . &)+  & ''  
)&%  .  ' & .& 0/ )  * %)    $&)
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chemiczne

• Bejce
• Lakiery
• Rozpuszczalniki

Malowanie
Lakierowanie elementów meblarskich

0;=>?07@-9A-=">9-B
>C0-E978;7F>;"@

5-palcowe rêkawice ca³ogumowe
lub ca³otworzywowe odporne chemicznie
&&"#$'
wyznaczonych na podstawie rodzaju
produktu chemicznego oraz czasu
kontaktu rêki pracownika z danymi
substancjami chemicznymi
i ich mieszaninami

" ^  #*#&!"#$*#)&&
oraz rekomendowana konstrukcja i materia³ rêkawicy do stosowania na stanowisku pracy
Fig. 5. Examples of occupational tasks in the furniture industry under exposure to chemical factors, and recommended
)&%  .  ' & .& 0/ )  * %)    $&)

jest zagro¿enie czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi, lub ich ³¹czne, negatywne
oddzia³ywanie na organizm cz³owieka.
Na podstawie danych GUS odnotowano, ¿e najwiêksza liczba wypadków podczas produkcji mebli
w 80% przypadków odnosi³a siê do urazów r¹k,
'Q%Q) @#$d³owy dobór rêkawic ochronnych jest zagadnieniem
!   #'# !("'
pracowników przemys³u meblarskiego.
   "'"# 7 #&   #) 7
na podstawie badañ ankietowych oraz informacji
uzyskanej podczas wizytacji zak³adów stwierdzono,
   !"# @  "'"wanie nastêpuj¹ce rodzaje rêkawic ochronnych,
#'#&

• czynnikami mechanicznymi:
– 5-palcowe rêkawice skórzano-tkaninowe bez
lub z wk³adem anty-przeciêciowym
– 5-palcowe rêkawice dzianinowe lub tkaninowe
– 5-palcowe rêkawice dzianinowe lub tkaninowe
%"#Q&Q
 ^ %#  # 
metalowych
• czynnikami chemicznymi:
– 5-palcowe rêkawice ca³ogumowe lub ca³otworzywowe odporne chemicznie o odpowiednich
& "#$' &  stawie rodzaju produktu chemicznego oraz czasu
kontaktu rêki pracownika z danymi substancjami
chemicznymi i ich mieszaninami
• czynnikami mechanicznymi i chemicznymi:

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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pewnia ca³kowitej ochrony, wobec czego pracownicy
powinny stosowaæ bezpieczne zasady pracy.
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chemiczne
•
•
•
•

Kleje
Rozpuszczalniki
P³yny czyszcz¹ce
Szpachla

Wykañczanie zabrudzonych czynnikami
chemicznymi elementów poprzez
zeskrobywanie obrze¿y, wiercenie
i przycinanie elementów

• ¯ywice naturalne
• Py³ drewna

Formatowanie (np. rozkrój)
zabrudzonych czynnikami chemicznymi
elementów

¯ywice naturalne

Mechaniczna obróbka drewna,
sortowanie i uk³adanie drewna,
struganie i szlifowanie

Impregnat do drewna

Chemiczna obróbka drewna

5-palcowe rêkawice polimerowe
z wk³adem wykonanym
%"#Q
mechanicznej
Q@Q
*#'#'

Ostre i postrzêpione
krawêdzie elementów
drewnianych
Ostre krawêdzie
elementów maszyn
i sto³ów

5-palcowe rêkawice dzianinowe
%"#Q
mechanicznej
(np. Kevlar®, Nomex®,
Twaron®) powlekanych
kauczukiem lub tworzywem
sztucznym odpornym chemicznie

Kleje do drewna

Klejenie elementów drewnianych
na gor¹co

"    #*  #&   !"#  $  *@ * #)
mechanicznych, termicznych i chemicznych (manipulowanie przedmiotami zbrudzonymi substancjami chemicznymi) –
rekomendowana konstrukcja i materia³ rêkawicy do stosowania na stanowisku pracy
Fig. 7. Examples of occupational tasks in the furniture industry under exposure to mechanical, thermal and chemical
. &) 3 0 *- ) '  *(
' )5+  & ''   )&%  .  ' & .& 0/ ) 
be used at the workstation

– 5-palcowe rêkawice dzianinowe z przêdz
 "#Q  &Q #
tworzywem sztucznym lub kauczukiem odpornym
chemicznie
• czynnikami mechanicznymi i termicznymi:
– 5-palcowe rêkawice ochronne z tkanin lub
  %  "#Q  &nicznej i termicznej
• czynnikami mechanicznymi, termicznymi
i chemicznymi:
– 5-palcowe rêkawice polimerowe z wk³adem
#%"#Q&Q  7 Q@ 
na ciep³o kontaktowe.
Proponowane w artykule rekomendowane rozwi¹zania w zakresie konstrukcji rêkawic ochronnych
maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa pracowni-

ków sektora przemys³u meblowego poprzez zwiêk"*#"
!("'@#"@Q 
$Q"%7*!)%#&&
na podstawie niniejszego artyku³u spowoduje
zmniejszenie liczby urazów podczas wypadków przy
pracy o ok. 30%, a tym samym spowoduje uzyska & #  #" }"7
poprzez np. krótsze okresy zwolnienia lekarskiego,
mniejsze nak³ady na leczenie i rehabilitacjê itp.
  #7  
w artykule rodzaje rêkawic ochronnych stanowi¹
*@#*7*)!%#"'nowiska pracy powinien byæ zawsze poprzedzony
odpowiednim i wnikliwym procesem oceny ryzyka
zawodowego. ¯adna rêkawica ochronna nie za-
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