WQ\SXŜ:+?638+5<9:3.Ĥ9A=5+
N\RKLSXŜ/7363+3<D7+Ħ=5+
WQ\SXŜ49+88+5?<:3/A=5+
N\:+?638+-2ü=C
-OX^\KVXc3X]^c^_^9MR\YXc:\KMc
p:Kħ]^aYac3X]^c^_^,KNKaMdc
5YX^KU^$ZKaYT*MSYZVYNdZV
.93$ !""

Dobór rêkawic do ochrony
przed zagro¿eniami wystêpuj¹cymi
przy produkcji i stosowaniu
prefabrykatów betonowych
W artykule przedstawiono powszechne zagro¿enia, mog¹ce wystêpowaæ przy proN_UMTSS]^Y]YaKXS_Z\OPKL\cUK^¸aLO^YXYacMR8KZYN]^KaSOKXKVSdcMdcXXYļMSackonywanych na ró¿nych stanowiskach pracy, mo¿na stwierdziæ, ¿e g³ówne zagro¿enia
zwi¹zane s¹ z dzia³aniem czynników mechanicznych, termicznych i chemicznych. Na
ZYN]^KaSOZ\dcTý^OQYZYNdSKĥ_ac]^ýZ_TéMcMRdKQ\YŜOħdKZ\YZYXYaKXYa]UKd¸aUS
doboru rêkawic ochronnych.
=ĥYaKUV_MdYaO$\ýUKaSMOYMR\YXXO]^Y]YaKXSOZ\OPKL\cUK^¸aLO^YXYacMR

Wstêp
A:YV]MOad\K]^KYLOMXSOdKSX^O\O]YaKXSOackorzystaniem betonowych elementów prefabrykowanych, poniewa¿ dziêki nim mo¿liwe jest znaczne
uproszczenie procesu wznoszenia obiektów oraz
monta¿u instalacji i przyspieszenie w ten sposób
\OKVSdKMTS SXaO]^cMTS 3X^OX]caXc ad\Y]^ Z\YN_UMTS
cementu i postêp technologii wytwarzania betonu oraz specjalistycznego wyposa¿enia sprzyja
rozwojowi technologii prefabrykowanych. Najwiêkszy udzia³ tego typu wyrobów obserwowany
jest w budownictwie przemys³owym oraz przy
wznoszeniu nieprzemys³owych obiektów magazyXYacMRRKXNVYacMRY\Kd_Ŝc^OMdXYļMSZ_LVSMdXOT
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(m.in. mostów, stadionów, tuneli oraz parkingów).
A:YV]MON_Ŝc_NdSKĥa\cXU_Z\OPKL\cUK^¸aLOtonowych maj¹ wyroby drobnowymiarowe, w tym
tzw. galanteria, czyli mniejsze elementy drogowe,
infrastruktury lub uzbrojenia terenu [1].
:YNMdK]Z\KMdaSédKXcMRdZ\YN_UMTéS]^Y]Ywaniem prefabrykatów betonowych wystêpuje
nara¿enie pracowników na ró¿nego rodzaju zagro¿enia: mechaniczne, termiczne, chemiczne, z czego
acXSUKUYXSOMdXYļë]^Y]YaKXSKļ\YNU¸aYMR\YXc
indywidualnej.
W artykule przybli¿ono zagadnienia zwi¹zane
z odpowiednim doborem rêkawic do ochrony przed
zagro¿eniami, wystêpuj¹cymi podczas produkcji
i stosowania prefabrykatów betonowych.

0Y^3QY\=YUYVY`,SQ]^YMUZRY^Y

=OVOM^SYXYPZ\Y^OM^S`OQVY`O]PY\RKdK\N]\OVK^ON^YZ\OMK]^MYXM\O^O
This article presents the most common hazards present when precast concrete is manufactured and used. An analysis of the occupational activities at different workstations has shown
that the greatest risk is associated with exposure to mechanical, thermal and chemical factors.
9X^ROLK]S]YPKMVK]]SPSMK^SYXYPObS]^SXQRKdK\N]^RS]K\^SMVOZ\O]OX^]\OMYWWOXNK^SYX]
for how protective gloves should be selected.
5OcaY\N]$Z\Y^OM^S`OQVY`O]_]SXQZ\OMK]^MYXM\O^O

Rodzaje zagro¿eñ podczas produkcji
i stosowania prefabrykatów betonowych
Jednym z podstawowych materia³ów stosowanych do produkcji prefabrykatów budowlanych jest beton – materia³, który uzyskuje swoje
aĥKļMSaYļMS a acXSU_ RcN\K^KMTS1 cementu [2].
:\OPKL\cUK^ LO^YXYac ^Y Z¸ĥZ\YN_U^ acUYXKXc
z betonu zgodnie z za³o¿onymi standardami, formowany i pielêgnowany w miejscu innym, ni¿ miejsce
UYħMYaOQYdK]^Y]YaKXSKEGWYX^YaKXcLOdZY1
2cN\K^KMTKpYQ¸ĥZ\YMO]¸aMROWSMdXcMRV_LPSdcMdXcMR
w trakcie których woda jest przy³¹czana do innej substanMTSKVOXSOaMKĥYļMSXSOZYa]^KTéNYNK^UYaYZ\YN_U^c
uboczne. [przyp. red.]

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

>KLOVK<YNdKTOŚ\¸NĥKS]U_^USdKQ\YŜOħac]^ýZ_TéMcMRZYNMdK]Z\YN_UMTSS]^Y]YaKXSKZ\OPKL\cUK^¸aLO^YXYacMR
>KLVO2KdK\NUSXN]]Y_\MO]KXN\O]_V^]Z\O]OX^aROXZ\OMK]^MYXM\O^OS]WKX_PKM^_\ONKXN_]ON
Rodzaje
zagro¿eñ ř\¸NĥYdagro¿enia

Skutki zagro¿enia

Chemiczne

Termiczne
(gor¹ce)

Mechaniczne

Wiruj¹ce elementy w maszynach i urz¹dzeniach
Narzêdzia typu m³otek, wbijak
Narzêdzia stosowane do zagêszczania mieszanki
9]^\OSac]^KTéMOOVOWOX^cPY\WLVKMRcN\_^¸aSXK\dýNdS^cZ_$MýQS
no¿yce rêczne do stali, szczotki metalowe
9]^\OYU_MSKSYLSMSKPY\W
Szorstkie i chropowate powierzchnie elementów
Wibruj¹ce urz¹dzenia
Gor¹ce powierzchnie pó³produktów podczas dojrzewania mieszanki
betonowej w fazie naparzania
Wysoka temperatura i efekty uboczne procesów spawalniczych

:YMRacMOXSOdQXSOMOXSO
i zmia¿d¿enie r¹k
Zgniecenie i zmia¿d¿enie r¹k
Zgniecenie i zmia¿d¿enie r¹k
:\dOMSýMSO]U¸\c\éU
:\dOUĥ_MSKSXKUĥ_MSK]U¸\c\éU
:\dO^K\MSK]U¸\c\éU
Zespó³ wibracyjny
9ZK\dOXSO
9ZK\dOXSO

Substancje chemiczne i ich mieszaniny:
UYWO\McTXO Z\OZK\K^c Y aĥKļMSaYļMSKMR KX^cKNROdcTXcMR WVOUY
cementowe, oleje naturalne i mineralne, smary, olej maszynowy, :YN\KŜXSOXSK]U¸\c\éU
WSO]dKXUK LO^YXYaK ļ\YNUS NY Mdc]dMdOXSK PY\W Zcĥ LO^YXYac
i krzemionkowy

ļ\ONXSYXKZVKM_L_NYac=UĥKNK]SýYXdLO^YX_
wzmacnianego ró¿nego rodzaju zbrojeniami, a jako
uzbrojenie prefabrykatów stosowane s¹ stalowe lub
kompozytowe prêty, kable i ciêgna, d³ugie i krótkie
w³ókna, mikrow³ókna, maty i siatki [4].
W produkcji i stosowaniu prefabrykatów mo¿na
wyró¿niæ m.in. nastêpuj¹ce procesy technologiczne:
• przygotowanie form – sk³adanie i pokrywanie
formy preparatem antyadhezyjnym
• przygotowanie zbrojenia – uk³adanie w formie
zbrojenia oraz profili kszta³tuj¹cych obrze¿a i otwory
w elemencie
• produkcja i uk³adanie mieszanki betonowej
• zagêszczanie mieszanki betonowej
• dojrzewanie mieszanki
• obróbka termiczna (naparzanie mieszanki)
• studzenie
• rozformowanie (wyjêcie prefabrykatu z formy)
• czyszczenie form do prefabrykacji
• sk³adowanie i transport
• transport na budowie
• monta¿ elementów.
.YXKTMdýļMSOTac]^ýZ_TéMcMRdKQ\YŜOħZYNMdK]
produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych
nale¿¹: nara¿enie na dzia³anie czynników mechanicznych, chemicznych, termicznych oraz na ³¹czne
dzia³anie kilku z wymienionych czynników.
W przypadku, gdy wszystkie mo¿liwe dzia³ania, zarówno techniczne, jak i organizacyjne,
]ĥ_ŜéMOOVSWSXKMTSdKQ\YŜOħXK]^KXYaS]UKMRZ\KMc

nie s¹ skuteczne, zalecane jest stosowanie rêkawic
ochronnych, które stanowi¹ ostateczn¹ barierê
MR\YXSéMéZ\KMYaXSUKZ\dON_\KdOW:YaSXXcYXO
charakteryzowaæ siê parametrami zapewniaj¹cymi
odpowiedni¹ ochronê przed zagro¿eniami przy jednoczesnym uwzglêdnieniu wygody ich u¿ytkowania
[5]. Stosowanie ich ma na celu ograniczenie lub
wyeliminowanie wp³ywu niebezpiecznych czynniU¸a ļ\YNYaS]UK Z\KMc XK ac]^ýZYaKXSO _\Kd¸a
UYħMdcXQ¸\XcMR
A^KLZ\dON]^KaSYXY\YNdKTOŚ\¸NĥKS]U_^US
dKQ\YŜOħ WYQéMO ac]^éZSë ZYNMdK] Z\YN_UMTS
i stosowania prefabrykatów betonowych.

<YNdKT\ýUKaSMYMR\YXXcMRadKVOŜXYļMS
od rodzaju czynnika zagro¿enia
DKQ\YŜOXSOMdcXXSUKWSWOMRKXSMdXcWS
W trakcie produkcji i stosowania prefabrykatów
LO^YXYacMR TONXcW d dKQ\YŜOħ TO]^ XK\KŜOXSO
na dzia³anie czynników mechanicznych, których
skutkami mog¹ byæ przek³ucia i nak³ucia skóry r¹k,
otarcia naskórka i lekkie skaleczenia, zgniecenia
i zmia¿d¿enia rêki, przygniecenia palców lub innych
MdýļMS \éU ZYMRacMOXSO \éU Z\dOd _UĥKNc XKZýdzaj¹ce w wiruj¹cych maszynach i urz¹dzeniach.
>\dOLK ZYNU\OļVSë ŜO a Z\dcZKNU_ QNc S]^XSOTO
ryzyko pochwycenia rêkawic przez poruszaj¹ce
siê elementy maszyn nie nale¿y stosowaæ rêkawic
ochronnych (§8 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra

Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r.prozporz¹dzenie
^Y NY^cMdc LOdZSOMdOħ]^aK S RSQSOXc Z\KMc Z\dc
obs³udze obrabiarek do drewna, jednak ze wzglêdu
na zagro¿enie pochwycenia, mog¹ce wyst¹piæ
podczas produkcji i stosowania prefabrykatów
betonowych nale¿y uwzglêdniæ ten zapis równie¿
w przypadku prac z urz¹dzeniami innymi ni¿ obrabiarki do drewna), [7].
Rêkawice zalecane do prac w nara¿eniu na czynniki mechaniczne powinny byæ wykonane ze skór
i tkanin (typ skórzano-tkaninowy) oraz dzianin
(m.in. z przêdz bawe³nianych, poliestrowych, poliamidowych, aramidowych, polietylenowych oraz
mieszanych z udzia³em wymienionych surowców).
Mog¹ byæ dodatkowo powlekane tworzywem
]d^_MdXcW V_L UK_Md_USOW a MdýļMS NĥYXSYaOT
w celu ochrony przed kontaktem z przedmiotami
zabrudzonymi substancjami chemicznymi.
<ýUKaSMO MdýļMSYaY ZYaVOUKXO dKVOMKXO
]éXKaSýU]dYļMS]^KXYaS]UZYXSOaKŜdXKMdXKMdýļë
prac wykonywanych podczas produkcji i stosowania
prefabrykatów betonowych jest zwi¹zana z manipulowaniem przedmiotami, które s¹ zabrudzone
mlekiem cementowym, smarami lub pozostaĥYļMSKWS ZY ļ\YNUKMR KNROdcTXcMR XZ ZYNMdK]
ZYU\caKXSK PY\W ļ\YNUKWS KX^cKNROdcTXcWS V_L
^OŜ_]_aKXSKZYdY]^KĥYļMSZ\dcVOQKTéMcMRNYPY\W
:YXKN^YZYNMdK]acUYXcaKXSK\_^cXYacMRMdcXXYļMSdKaYNYacMRacXSUKTéMcMRdZY]dMdOQ¸VXcMR
etapów produkcji prefabrykatów betonowych
WYŜONYTļëNYXKUĥ_MSK]U¸\c\éUY^K\MSKXK]U¸\UK
Y\Kd VOUUSMR ]UKVOMdOħ WSX ZYNMdK] ^\KX]ZY\^_
i sk³adania form, lub giêcia, ciêcia i ³¹czenia prêtów
dL\YTOXSYacMR :\dcUĥKNYaO \ýUKaSMO ]U¸\dKXY-tkaninowych, dzianinowe oraz dzianinowe powlekane przedstawiono na rys. 1.
Do ochrony r¹k przed zagro¿eniami mechanicznymi nale¿y stosowaæ rêkawice ochronne spe³XSKTéMOacWKQKXSKYU\OļVYXOa:8/8""$ 
/8""$E"G:YaSXXcYXOMRK\KU^O\cdYaKë
]Sý YNZYaSONXSWS aĥKļMSaYļMSKWS a dKU\O]SO
YNZY\XYļMSXKļMSO\KXSOZ\dOMSýMSOac^\dcWKĥYļMS
XK \YdNdSO\KXSO Y\Kd YNZY\XYļMS XK Z\dOUĥ_MSO
YMdcWSXPY\W_TOZYdSYW]U_^OMdXYļMSZ\dcZS]KXc
NY ZY]dMdOQ¸VXcMR aĥKļMSaYļMS 3W acŜ]dc ^cW
wy¿szy jest poziom ochrony. W tab. 2. przedstaaSYXYZYdSYWc]U_^OMdXYļMSaYNXSO]SOXS_NYZY]dMdOQ¸VXcMRaĥKļMSaYļMSWOMRKXSMdXcMR\ýUKaSM
Rêkawice powinny byæ równie¿ oznakowane
odpowiednim symbolem graficznym (rys. 2.), pod
którym musi znajdowaæ siê czterocyfrowy kod.
4OQYZSO\a]dKMcP\KYdXKMdKZYdSYW]U_^OMdXYļMS
adKU\O]SOYNZY\XYļMSXKļMSO\KXSON\_QKYNZYaSKNKZYdSYWYaS]U_^OMdXYļMSadKU\O]SOYNZY\XYļMS

>KLOVK:YdSYWc]U_^OMdXYļMSadKU\O]SOMdcXXSU¸aWOMRKXSMdXcMRaQ:8/8""$
>KLVO:O\PY\WKXMOVO`OV]SX^O\W]YPWOMRKXSMKV\S]U]KMMY\NSXQ^Y/8""$
Parametr
mechaniczny
9NZY\XYļë
XKļMSO\KXSO
9NZY\XYļë
na przeciêcie
Ac^\dcWKĥYļë
na rozdzieranie
9NZY\XYļë
na przek³ucie

Parametr wyznaczany
w badaniach
VKLY\K^Y\cTXcMR

:YdSYW]U_^OMdXYļMS
1

2



4

5

Liczba cykli

100

500 2000

8000

–

A]UKŚXSU3

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

Si³a [N]

10

25

50

75

–

Si³a [N]

20

60

100

150

–

<c]:\dcUĥKNc\ýUKaSMYNZY\XcMRXKMdcXXSUSWOMRKXSMdXO$\ýUKaSMO]U¸\dKXY^UKXSXYaO+\ýUKaSMONdSKXSXYaO,\ýUKaSMONdSKXSXYaOZYaVOUKXOZY]^\YXSONĥYXSYaOT-
0SQ/bKWZVO]YPQVY`O]PY\WOMRKXSMKV\S]U]$VOK^RO\KXNPKL\SMQVY`O]+UXS^^ON
QVY`O],UXS^^ONQVY`O]MYK^ONaS^RZYVcWO\SX^ROZKVWK\\OQSYX-
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>KLOVK:YdSYWc]U_^OMdXYļMS\ýUKaSMYMR\YXXcMRadKU\O]SOYNZY\XYļMSXKQY\éMOMdcXXSUS^O\WSMdXOaQ:8/8!$!
>KLVO:O\PY\WKXMOVO`OV]SX^O\W]YP^RO\WKV\S]U]KMMY\NSXQ^Y/8!$
Parametr wyznaczany
aLKNKXSKMRVKLY\K^Y\cTXcMR

AĥKļMSaYļë
Zachowanie siê podczas palenia

<c]  DXKU Q\KPSMdXc SXPY\W_TéMc Y YNZY\XYļMS WOchanicznej rêkawic ochronnych z przyk³adowym kodem
cyfrowym [7]
0SQ  :SM^YQ\KW PY\ WOMRKXSMKV \S]U] aS^R K ]KWZVO
NSQS^KVMYNOE!G

Czas dalszego palenia [s]
Czas dalszego ¿arzenia [s]
9NZY\XYļëXKMSOZĥYUYX^KU^YaO
Temperatura kontaktu Tc [°C]
Czas progowy tt [s]
9NZY\XYļëXKMSOZĥYUYXaOUMcTXO
A]UKŚXSUZ\dOXY]dOXSKMSOZĥK2>3E]G
9NZY\XYļëXKMSOZĥYZ\YWSOXSYaKXSK :\dOXY]dOXSOMSOZĥK^24 [s]
9NZY\XYļëXKN\YLXO\YdZ\c]US
Liczba kropli
stopionego metalu
9NZY\XYļëXKN_ŜO\YdZ\c]US]^YZSY- 3VYļë]^YZSYXOQYWO^KV_
nego metalu
np. ¿elazo [g]

XKZ\dOMSýMSOUYVOTXKYdXKMdKZYdSYW]U_^OMdXYļMS
adKU\O]SOac^\dcWKĥYļMSXK\YdNdSO\KXSOKY]^K^XSKSXPY\W_TOYZYdSYWSO]U_^OMdXYļMSadKU\O]SO
YNZY\XYļMSXKZ\dOUĥ_MSO

DKQ\YŜOXSOMdcXXSUKWS^O\WSMdXcWSQY\éMcWS
5YVOTXé Q\_Zé dKQ\YŜOħ XK U^¸\O WYQé Lcë
nara¿eni pracownicy stosuj¹cy podczas pracy prefabrykaty betonowe, s¹ czynniki termiczne (gor¹ce).
Nara¿enie to mo¿e wystêpowaæ w trakcie spawania
elementów – zarówno na etapie produkcji, jak i stosowania prefabrykatów betonowych – lub podczas
dojrzewania mieszanki betonowej.
Rêkawice zalecane do prac w nara¿eniu na czynniki termiczne powinny byæ wykonane z takich
materia³ów, jak: skóry wyprawiane termoodpornie,
tkaniny, w³ókniny lub dzianiny z przêdzy bawe³nianej, we³nianej impregnowanej niepalnie, tkaniny
z przêdz z w³ókien szklanych lub aramidowych oraz
tkaniny aluminiowane. Maj¹ one na celu ochronê
r¹k pracownika przed gor¹cem i/lub ogniem
wystêpuj¹cymi na stanowisku pracy w jednej lub
USVU_ ZY]^KMSKMR ^KUSMR TKU$ YQSOħ MSOZĥY UYX^KUtowe, ciep³o konwekcyjne, ciep³o promieniowania,
drobne rozpryski stopionych metali. Rêkawice
Y acŜ]dcW ZYdSYWSO a dKU\O]SO YNZY\XYļMS ^O\WSMdXOTMRK\KU^O\cd_Té]SýXS]USWSaĥKļMSaYļMSKWS
adKU\O]SOd\ýMdXYļMSWKX_KVXOTp]é^YXKTMdýļMSOT
rêkawice z jednym lub z trzema palcami, o ró¿nej
Nĥ_QYļMSWKXUSO^_Y]ĥKXSKTéMOMdýļëZ\dON\KWSOnia, przedramiê, a tak¿e ramiê). Do wykonywania
prac, podczas których wystêpuje ryzyko kontaktu
z gor¹cymi powierzchniami pó³produktów, np. przy
zagêszczania mieszanki betonowej, zalecane
jest stosowanie rêkawic spe³niaj¹cych co najmniej
minimalne wymagania w zakresie ochrony przed
czynnikami gor¹cymi.
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:YdSYW]U_^OMdXYļMS
2

d 10
d3
d 120
d 25
250
350
t 15
t 15
25
50
60
100

4
d2
d5
500
t 15
75
150

t 10

t 15

t 25

t 35

30

60

120

200

>KLOVKAcWKQKXSKNY^cMdéMO\ýUKaSMYMR\YXXcMR^cZ_+S,NVK]ZKaKMdc
>KLVO<O[_S\OWOX^]PY\^cZO+KXN,Z\Y^OM^S`OQVY`O]PY\aOVNO\]
Parametr

<c]DXKUQ\KPSMdXcSXPY\W_TéMcYYNZY\XYļMSXKQY\éMO
czynniki termiczne z przyk³adowym kodem cyfrowym [8]
0SQ:SM^YQ\KWPY\^RO\WKV\S]U]ROK^KXNY\PS\OaS^R
K]KWZVONSQS^KVMYNOE"G

1
d 20
100
t 15
10
20

D\ýMdXYļë
9NZY\XYļëXKļMSO\KXSO
9NZY\XYļëXKZ\dOMSýMSO
Ac^\dcWKĥYļëXK\YdNdSO\KXSO
9NZY\XYļëXKZ\dOUĥ_MSO
Zachowanie siê podczas palenia
9NZY\XYļëXKMSOZĥYUYX^KU^YaO
9NZY\XYļëXKMSOZĥYUYXaOUMcTXO
9NZY\XYļëXKN\YLXO\YdZ\c]US]^YZSYXOQYWO^KV_

Do ochrony r¹k przed czynnikami gor¹cymi nale¿y stosowaæ rêkawice ochronne spe³niaj¹ce wymaQKXSK:8/8!$!/8!$E#G:YaSXXc
MRK\KU^O\cdYaKë]SýYNZYaSONXSWSaĥKļMSaYļMSKWS
adKU\O]SO]U_^OMdXYļMS^O\WSMdXOTaYNXSO]SOXS_
do wybranych parametrów, odpowiadaj¹cych
zagro¿eniom podczas przewidywanego ich u¿ytkowania. Zgodnie ze wspomnian¹ norm¹, rêkawice
mog¹ byæ oceniane w nastêpuj¹cym zakresie:
• zachowanie siê materia³u podczas palenia
ÉYNZY\XYļëXKMSOZĥYUYX^KU^YaO
ÉYNZY\XYļëXKMSOZĥYUYXaOUMcTXO
ÉYNZY\XYļëXKMSOZĥYZ\YWSOXSYaKXSK
É YNZY\XYļë XK N\YLXO \YdZ\c]US ]^YZSYXOQY
metalu
ÉYNZY\XYļëXKN_ŜOSVYļMS]^YZSYXOQYWO^KV_
W stosunku do ka¿dego z wymienionych pa\KWO^\¸aYU\OļVYXYMd^O\cZYdSYWc]U_^OMdXYļMS
QNdSO ZYdSYW  YdXKMdK XKTacŜ]dO aĥKļMSaYļMS
ochronne w zakresie danego parametru (tab. 3.).
Dodatkowo rêkawice chroni¹ce przed czynnikami gor¹cymi powinny mieæ co najmniej pierwszy
ZYdSYW]U_^OMdXYļMSadKU\O]SOYNZY\XYļMSXKļMSO\KXSOY\Kdac^\dcWKĥYļMSXK\YdNdSO\KXSO
<ýUKaSMO U^¸\O ]ZOĥXSKTé acWKQKXSK :8/8
407:2007, powinny byæ oznakowane znakiem graficznym (rys. 3.), pod którym musi byæ umieszczony
]dOļMSYMcP\YacUYN4OQYZSO\a]dKMcP\KYdXKMdK
ZYdSYW ]U_^OMdXYļMS a dKU\O]SO dKMRYaKXSK ]Sý
ZYNMdK] ZKVOXSK N\_QK p ZYdSYW ]U_^OMdXYļMS
adKU\O]SOYNZY\XYļMSXKMSOZĥYUYX^KU^YaO^\dOMSK
YNZYaSKNKZYdSYWYaS]U_^OMdXYļMSadKU\O]SOYNZY\XYļMSXKMSOZĥYUYXaOUMcTXOMcP\KXKMdaK\^cW
WSOT]M_YdXKMdKZYdSYWYNZY\XYļMSXKMSOZĥYZ\YWSOXSYaKXSKZSé^KpZYdSYWYNZY\XYļMSXKN\YLXO
rozpryski stopionego metalu, a ostatnia informuje
Y YNZY\XYļMS XK N_ŜO SVYļMS ]^YZSYXOQY WO^KV_
AUYNdSOMcP\YacWWYŜO^OŜZYTKaSë]SýdXKUibn
co oznacza, ¿e dany parametr nie zosta³ zbadany
lub metoda nie jest odpowiednia do zbadania danej
aĥKļMSaYļMSYMR\YXXOT

7SXSWKVXcZYdSYW]U_^OMdXYļMS
<ýUKaSMO^cZ_+
Rêkawice typu B
1
4
2
1
1
1
2
1
2
1
3
2
1
1
2
–
3

2

Drugi rodzaj rêkawic ochronnych, zalecany
do ochrony r¹k przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych, to tzw. rêkawice do ochrony
przed gor¹cymi czynnikami termicznymi, m.in.
rêkawice dla spawaczy. Rêkawice te powinny byæ
stosowane podczas prac spawalniczych zwi¹zanych m.in. z przygotowaniem zbrojenia do produkcji
prefabrykatów betonowych lub podczas monta¿u
zawiesi do transportu na placach budowy. Rêkawice
ochronne dla spawaczy powinny spe³niaæ wymagaXSK :8/8 !!$+$! /8 !!$
A1:2005), [10]. Rêkawice spawalnicze, które zapewniaj¹ ochronê r¹k przed drobnymi rozpryskami
stopionego metalu, krótkotrwa³ym dzia³aniem
p³omienia, ciep³em konwekcyjnym i kontaktowym
dziel¹ siê na dwa typy:
É ^cZ+$ \ýUKaSMO Y WXSOT]dOT d\ýMdXYļMS
ale spe³niaj¹ wymagania w zakresie parametrów
ochronnych na wy¿szym poziomie
É^cZ,$\ýUKaSMOYaSýU]dOTd\ýMdXYļMSKVO]ZOĥniaj¹ wymagania w zakresie parametrów ochronnych na ni¿szym poziomie.
Minimalne wymagania dla rêkawic spawalniMdcMR^cZ_+S,dQYNXSOd:8/8!!$/8
12477:2001/A1:2005) przedstawiono w tab. 4.
<ýUKaSMO YMR\YXXO NVK ]ZKaKMdc ^cZ_ ,
dKVOMKXO ]é ZYNMdK] ]ZKaKXSK WO^YNé>31 KXQ
>_XQ]^OX3XO\^1K]), gdzie praca wymaga wiêkszej
swobody operowania palcami, natomiast rêkawice
typu A s¹ odpowiednie do pozosta³ych metod spawania. Rêkawice ochronne dla spawaczy powinny
byæ wykonane ze skór licowych i dwoinowych.
:\dcUĥKNYaO \ýUKaSMO MR\YXSéMO Z\dON QY\éMcWS
czynnikami termicznymi pokazano na rys. 4.

DKQ\YŜOXSOMdcXXSUKWSMROWSMdXcWS
W zak³adach produkuj¹cych oraz stosuj¹cych
prefabrykaty betonowe mo¿e wyst¹piæ nara¿enie
na kontakt z czynnikami chemicznymi o dzia³aniu
N\KŜXSéMcW^KUSWSTKU$Z\OZK\K^cYaĥKļMSaYļMSKMR
antyadhezyjnych, mleko cementowe, oleje naturalne,

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

<c]:\dcUĥKNc\ýUKaSMMR\YXSéMcMRZ\dONQY\éMcWSMdcXXSUKWS^O\WSMdXcWS+,Y\Kd
rêkawic dla spawaczy (C)
0SQ  /bKWZVO] YP QVY`O] PY\ ^RO\WKV \S]U] ROK^ KXNY\ PS\O + , KXN QVY`O] PY\
aOVNO\]-

mineralne i maszynowe, smary, mieszanka betonowa,
ļ\YNUS]ĥ_ŜéMONYMdc]dMdOXSKPY\WZcĥLO^YXYacWVOUYaKZSOXXO3]^Y^Xé\YVýZOĥXS^_YMOXK\cdcUKdKaYdowego. Na podstawie jej wyników mo¿na stwierdziæ,
MdcZ\KMYaXSUXK]^KXYaS]U_Z\KMcWKLOdZYļ\ONXS
kontakt z przedmiotami zabrudzonymi wymienionymi
czynnikami chemicznymi oraz czy wystêpuje ryzyko
dKX_\dOXSK\éUa\Yd^aY\KMR^cMRMdcXXSU¸a4OļVS\ýkawice s¹ przeznaczone do ochrony przed kontaktem
z zabrudzonymi przedmiotami, np. formami pokrytymi
ļ\YNUSOWKX^cKNROdcTXcWXKU^¸\cMRdXKTN_Té]Sý
XSOaSOVUSO SVYļMS \Yd^aY\¸a S WSO]dKXSX ]_L]^KXMTS
MROWSMdXcMR^YWYQéLcëYXOMdýļMSYaYZYaVOUKXO
UK_Md_USOWV_L^aY\dcaOW]d^_MdXcWXKMKĥOTMdýļMS
NĥYXSYaOT-dýļëQ\dLSO^YaKTO]^a^ONcacUYXcaKXK
z materia³ów chroni¹cych przed czynnikami mechanicznymi. Rêkawice chroni¹ce przed krótkotrwa³ym
kontaktem z ciek³ymi substancjami chemicznymi mog¹
byæ równie¿ wykonane ze skór, tkanin i w³óknin impregnowanych, które równie¿ zapewniaj¹ ochronê przed
czynnikami chemicznymi, lecz w bardzo krótkim czasie.
W przypadku stosowania rêkawic do ochrony
Z\dONLOdZYļ\ONXSWSNĥ_Ŝ]dcWUYX^KU^OWd]_L]^KXMTé MROWSMdXé XZ ZYNMdK] \YdVOaKXSK ļ\YNków antyadhezyjnych, powinny byæ one szczelne,
a MKĥYļMS ac^aY\dYXO d UK_Md_U¸a XK^_\KVXcMR
]cX^O^cMdXcMRV_L^aY\dca]d^_MdXcMR:\dcNYL\dO
tego typu rêkawic ochronnych nale¿y uwzglêdniæ
nastêpuj¹ce informacje:
• rodzaj i stan skupienia substancji
É]^ýŜOXSOSSX^OX]caXYļëYNNdSKĥcaKXSKXKMdĥYwieka
• czas ekspozycji i warunki otoczenia
• rodzaj ekspozycji (np. zachlapanie kroplami
substancji lub wylanie jej na rêce, kontakt z jedn¹
substancj¹ chemiczn¹ lub z wieloma substancjami/
mieszaninami)
É \YNdKT acUYXcaKXOT Z\KMc YU\OļVK \YNdKT
WK^O\SKĥ_dU^¸\OQY]éacUYXKXO\cdcUY_]dUYNdOħ
mechanicznych rêkawic).
:\dcUĥKNYaO \ýUKaSMO ]^Y]YaKXO NY Z\KM
w nara¿eniu na dzia³anie czynników chemicznych
ZYUKdKXYXK\c]:\dcMdý]^cW]^Y]YaKXS_XKVOŜc
zwróciæ uwagê na fakt starzenia siê rêkawic oraz
]^YZSOħ SMR d_ŜcMSK MY WYŜO Lcë a]UKŚXSUSOW
do wymiany rêkawic na nowe.
Rêkawice stosowane do ochrony przed czynnikami chemicznymi musz¹ spe³niaæ wymagania
:8/8 !$ /8 /8 !$ EG
Zgodnie z nimi rêkawice powinny byæ szczelne
a ]ZY]¸L Z\dOaSNdSKXc a :8/8 !$
/8!$EGY\KdacUKdcaKëYNZY\XYļë
na przenikanie substancji chemicznej zgodnie
d:8/8 $EG9NZY\XYļë\ýUKaSM
na przenikanie substancji chemicznych oceniana

<c]:\dcUĥKNc\ýUKaSMYMR\YXXcMR$MKĥYQ_WYaO+NdSKXSXYaOMKĥYļMSYaYZYaVOUKXO
UK_Md_USOW,MKĥYQ_WYaOdWYVO^YaKXSOWaMdýļMSNĥYXSYaOT-
0SQ/bKWZVO]YPZ\Y^OM^S`OQVY`O]$KVV\_LLO\+UXS^^ONQVY`O]MYK^ONaS^R\_LLO\SX
^ROZKVWK\\OQSYX,KVV\_LLO\QVY`O^Ob^_\ONSX^ROZKVWK\\OQSYX-

jest za pomoc¹ tzw. czasu przebicia2, na podstawie
U^¸\OQYYU\OļVKXcTO]^ZYdSYW]U_^OMdXYļMS\ýUKaSM
(tab. 5.) – im d³u¿szy czas przebicia substancji chemicznej przez materia³ rêkawicy, tym wy¿szy poziom
]U_^OMdXYļMS\ýUKaSMXKZ\dOXSUKXSO
Zgodnie z norm¹ [11] rêkawice chroni¹ce przed
substancjami chemicznymi podzielono na dwa rodzaje:
• rêkawice chroni¹ce przed chemikaliami (szczelne, spe³niaj¹ wymagania co najmniej 2. poziomu
]U_^OMdXYļMS NVK MY XKTWXSOT  ]_L]^KXMTS MROWSMdXcMRacWSOXSYXcMRXKVSļMSOaXY\WSO:8/8
374-1:2005), które powinny byæ stosowane na stanowiskach pracy, gdzie istnieje ryzyko zachlapania
r¹k szkodliwymi, toksycznymi i niebezpiecznymi
substancji chemicznymi lub pracownicy zanurzaj¹
d³onie w tego typu substancjach
• rêkawice wodoszczelne o ograniczonej
ochronie przed chemikaliami (szczelne, spe³niaj¹
acWKQKXSKNVKMYXKTWXSOTZYdSYW_]U_^OMdXYļMS
dla co najmniej 1 substancji chemicznej wskazanej
przez producenta), które powinny byæ stosowane
na stanowiskach pracy, gdzie pracownik g³ównie
manipuluje przedmiotami zabrudzonymi substancjami chemicznymi.
Rêkawice chroni¹ce przed chemikaliami powinny
byæ oznakowane piktogramem (rys. 6a), pod którym jest umieszczany kod literowy odpowiadaj¹cy
^O]^YaKXOT]_L]^KXMTSMROWSMdXOTXZ,569dXKMdK
to, ¿e materia³ rêkawicy ochronnej w badaniach
laboratoryjnych osi¹gn¹³ co najmniej 2. poziom
]U_^OMdXYļMSWSXSW_WWSX_^MdK]_YMR\YXc
w odniesieniu do nastêpuj¹cych substancji chemiczXcMR$KMO^YXaYNY\Y^VOXOU]YN_# UaK]
siarkowy. Rêkawice wodoodporne o ograniczonej
ochronie przed chemikaliami s¹ oznakowane piktogramem pokazanym na rys. 6b.

Wskazówki dotycz¹ce doboru
i u¿ytkowania rêkawic ochronnych
W procedurze doboru rêkawic ochronnych
na stanowiskach pracy uwzglêdniane s¹:
• rodzaj czynnika niebezpiecznego/szkodliwego
(czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne itp.)
É UYXSOMdXYļë dKZOaXSOXSK TONXYMdO]XOT
ochrony przed wieloma czynnikami wystêpuj¹cymi
na stanowisku pracy
É]U_^US_\Kd¸a\éUVOUUSOļ\ONXSYMSýŜUSOMSýŜUSO
ÉYL]dK\UYħMdcXcQ¸\XOTXK\KŜYXcXKNdSKĥKXSO
MdcXXSUKXSOLOdZSOMdXOQY]dUYNVSaOQY\ýUK%\ýUK
SMdýļëZ\dON\KWSOXSK%\ýUKSMKĥOZ\dON\KWSý%\ýUK
a\KddZ\dON\KWSOXSOWSMdýļëV_LMKĥO\KWSý
Czas przebicia – czas, w którym substancja chemiczna
przechodzi przez materia³ rêkawicy na poziomie cz¹steczkowym.

2

>KLOVK:YdSYWc]U_^OMdXYļMSadKU\O]SOYNZY\XYļMSXK
MdcXXSUSMROWSMdXOaQ:8/8!$NO^O\WSX_TéMO
czas pracy w rêkawicach ochronnych
>KLVO  :O\PY\WKXMO VO`OV] SX ^O\W] YP MROWSMKV \S]U]
KMMY\NSXQ^Y/8!$
Parametr
(Czas przebicia wyznaczony w badaniach
VKLY\K^Y\cTXcMREWSXG

Poziom skuteczXYļMSadKU\O]SO
YNZY\XYļMS
na przenikanie

>10

1

>30

2

>60

3

>120

4

>240

5

>480

6

Rys. 6. Znaki graficzne oznaczaj¹ce: rêkawice chroni¹ce
przed chemikaliami (a), rêkawice wodoodporne o ograniczonej ochronie przed chemikaliami (b) [10]
0SQ :SM^YQ\KWPY\MROWSMKVZ\Y^OM^SYXQVY`O]+aK^O\Z\YYPQVY`O]aS^RVSWS^ONMROWSMKVZ\Y^OM^SYX,EG

• czas oddzia³ywania czynnika niebezpiecznego/
szkodliwego
• rodzaj wykonywanej pracy (wybór rêkawic
o odpowiedniej konstrukcji: liczba palców, sposób
wykonania u³atwiaj¹cy chwyt przedmiotów g³adkich
SļVS]USMR
:YNMdK]Z\YN_UMTSS]^Y]YaKXSKZ\OPKL\cUK^¸a
betonowych pojawiaj¹ siê zagro¿enia wspó³wystêpuj¹ce, tj. mechaniczne, termiczne i chemiczne.
W zwi¹zku z tym zalecane jest stosowanie rêkaaSM U^¸\O YZ\¸Md acWKQKħ YQ¸VXcMR aQ :8/8
+$ZYaSXXc]ZOĥXSKë\¸aXSOŜacWKQKXSK
nastêpuj¹cych norm przedmiotowych: [14]
• rêkawice chroni¹ce przed zagro¿eniami meMRKXSMdXcWSp:8/8""$
• rêkawice chroni¹ce przed zagro¿eniami terWSMdXcWSMdcXXSUKWSQY\éMcWSp:8/8!$!
É\ýUKaSMONVK]ZKaKMdcp:8/8!!$
A1:2007
• rêkawice chroni¹ce przed zagro¿eniami cheWSMdXcWSp:8/8!$
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<c] ! :\dcUĥKNYaO dXKUS Q\KPSMdXO _WSO]dMdKXO XK
rêkawicach ochronnych
0SQ!=KWZVOZSM^YQ\KW]

:\YN_MOX^ a\Kd d \ýUKaSMKWS YMR\YXXcWS
ma obowi¹zek dostarczyæ informacje dla u¿ytkownika, gdzie zawarte s¹ podstawowe dane
XK ^OWK^ ac^a¸\Mc NY]^ýZXc dKU\O] aSOVUYļMS
a tak¿e instrukcjê u¿ytkowania, przechowywania
i konserwacji, przeciwwskazania w u¿ytkowaniu
pTOļVSS]^XSOTO^KUKZY^\dOLKp\YNdKTYZKUYaKXSK
niezbêdnego podczas transportu i inne wa¿ne
informacje, których przestrzeganie jest warunkiem
zapewnienia przez rêkawice deklarowanej ochrony.
:YN]^KaYaédK]KNéTO]^_Ŝc^UYaKXSO\ýUKaSM
zgodnie z ich przeznaczeniem. Nale¿y stosowaæ
\ýUKaSMO U^¸\O NdSýUS ]aYSW aĥKļMSaYļMSYW
ochronnym daj¹ skuteczn¹ ochronê przed zidentyPSUYaKXcWSdKQ\YŜOXSKWSKTONXYMdOļXSOL\KëZYN
_aKQýWYŜVSaYļëacUYXcaKXSKaXSMR\_^cXYacMR
MdcXXYļMSdKaYNYacMR<ýUKaSMOYMR\YXXOZYaSXny byæ przechowywane w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zabrudzeniem, zamoczeniem,
_]dUYNdOXSOWWOMRKXSMdXcWNdSKĥKXSOWļ\YNU¸a
chemicznych i dzia³aniem promieni s³onecznych.
Nale¿y je przechowywaæ na pó³kach, paletach
lub kratownicach, tak aby umo¿liwiæ swobodny
Z\dOZĥca ZYaSO^\dK S XSO NYZ_ļMSë NY dKaSVQYMOXSK%aZYWSO]dMdOXSKMR]_MRcMRSZ\dOaSOaXcMR
dNKVKYN_\déNdOħQ\dOTXcMRSZ_XU^¸aļaSO^VXcMR
Wyroby ze skór trzeba przegl¹daæ co najmniej
\Kd a WSO]SéM_ <ýUKaSMO ZY dKUYħMdOXS_ Z\KMc
XKVOŜcYMdcļMSëdL\_N_]_MRé]dWK^UéV_LWSýUUé
szczotk¹.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da rêkawica ochronna
powinna byæ oznaczona adekwatnym znakiem graficznym (rys. 7.), informuj¹cym o zagro¿eniach oraz
parametrach ochronnych, w przypadku, gdy rêkawice spe³niaj¹ wymagania odpowiednich norm, oraz
dXKUSOWQ\KPSMdXcWSXPY\W_TéMcWYUYXSOMdXYļMS
zapoznania siê z instrukcj¹ u¿ytkowania (rys. 8.).

Podsumowanie
AĥKļMSac NYL¸\ \ýUKaSM NY YMR\YXc Z\dON
zagro¿eniami, wystêpuj¹cymi podczas produkcji
i stosowania prefabrykatów betonowych, powinien
byæ procesem trzyetapowym.
A ZSO\a]dcW O^KZSO XKVOŜc aĥKļMSaSO Z\dOprowadziæ ocenê ryzyka zawodowego, z uwagi
na rodzaj wystêpuj¹cego czynnika niebezpieczneQY]dUYNVSaOQY:YNMdK]acUYXcaKXSKZ\KMdaSézanych z produkcj¹ i stosowaniem prefabrykatów
betonowych wystêpuje nara¿enie pracowników
na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne.
W drugim etapie nale¿y sprecyzowaæ wymaQKXSK aYLOM \ýUKaSM YMR\YXXcMR a UYX^OUļMSO
ac]^ýZ_TéMcMR dKQ\YŜOħA Z\dcZKNU_ KXKVSdYwanych czynników mechanicznych wystêpuje
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Rys. 8. Znak graficzny z informacj¹: Zapoznaj siê z instrukcj¹ u¿ytkowania [13]
0SQ"+=OO^ROSX]^\_M^SYX]YP_]OZSM^YQ\KWEG

ryzyko przeciêcia, nak³ucia, obtarcia skóry r¹k
oraz pochwycenia, zgniecenia i zmia¿d¿enia r¹k.
W zwi¹zku z tym nale¿y stosowaæ rêkawice cha\KU^O\cd_TéMO ]Sý YNZYaSONXSWS aĥKļMSaYļMSKWS
a dKU\O]SO YNZY\XYļMS XK ļMSO\KXSO Z\dOMSýMSO
ac^\dcWKĥYļMS XK \YdNdSO\KXSO Y\Kd YNZY\XYļMS
na przek³ucie. W trakcie wykonywania prac, gdzie
wystêpuje ryzyko pochwycenia przez obracaj¹ce siê
elementy nie nale¿y stosowaæ rêkawic ochronnych.
W zakresie czynników termicznych wystêpuje
ryzyko oparzenia r¹k, w zwi¹zku z czym zaleca siê
stosowanie rêkawic charakteryzuj¹cych siê odpoaSONXSWSaĥKļMSaYļMSKWSadKU\O]SO]U_^OMdXYļMS
termicznej w odniesieniu do wybranych parametrów, odzwierciedlaj¹cych zagro¿enia wystêpuj¹ce
ZYNMdK] SMR _Ŝc^UYaKXSK :YN _aKQý L\KXO TO]^$
zachowanie siê materia³u podczas palenia, odporXYļë XK MSOZĥY UYX^KU^YaO YNZY\XYļë XK MSOZĥY
UYXaOUMcTXOYNZY\XYļëXKMSOZĥYZ\YWSOXSYaKXSK
YNZY\XYļëXKN\YLXO\YdZ\c]US]^YZSYXOQYWO^KV_
YNZY\XYļë XK N_ŜO SVYļMS ]^YZSYXOQY WO^KV_ :Ynadto podczas prac zwi¹zanych z wykonywaniem
procesów spawalniczych, oprócz ochrony przed zagro¿eniami termicznymi, rêkawice powinny zapewniaæ ochronê przed zagro¿eniami mechanicznymi.
W odniesieniu do czynników chemicznych wy]^ýZ_TO\cdcUYZYN\KŜXSOXSK]U¸\c\éUAdKVOŜXYļMS
od rodzaju kontaktu z substancjami chemicznymi
nale¿y stosowaæ rêkawice charakteryzuj¹ce siê
YNZY\XYļMSé XK Z\dOXSUKXSO MY XKTWXSOT  ]_L]^KXMTSMROWSMdXcMRLOdZYļ\ONXSUYX^KU^dN_Ŝé
SVYļMSé]_L]^KXMTSMROWSMdXcMRV_L_ŜcaKë\ýUKaSM
wodoszczelnych o ograniczonej ochronie przed
MROWSUKVSKWSMRK\KU^O\cd_TéMcMR]SýYNZY\XYļMSé
na przenikanie co najmniej 1 substancji chemicznej
(w przypadku manipulowania przedmiotami zabrudzonymi substancjami chemicznymi).
Kolejny, trzeci etap, powinien polegaæ na dok³adnym zapoznaniem siê z informacjami zawartymi
w instrukcji u¿ytkowania – integralnym elemencie
NYLY\_ļ\YNU¸aYMR\YXc\éUAĥKļMSaO_Ŝc^UYaKnie rêkawic ochronnych jest bowiem warunkiem
zapewnienia deklarowanego poziomu ochrony
ac\KŜYXOQYYNZYaSONXSWZYdSYWOW]U_^OMdXYļMS

,3,6391<+03+
EG+NKWMdOa]US1AYcMSOMRYa]US:ASOVUYacWSK\YaO
OVOWOX^c Z\OPKL\cUYaKXO ]^Y]YaKXO a L_NYaXSM^aSO
SXP\K]^\_U^_\KVXcW i3XŜcXSO\ ,_NYaXSM^aKn  
dodatek specjalny :\OPKL\cUK^c
EG:8/8 $,O^YXpAcWKQKXSKaĥKļMSaYļMS
Z\YN_UMTKSdQYNXYļë
EG :8/8  #$ A]Z¸VXO acWKQKXSK NVK Z\OPKL\cUK^¸adLO^YX_
EG,\KXN^+75K]ZO\USOaSMd4\ON7O^YNcNSKQXYdYaKXSKLO^YX¸aSLO^YX¸aac]YUYaK\^YļMSYacMRXKZYN]^KaSO LKNKħ ]^\_U^_\KVXcMR 3X]^c^_^ :YN]^KaYacMR
:\YLVOW¸a>OMRXSUS:+8AK\]dKaK
EG7KTMR\dcMUK5:YļMSU+\ON.YL¸\ļ\YNU¸aYMR\YXcSXNcaSN_KVXOT-39::3,AK\]dKaK!
E G 5_\ZSOa]UK 4 -Rý]c : 3\dWKħ]UK /A¸TMSU :
1Y\dUYa]UK3:\YPSVKU^cUKUYX^KU^YacMRMRY\¸L]U¸\c
S_\Kd¸a\éUZYNMdK]Z\YN_UMTSS]^Y]YaKXSKZ\OPKL\cUKtów betonowychdKĥéMdXSUD?=-39::3,
[7] Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia
\a]Z\KaSOLOdZSOMdOħ]^aKSRSQSOXcZ\KMcZ\dcYLs³udze obrabiarek do drewna. Dz.U. 2000, Nr 36, poz. 408
E"G:8/8""$ <ýUKaSMOMR\YXSéMOZ\dONdKQ\YŜOniami mechanicznymi
E#G:8/8!$!<ýUKaSMOMR\YXSéMOZ\dONdKQ\YŜOXSKWS^O\WSMdXcWSQY\éMYSV_LYQSOħ
EG:8/8!!$+$!Rêkawice ochronne dla
spawaczy
EG :8/8 !$ <ýUKaSMO MR\YXSéMO Z\dON ]_L]^KXMTKWS MROWSMdXcWS S WSU\YY\QKXSdWKWS p -dýļë $
>O\WSXYVYQSKSacWKQKXSK
EG :8/8 !$ Rêkawice chroni¹ce przed
XSOLOdZSOMdXcWS]_L]^KXMTKWSMROWSMdXcWSSWSU\YY\QKXSdWKWSp-dýļë$AcdXKMdKXSOYNZY\XYļMSXKZ\dO]SéUKXSO
EG :8/8  $ AcdXKMdKXSO YNZY\XYļMS
WK^O\SKĥ_XKZ\dOXSUKXSO]_L]^KXMTSMROWSMdXcMRp-dýļë
$:\dOXSUKXSOMSOUĥOT]_L]^KXMTSMROWSMdXOTaaK\_XUKMR
MSéQĥOQYUYX^KU^_
EG:8/8+$<ýUKaSMOYMR\YXXOAcWKQKXSK
YQ¸VXOSWO^YNcLKNKħ

:_LVSUKMTKYZ\KMYaKXKa\KWKMRZ\KMcXK_UYaYLKNKaMdOTZ^i:\YPSVKU^cUKUYX^KU^YacMRMRY\¸L
]U¸\cS_\Kd¸a\éUZYNMdK]Z\YN_UMTSS]^Y]YaKXSK
Z\OPKL\cUK^¸a LO^YXYacMRn ]PSXKX]YaKXOT
aVK^KMR Z\dOdDKUĥKN?LOdZSOMdOħ=ZYĥOMdXcMRdOļ\YNU¸aZ\dOdXKMdYXcMRXKZ\OaOXMTý
acZKNUYaéAcUYXKaMK$ -OX^\KVXc 3X]^c^_^
9MR\YXc:\KMcp:Kħ]^aYac3X]^c^_^,KNKaMdc

