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wk³adek antyprzebiciowych w obuwiu 
przeznaczonym do u¿ytku zawodowego

wk³adek antyprzebiciowych i spodów obuwia z zamontowanymi wk³adkami chroni¹cymi przed prze-

 o

-

pod³o¿u w miejscu pracy ma zazwyczaj bardziej dynamiczny charakter. Wa¿ne jest, aby obuwie, a tym 
samym zastosowane w nim wk³adki, zapewni³y bezpieczeñstwo pracownikowi.

Evaluation of protective properties of safety anti-penetration inserts in footwear designed  
for professional use

o. 
This velocity is relatively low compared to penetration velocity when walking vigorously. The diameter of the 

takie zagro¿enie zostaje zidentyfikowane, obowi¹zkiem 
pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi mo¿liwie 
najlepszej ochrony poprzez zaopatrzenie go w obuwie 
posiadaj¹ce wk³adki antyprzebiciowe. Z dostêpnych 
danych statystycznych wynika, ¿e ka¿dego roku 
w naszym kraju dochodzi do wielu wypadków przy 

nie precyzuj¹ jednak liczby wypadków zwi¹zanych 
z przebiciem lub zranieniem stóp.

Prowadz¹c badania w Laboratorium Obuwia 

i obuwia z wk³adkami antyprzebiciowymi, wykazano, 

niewystarczaj¹ce do zapewnienia bezpieczeñstwa 
u¿ytkownikowi tego obuwia. Przed wprowadze-
niem do obrotu obuwie przechodzi wprawdzie 
wiele badañ, jednak nie zawsze odzwierciedlaj¹ 
one rzeczywiste warunki eksploatacji. Wydaje siê, 

na przebicie nie odpowiada prawdopodobnej aktyw-

badañ jest celem artyku³u.
Kontakt u¿ytkownika z ostrymi przedmiotami, 

w miejscu pracy, powi¹zany z energicznym chodze-

z drabiny itp. ma zazwyczaj bardziej dynamiczny 

nie pozwala na symulacjê rzeczywistych zagro¿eñ. 
W wielu miejscach pracy, np. na budowach, mo¿liwe 

4,5 mm (fot. 1.) i niezale¿nie od tego, czy s¹ one 

stopy pracownika.

Metody badañ
Jako elementy ochronne w spodach obuwia sto-

sowane s¹ metalowe wk³adki antyprzebiciowe oraz 
wk³adki wykonane z materia³ów kompozytowych 
lub tekstylnych, g³ównie tkanin wielowarstwowych, 
zawieraj¹cych w³ókna para-aramidowe.

przeznaczone do u¿ytku zawodowego stanowi 
wa¿ny element wyposa¿enia pracownika, poniewa¿ 
chroni jego stopy przed potencjalnymi urazami.

Jedn¹ z wa¿niejszych cech ochronnych tego 

Wstêp
-

nika na ró¿ne zagro¿enia w niej wystêpuj¹ce. Je¿eli 
-

ny, d¹¿y siê do ich ograniczenia poprzez stosowanie 
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Obuwie z wk³adkami stalowymi i wk³adkami 
niemetalowymi, niepe³ni¹cymi funkcji podpodesz-
wy, badane jest wed³ug p. 5.8.2. normy. Przekrój 
buta z wk³adkami antyprzebiciowymi pokazano 

-

ró¿nych punktach spodu (co najmniej jeden z nich 
-

struje siê si³y przebicia. Miejsca przebicia powinny 
-

mniej o 10 mm od brzegu podeszwy. Jako wynik 

uzyskan¹ w odniesieniu do danego spodu.
Obuwie, w którym zastosowano niemetalowe 

funkcjê podpodeszew, bada siê wed³ug p. 5.8.3 

w przypadku opisanym wy¿ej. Spód przebija siê 
do momentu osi¹gniêcia si³y 1100 N i po zatrzy-
maniu urz¹dzenia dokonuje siê oceny wizualnej. 
W jej wyniku stwierdza siê, jakie zmiany nast¹pi³y 
w materiale antyprzebiciowym – czy nast¹pi³o tylko 

-

– w przypadku obuwia z wk³adkami stalowymi 
i wk³adkami niemetalowymi, które nie pe³ni¹ funk-

mniejsza ni¿ 1100 N
– w przypadku obuwia, w którym niemeta-

lowe wk³adki antyprzebiciowe pe³ni¹ tak¿e rolê 

przebijania z si³¹ 1100 N nie nast¹pi³o przebicie 
wk³adki na wylot.

-
ciowych, zarówno metalowych, jak i niemetalo-
wych, wyznacza siê zgodnie z PN-EN 12568:2011 

w czterech ró¿nych punktach spodu. Wk³adkê 
przebija siê do osi¹gniêcia si³y 1100 N i po zatrzy-
maniu urz¹dzenia dokonuje siê oceny wizualnej 
(fot. 2.). Wk³adki spe³niaj¹ce wymagania tej normy 

si³y 1100 N.
-

bicie w 2011 r., polegaj¹ca na wprowadzeniu oceny 
wizualnej skutków przebicia po uzyskaniu si³y 
1100 N, ale bez ca³kowitego przebicia materia³u, 
jest tak naprawdê obni¿eniem wymagañ, poniewa¿ 

-
biciowych tylko nieznacznie przekracza 1100 N.

prowadzono prace na temat bezpieczeñstwa sto-
sowania obuwia z wk³adkami antyprzebiciowymi 

-

i PN-EN 12568:2011 [8].

-
sen Equipment Testing Office. W opublikowanym 
raporcie oceniono obuwie dostêpne na rynku nie-
mieckim, porównuj¹c wzory z wk³adkami stalowymi 
i niemetalowymi (kategorii S3), [9]. Przedstawiono 

wzory z wk³adkami niemetalowymi uzyska³y wyniki 
przebicia znacznie poni¿ej 1100 N, w odró¿nieniu 
od tych z wk³adkami stalowymi. We wnioskach 
koñcowych stwierdzono, ¿e spody butów, które 

-
tacie przebadania ich zgodnie z za³o¿eniami norm, 

ochronnego.

antyprzebiciowymi nie by³o stosowane w sektorze 
budownictwa [10].

-
cowali zalecenia dotycz¹ce oceny metod badañ tek-
stylnych wk³adek antyprzebiciowych [11]. Pod uwagê 

ochronê pracownikowi, geometriê trzpienia stoso-

otworu w p³ycie dociskaj¹cej wk³adki w maszynie 

analizê biomechaniki chodu, z uwzglêdnieniem naci-
sków wywieranych przez u¿ytkownika obuwia oraz 
dynamiki chodzenia z obci¹¿eniem (np. ze wzglêdu 
na przenoszenie narzêdzi, worków cementu itp.). 

i 4,5 mm, zakoñczonych sto¿kowo lub piramidal-

rekomenduje, na podstawie uzyskanych wyników, 
podwy¿szenie wymagañ do 1300 N i stosowanie 

pod k¹tem 30 o

-
-

spodów obuwia i wk³adek antyprzebiciowych, 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami oraz zbadano 

i wk³adek antyprzebiciowych dostêpnych na nie-
mieckim rynku [12]. Pozwoli³a ona na sformu³owanie 
nastêpuj¹cych wniosków:

-

w obowi¹zuj¹cych normach
– wykonane pomiary nie dostarczy³y jedno-

do niektórych wk³adek uzyskano zbie¿ne wyniki 

ma istotny wp³yw na otrzymane wyniki – w sytuacji 

w odniesieniu do wszystkich próbek uzyskano si³y 
przebicia nie ni¿sze ni¿ 1100 N, a gdy trzpieñ mia³ 

W 2013 r. na podstawie raportów [9,11] zg³o-
szone zosta³y do CEN formalne zastrze¿enia rz¹du 
niemieckiego wobec normy zharmonizowanej 

industry

autorów)

spe³niaj¹ce wymagania tej normy nie jest zgodne 

wszystkimi zidentyfikowanymi zagro¿eniami oraz 
ochronê przed powierzchownymi zranieniami [14]. 

Oznacza to, ¿e umieszczone w obuwiu mate-

w przewidywanych warunkach u¿ytkowania. 

jest niewystarczaj¹ca, a wk³adki niemetalowe, mimo 
¿e spe³niaj¹ wymagania normy, czêsto chroni¹ 
gorzej od wk³adek stalowych. A co najwa¿niejsze, 
klienci nie s¹ informowani, ¿e oferowane im wyroby 
zapewniaj¹ ró¿ne poziomy ochrony.
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Cel badañ w³asnych
Maj¹c na uwadze te zastrze¿enia, zasadne by³o 

przeprowadzenie badañ popularnych materia³ów 
antyprzebiciowych, stosowanych przez wielu pol-
skich producentów obuwia do u¿ytku zawodowego.

Celem badañ, podjêtych w Laboratorium Obu-

-

-
dzia na zachowanie cech ochronnych przez wk³adki 
i spody obuwia z wk³adkami antyprzebiciowymi.

Obiekty badañ w³asnych i ich metoda

i niemetalowymi wk³adkami antyprzebiciowymi, 
wyprodukowane przez czo³owych polskich produ-
centów obuwia do u¿ytku zawodowego. Zbadane 
zosta³y tak¿e popularne stalowe i niemetalowe 
wk³adki antyprzebiciowe oraz tekstylne materia³y an-
typrzebiciowe, stosowane przez tych producentów.

W celu dokonania oceny samych wk³adek anty-
przebiciowych i spodów je zawieraj¹cych, wszystkie 

Rodzaj badanego obuwia
Rodzaj wk³adek antyprzebicio-
wych zastosowanych w obuwiu Wyniki badañ

Si³a przebicia [N]stalowe niemetalowe
2004
Trzewiki bezpieczne 1452
Pó³buty bezpieczne 1133
Trzewiki stra¿ackie 1354
2005

1404
Trzewiki bezpieczne 1428
Trzewiki stra¿ackie 1199
2006
Trzewiki stra¿ackie 1228
Trzewiki bezpieczne 1326

Pó³buty bezpieczne 1620
Trzewiki bezpieczne 1102
2008
Trzewiki bezpieczne 1014
Trzewiki bezpieczne  1) 1608
Trzewiki bezpieczne  2) 1038
2009
Trzewiki s³u¿bowe  2) 1540
Trzewiki stra¿ackie
Trzewiki stra¿ackie  2) 1662
Pó³buty bezpieczne  2) 1422
Pó³buty bezpieczne 1118

1118
2010

 3) 1310
Trzewiki bezpieczne  3) 1480
Trzewiki bezpieczne  2) 1350
Trzewiki s³u¿bowe  2) 1690
Pó³buty bezpieczne 1103

 3)

2011
Trzewiki s³u¿bowe  2) 1120
Trzewiki bezpieczne  2) 1320
2012
Trzewiki bezpieczne  2)

Pó³buty bezpieczne  3) 1200
Pó³buty bezpieczne  2) 900
2013
Pó³buty bezpieczne  2) 1240

Trzewiki bezpieczne 1340
Trzewiki s³u¿bowe  2) 1610
Klapki bezpieczne  3) 1280
Trzewiki zawodowe
2014
Trzewiki bezpieczne  3) 1110
Trzewiki bezpieczne  2) 1530

 3) 1460
Trzewiki s³u¿bowe  2) 2060
2015
Trzewiki bezpieczne  2) 1580
Pó³buty bezpieczne  2) 1410
Obuwie bezpieczne 1940

 3)

1460
Trzewiki s³u¿bowe  2)

Pó³buty bezpieczne  3) 1620
2016
Trzewiki s³u¿bowe  2) 1810
Sanda³y bezpieczne  3) 1430

 3) 1220
Trzewiki bezpieczne 1280

 3) 1640
1) antyprzebiciowy materia³ kompozytowy
2) tekstylny materia³ antyprzebiciowy pe³ni¹cy funkcjê podpodeszwy
3) tekstylny materia³ antyprzebiciowy niepe³ni¹cy funkcji podpodeszwy

wyznaczona w odniesieniu do wk³adek stalowych
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badania by³y prowadzone do ca³kowitego przebicia 
elementu ochronnego, poniewa¿ tylko uzyskanie 

-

-
metalowych wk³adek antyprzebiciowych wykonano 

o -

o), (rys. 2.).

Wyniki badañ

z wk³adkami antyprzebiciowymi i materia³ów anty-
przebiciowych, wykonane wed³ug obowi¹zuj¹cych 
norm w Laboratorium Obuwia w latach 2004-2016, 
przedstawione zosta³y w tab. 1 i 2. Od 2010 r. ob-

niemetalowych w obuwiu do u¿ytku w pracy.

przebijania i zmienion¹ geometri¹ trzpienia badaw-

pokazano na rys. 3. i 4.

na przebicie spodów obuwia z wk³adkami antyprze-

trzy pary pó³butów bezpiecznych w rozmiarach 40, 
43 i 45 z wk³adkami niemetalowymi i z wk³adkami 

4,5 mm. Spód ka¿dej pó³pary obuwia zosta³ przebity 
w czterech miejscach: w przedstopiu, dwukrotnie 

znikomy, wykonano badania obuwia bezpieczne-

4,5 i 2,5 mm. Spód ka¿dej pó³pary obuwia zosta³ 
przebity w czterech miejscach: w przedstopiu, 

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ 

stwierdzono, ¿e:

uszkodzenia „ig³y” (celowe by³oby zatem przepro-
wadzenie badañ dynamicznych)

badane próbki (wk³adki i obuwie z wk³adkami) uzy-
ska³y wyniki znacznie poni¿ej wymagañ, pomimo 
pozytywnych wyników otrzymanych w badaniach 

i wp³yw stopnia zu¿ycia czubka trzpienia pomiaro-
wego nie by³y analizowane)

12568:2011 [8] nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistych 

stanowiskach pracy
– obuwie spe³niaj¹ce wymagania wymienionych 

-

Podsumowanie

materia³ów tekstylnych, stosowanych jako wk³adki 
antyprzebiciowe, pe³ni¹ce czêsto tak¿e rolê pod-

z wk³adkami niemetalowymi przyczyni³o siê do ob-
ni¿enia cen tekstylnych materia³ów antyprzebicio-

oferuje materia³y antyprzebiciowe zawieraj¹ce m.in. 
w³ókna para-aramidowe.

Obserwacje poczynione na podstawie badañ 
wykonanych w ostatnich latach w Laboratorium 
Obuwia wskazuj¹, ¿e wk³adki niemetalowe, najczê-

-
wia, uzyskuj¹ bardzo czêsto wyniki tylko nieznacznie 
przekraczaj¹ce 1100 N (przy przebiciu na wylot). 

na przebicie (bêd¹ca tak naprawdê obni¿eniem 
wymagañ), polegaj¹ca na wprowadzeniu oceny 
wizualnej, ale bez ca³kowitego przebicia materia³u.

Wyniki badañ w³asnych potwierdzi³y, ¿e sytuacja 
na polskim rynku obuwia z wk³adkami antyprze-
biciowymi nie odbiega od opisanej w raportach 

Na podstawie analizy otrzymanych wyników 
wydaje siê celowe wnioskowanie o zmianê meto-

rodzajów wk³adek, opisanych w normach PN-EN 

o zmianê wymagañ ujêtych w normach ogólnie 
dotycz¹cych metod badania obuwia, a wiêc: PN-

bezpieczeñstwa pracowników w miejscach pracy, 
gdzie mo¿liwy jest kontakt z ostrymi przedmiotami 
znajduj¹cymi siê na pod³o¿u.

-
wych na przebicie wg PN-EN 12568:2011 [8]
Table 2. Results of tests of penetration resistance of anti-

Rodzaj materia³u 
antyprzebiciowego

Wyniki badania 
– si³a przebicia [N]

Wk³adki stalowe Z
Wk³adki stalowe K1 1149

1181
Wk³adki stalowe K2 1430
Wk³adki stalowe S 450
Wk³adki stalowe 11 1210

1330
Wk³adki para-aramidowe 1108
Wk³adki niemetalowe 
kompozytowe
Tekstylne wk³adki antyprzebiciowe 1502
Tekstylne wk³adki antyprzebiciowe 1420
Tkanina antyprzebiciowa 1590
Tekstylne wk³adki antyprzebiciowe 1410
Wk³adki z antyprzebiciowej tka-
niny podpodeszwowej 1110

Tekstylne wk³adki antyprzebiciowe 1160
Tkanina antyprzebiciowa 2080

GUS Warszawa

GUS Warszawa

GUS Warszawa

– Metody badania obuwia

– Obuwie bezpieczne

– Obuwie ochronne

– Obuwie zawodowe
[8] PN-EN 12568:2011 Ochrony stopy i nogi. Wymagania 
i metody badañ podnosków i wk³adek odpornych na 
przebicie

resistance of safety footwear 

[10] -
netration resistance of safety footwear  with non-metal 

[11] 
, 

-
stant inserts in safety shoes, nail penetration test
[13] PPE-14-2-12_EN Communication from the German 
government concering a formal objection in relations to 
a harmonised standard in accordance with Article 11 of 

and of the Council of 25 October 2012 on European 
standarisation

EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia 

13, t. 10, s. 98 

-

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

40L 40P 43L 43P 45L 45P

Si
ła

 p
rz

eb
ic

ia
 [N

]

Rozmiar obuwia

10 mm/min.

20 mm/min.

50 mm/min.

prędkość przebicia:

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

40L 40P 43L 43P 45L 45P

Si
ła

 p
rz

eb
ic

ia
 [N

]

Rozmiar obuwia

10 mm/min.

20 mm/min.

50 mm/min.

prędkość przebicia:


