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Badania okresowe
rêkawic i obuwia elektroizolacyjnego

W³a ciwo ci ochronne elektroizolacyjnych rêkawic i obuwia uzyskane w procesie 
ich wytwarzania nie s¹ trwa³e. Zapewnienie bezpieczeñstwa wykonywania pracy 
przy urz¹dzeniach elektrycznych w obecno ci napiêcia wymaga okresowej kontroli 
tych w³a ciwo ci. Kontrole te powinny obejmowaæ wykonanie badañ elektrycznych 
przez kompetentne laboratorium badawcze. Czêsto æ tych kontroli powinna zostaæ 
okre lona na podstawie wymagañ normatywnych, wymagañ producenta oraz oceny 
ryzyka na stanowiskach pracy wymagaj¹cych stosowania elektroizolacyjnych rodków 
ochrony indywidualnej.

Periodic inspection and electrical re-testing of gloves and footwear of electro-insulating 
material
Safety protective properties of gloves and footwear of electro-insulating material obtained 
during their manufacturing process are not permanent. Ensuring safety of live work requires 
performing periodic inspections and electrical re-testing by a competent laboratory. Their 
frequency should be determined on the basis of standard recommendations, the manu-
facturer's requirements and risk assessment at the workstation where this kind of personal 
protective equipment is used.

odpowiedniego napiêcia probierczego na 3 
minuty i pomiarze w tym czasie tzw. pr¹du 
up³ywu, który nie powinien przekraczaæ ustalo-
nej granicznej warto ci. Badanie wytrzyma³o ci 
elektrycznej, wykonywane tylko w ramach 
badañ typu lub wyrywkowych, polega na za-
stosowaniu napiêcia probierczego odpowied-
nio podwy¿szonego w stosunku do badania 
napiêciowego. Napiêcie przyk³adane jest tylko 
chwilowo, a o jego pozytywnym wyniku prze-
s¹dza brak przebicia lub przeskoku powierzch-
niowego. Badanie to uznawane jest za niszcz¹-
ce, co oznacza, ¿e badane próbki wyrobów 
nale¿y zniszczyæ, aby zapobiec przekazaniu 
ich do u¿ytkowania. Pozytywny rezultat oce-
ny typu i pó niejszych badañ wyrywkowych 
pozwala na dopuszczanie danego rodzaju 
wyrobu do wprowadzania na rynek (deklaracja 
zgodno ci WE ze wskazaniem udzia³u jednostki 
notyfikowanej w procesie oceny i nadzoru), 
a pozytywny wynik badañ wyrobu pozwala 
na wprowadzenie poszczególnych egzempla-
rzy wyrobu do sprzeda¿y i u¿ytkowania.

Szczegó³owe wymagania techniczne w sto-
sunku do rêkawic i obuwia elektroizolacyjnego 
oraz warunki wykonywania badañ okre lono 
w normach europejskich [3, 4] oraz kryteriach 
[5] zharmonizowanych z dyrektyw¹ [2]. Norma 
dotycz¹ca rêkawic elektroizolacyjnych okre la 
wymagania odpowiednio do klas napiêciowych 
00, 0, 1, 2, 3 i 4 [3]. Norma dotycz¹ca obuwia 

elektroizolacyjnego okre la wymagania tylko 
dla klas napiêciowych 00 i 0 [4].

Poniewa¿ w Polsce istnieje praktyka sto-
sowania obuwia elektroizolacyjnego (tzw. 
pó³butów) równie¿ w warunkach pracy przy 
napiêciach wysokich (powy¿ej 1,0 kV napiêcia 
przemiennego lub 1,5 kV napiêcia sta³ego), 
w CIOP-PIB opracowano kryteria [5] w celu 

Tabela. Podstawowe warto ci napiêæ zwi¹zane z zalecanymi ograniczeniami stosowania rêkawic i obuwia elektroizo-
lacyjnego

Elektroizolacyjny sprzêt 
ochrony indywidualnej Rêkawice elektroizolacyjne Obuwie elektroizolacyjne

Wymagania wg PN-EN 60903:2006 PN-EN 
50321:2002

KOW
/S-01/2013

Klasa napiêciowa 00 0 1 2 3 4 00 0 15 kV 20 kV
Napiêcie probiercze przemienne 
badania napiêciowego [kV] 2,5 5 10 20 30 40 2,5 5 15 20

Zalecane stosowanie do prac przy instalacjach i urz¹dzeniach elektrycznych o napiêciu znamionowym (skutecz-
nym) nie wiêkszym ni¿: [kV]

Napiêcie przemienne 0,5 1,0 7,5 17,0 26,5 36,0
Nie okre lono w normach/
kryteriach – nale¿y stosowaæ 
siê do zaleceñ producentów 
lub kierowaæ siê zaleceniami 
dotycz¹cymi rêkawic elektro-
izolacyjnych

Napiêcie sta³e 0,75 1,5 11,25 25,5 39,75 54,0
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wype³nienia luki po wycofanej normie PN-
-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. 
Kalosze i pó³buty elektroizolacyjne. Pozwalaj¹ 
one zarówno producentom rodków ochrony 
indywidualnej, jak i Instytutowi, jako jednostce 
notyfikowanej, na wykonywanie oceny typu 
i stwierdzanie zgodno ci z wymaganiami 
zasadniczymi dyrektywy [2] w odniesieniu 
do obuwia elektroizolacyjnego w klasach 15 kV 
i 20 kV, co z kolei umo¿liwia wprowadzanie 
tych wyrobów na rynek zgodnie z przepisami 
prawa.

W tabeli podano warto ci napiêæ probier-
czych i zalecane ograniczenia dotycz¹ce sto-
sowania rêkawic i obuwia elektroizolacyjnego.

Badanie okresowe przydatno ci 
do dalszego u¿ytkowania

Pomimo stosowania szeregu wymagañ 
warunkuj¹cych wprowadzenie rêkawic i obu-
wia elektroizolacyjnego na rynek i do u¿ytko-
wania, pe³ne bezpieczeñstwo wykonywania 
prac w obecno ci napiêæ zagra¿aj¹cych ¿yciu 
nie jest trwale zapewnione. Spowodowane 
jest to tym, ¿e w³a ciwo ci elektroizolacyjne 
tych wyrobów nie mog¹ byæ zagwarantowane 
przez d³u¿szy czas i ulegaj¹ stopniowej degra-
dacji. Wp³yw na to maj¹ takie zjawiska, jak:

– procesy starzenia siê materia³u wywo³ane 
up³ywem czasu, promieniowaniem s³onecz-
nym lub podwy¿szon¹ temperatur¹, prowa-
dz¹ce zwykle do obni¿enia wytrzyma³o ci 
mechanicznej

– uszkodzenia mechaniczne zwi¹zane 
z wykonywan¹ prac¹ i/lub warunkami rodo-

wiskowymi (np. nisk¹ temperatur¹ obni¿aj¹c¹ 
elastyczno æ materia³u)

– trwa³e zabrudzenia powierzchni (szcze-
gólnie takimi substancjami, jak grafit lub 
opi³ki metali, które dobrze przewodz¹ pr¹d 
elektryczny

– zmiany chemiczne w materiale dielek-
tryka, które dodatkowo mog¹ byæ przyspie-
szone dzia³aniem ozonu, kwasów (np. kwasu 
siarkowego z akumulatorów) lub substancji 
ropopochodnych (np. benzyny) i rozpuszczal-
ników u¿ywanych do czyszczenia i konserwacji 
wyposa¿enia elektrycznego).

Z wymienionych powodów niezbêdne 
jest wykonywanie badañ okresowych rêkawic 
i obuwia elektroizolacyjnego, pozwalaj¹cych 
potwierdziæ ich podstawowe w³a ciwo ci 
elektroizolacyjne i tym samym przydatno æ 
do dalszego u¿ytkowania.

Konieczno æ wykonywania badañ okre-
sowych rodków ochrony indywidualnej 
zosta³a zapisana w ustawie Kodeks pracy [6] 
i wydanym na jej podstawie rozporz¹dzeniu 
w sprawie bhp przy urz¹dzeniach i instalacjach 
energetycznych [7]. W ustawie [6] art. 2379 § 2 
zapisano „Pracodawca jest obowi¹zany za-
pewniæ, aby stosowane rodki ochrony indywi-
dualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze posiada³y 
w³a ciwo ci ochronne i u¿ytkowe”. Natomiast 
w rozporz¹dzeniu [7] w § 16 ust. 2-4 sformu-
³owano szczegó³owe wymagania, dotycz¹ce 
równie¿ rêkawic i obuwia elektroizolacyjnego. 
Stanowi¹ one m.in., ¿e: „2. Narzêdzia pracy 
i sprzêt ochronny powinny byæ poddawane 
okresowym próbom w zakresie ustalonym 

w Polskich Normach lub dokumentacji pro-
ducenta”, „3. Sprzêt ochronny powinien byæ 
oznakowany w sposób trwa³y przez podanie 
numeru ewidencyjnego, daty nastêpnej próby 
okresowej”, „4. Zabronione jest u¿ywanie 
narzêdzi i sprzêtu, które nie s¹ oznakowane.”

Wykonywanie badañ okresowych 
rêkawic i obuwia elektroizolacyjnego

Norma PN-EN 60903:2006 zawiera wy-
tyczne do prowadzenia badañ okresowych 
rêkawic elektroizolacyjnych, na których zwykle 
wzoruj¹ siê producenci zamieszczaj¹c odpo-
wiednie zalecenia w instrukcjach u¿ytkowania. 
Obowi¹zkowi badania okresowego podlega 
ka¿dy egzemplarz rêkawicy. W odniesieniu 
do rêkawic elektroizolacyjnych zalecany norm¹ 
zakres badañ okresowych obejmuje najpierw 
dokonanie oglêdzin i przeprowadzenie próby 
szczelno ci, a nastêpnie wykonanie badania 
napiêciowego [3]. Próba szczelno ci (fot. 3.) 
polega na napompowaniu rêkawicy powie-
trzem (do ci nienia ok. 0,1 MPa) i oglêdzinach 
w celu stwierdzenia przecieków powietrza 
(mo¿na wykorzystaæ do tego celu zanurzenie 
w wodzie).

Rêkawice uszkodzone w widoczny spo-
sób (np. rozerwane, z ladami zwêglenia) 
lub nieszczelne nie nadaj¹ siê do dalszego 
u¿ytkowania. Szczelne rêkawice umieszcza 
siê na stanowisku badawczym (fot. 4.), 
na którym s¹ zanurzane w wodzie i nape³niane 
ni¹ od wewn¹trz. Napiêcie probiercze (prze-
mienne lub sta³e – wybór zale¿ny od przyjêtej 
metody badawczej) przyk³adane jest pomiêdzy 

Fot. 3. Próba szczelno ci
Photo 3.  Tightness trial

Fot. 4. Badanie elektryczne rêkawicy elektroizolacyjnej
Photo 4.  Electricity trial of an insulating glove

Fot. 5. Badanie elektryczne obuwia elektroizolacyjnego
Photo 5.  Electricity trial of an insulating footwear
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elektrod¹ rodkow¹ zanurzon¹ w wodzie 
od wewnêtrznej strony rêkawicy, a ciankami 
naczynia. Rêkawice nale¿y poddaæ wy³¹cznie 
badaniu napiêciowemu (bez kondycjonowania 
wstêpnego) z zastosowaniem napiêcia pro-
bierczego odpowiedniego do klasy rêkawicy, 
stosuj¹c czas badania wynosz¹cy 1 minutê. 
Podczas badania nale¿y mierzyæ pr¹d up³ywu. 
Trzeba równie¿ wyznaczyæ niepewno æ roz-
szerzon¹ pomiaru pr¹du up³ywu.

Rêkawicê elektroizolacyjn¹ mo¿na za-
kwalifikowaæ do dalszego u¿ytkowania, je¿eli 
spe³niona bêdzie zale¿no æ:

IU < K – UI gdzie:
IU – pr¹d up³ywu zmierzony podczas bada-

nia napiêciowego (przyjmujemy najwiêksz¹ 
zaobserwowan¹ warto æ pr¹du, która wyst¹-
pi³a podczas 1-minutowego badania)

K – warto æ maksymalnego pr¹du up³ywu 
wyznaczona na podstawie normy [3] w za-
le¿no ci od klasy rêkawicy, jej d³ugo ci i przy-
jêtej metody badawczej – jest to normatywne 
kryterium kwalifikacji przydatno ci wyrobu 
do u¿ytkowania

UI – niepewno æ rozszerzona wykonanego 
pomiaru pr¹du up³ywu.

Badania okresowe obuwia elektroizola-
cyjnego prowadzone s¹ wed³ug wytycznych 
normy [4] i kryteriów [5]. W zakresie meto-
dyki badañ okresowych kryteria powo³uj¹ 
siê na normê, inne s¹ tylko warto ci napiêæ 
probierczych i normatywnego kryterium kwa-
lifikacji przydatno ci wyrobu do u¿ytkowania. 
Obowi¹zkowi badania okresowego podlega 
ka¿da sztuka obuwia. Zakres badania obej-
muje dokonanie oglêdzin (obuwie uszkodzone 
w widoczny sposób, np. przebite, z popêkan¹ 
podeszw¹ lub wierzchem, ze zmianami 
wywo³anymi substancjami chemicznymi lub 
z ladami zwêglenia powinno byæ wycofane 
z u¿ytkowania) oraz przeprowadzenie badania 
napiêciowego bez wstêpnego kondycjono-
wania. Badanie elektryczne wykonuje siê 
na stanowisku badawczym nape³niaj¹c obuwie 
wod¹ lub kulkami stalowymi oraz wprowa-
dzaj¹c elektrodê rodkow¹ (fot. 5.).Napiêcie 
probiercze (przemienne lub sta³e) wyznacza 
siê odpowiednio do klasy obuwia na podstawie 
wymagañ normy lub kryteriów. Czas badania 
napiêciowego wynosi 1 minutê.

Obuwie elektroizolacyjne mo¿na zakwa-
lifikowaæ do dalszego u¿ytkowania, je¿eli 
spe³niona bêdzie zale¿no æ podana powy¿ej 
w stosunku do rêkawic elektroizolacyjnych, 
przy czym warto æ maksymalnego pr¹du 
up³ywu powinna byæ wyznaczona na podsta-
wie normy [4] lub kryteriów [5] odpowiednio 
do klasy obuwia i przyjêtej metody badawczej.

W celu zachowania tzw. spójno ci po-
miarowej laboratorium wykonuj¹ce badania 

okresowe rêkawic i obuwia elektroizolacyjnego 
powinno stosowaæ przyrz¹dy pomiarowe 
maj¹ce wa¿ne wiadectwa wzorcowania. 
W przypadku omawianych badañ elektrycz-
nych nale¿y wzorcowaæ uk³ad pomiarowy 
wysokiego napiêcia (zwykle odpowiedni 
woltomierz z dzielnikiem napiêciowym) 
stosowany do kontroli przyk³adanych napiêæ 
probierczych oraz miliamperomierz do po-
miaru pr¹du up³ywu. Laboratorium powinno 
opracowaæ odpowiednie procedury badawcze, 
wdro¿yæ je do stosowania oraz potwierdziæ 
swoj¹ bieg³o æ w prowadzeniu tych badañ. 
Zalecane jest uzyskanie akredytacji Polskie-
go Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie 
prowadzenia badañ okresowych rêkawic 
i obuwia elektroizolacyjnego. Potwierdza ona 
jako æ wykonywanych badañ, co jest dla pra-
codawcy istotn¹ przes³ank¹, ¿e dopuszczone 
do dalszego u¿ytkowania elektroizolacyjne 
rodki ochrony indywidualnej maj¹ wymagane 

w³a ciwo ci ochronne.
Laboratorium Badañ Elektrycznych Central-

nego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego 
Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) uzyska³o 
akredytacjê PCA w zakresie prowadzenia opi-
sywanych badañ typu, wyrywkowych i okre-
sowych rêkawic i obuwia elektroizolacyjnego 
i wykonuje w tym zakresie us³ugi badawcze dla 
zainteresowanych podmiotów.

Czêsto æ wykonywania
badañ okresowych rêkawic 
i obuwia elektroizolacyjnego

Normy i kryteria dotycz¹ce rêkawic i obu-
wia elektroizolacyjnego zalecaj¹ graniczne 
6- miesiêczne okresy pomiêdzy kolejnymi ba-
daniami. Dodatkowo okre la siê maksymalny 
roczny czas magazynowania, czyli okres, który 
mo¿e up³yn¹æ od wyprodukowania wyrobu 
do przekazania go do u¿ytkowania po raz 
pierwszy. Producenci rêkawic i obuwia elek-
troizolacyjnego w instrukcji dla u¿ytkownika 
powinni okre liæ w³asne maksymalne okresy 
dla badañ okresowych i dla magazynowania, 
które nie mog¹ byæ d³u¿sze ni¿ okre lone nor-
matywnie. Okresy podane przez producentów 
s¹ podstaw¹ dla pracodawców do opracowa-
nia zasad dotycz¹cych wykonywania badañ 
okresowych.

Pracodawca, aby wype³niæ ustawowy obo-
wi¹zek zapewnienia w³a ciwo ci ochronnych 
rêkawic i obuwia elektroizolacyjnego udostêp-
nianych pracownikom jako rodki ochrony 
indywidualnej, powinien okre liæ obowi¹zuj¹ce 
w przedsiêbiorstwie zasady dotycz¹ce ich u¿yt-
kowania, w tym wykonywania badañ okreso-
wych. Przy opracowywaniu tych zasad nale¿y 
kierowaæ siê instrukcjami producentów oraz 

wynikami ocen ryzyka zawodowego wykona-
nych dla stanowisk pracy, gdzie rodki te bêd¹ 
stosowane. Zasady te powinny co najmniej: 
definiowaæ sposób decydowania o wycofaniu 
elektroizolacyjnych rêkawic lub obuwia z u¿yt-
kowania i skierowaniu na badania okresowe 
(np. po up³ywie okre lonego czasu), okre laæ 
sytuacje, które wymagaj¹ wcze niejszego wy-
konania badañ okresowych (np. po pora¿eniu 
pracownika pr¹dem elektrycznym) oraz przy-
padki ca³kowitego wycofania poszczególnych 
egzemplarzy rêkawic lub obuwia z u¿ytkowa-
nia (np. poprzez okre lenie bezwzglêdnego 
limitu czasu u¿ytkowania).

Odstêpy czasowe pomiêdzy kolejnymi 
badaniami okresowymi rêkawic i obuwia 
elektroizolacyjnego powinny byæ wyznaczane 
na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej 
dla stanowisk pracy, gdzie bêd¹ stosowane 
tego rodzaju rodki ochrony indywidual-
nej. Ocenê nale¿y prowadziæ w aspekcie 
potencjalnej ciê¿ko ci szkody (np. skutków 
pora¿enia pr¹dem elektrycznym, co istotnie 
zale¿y od wystêpuj¹cych napiêæ) i prawdopo-
dobieñstwa jej zaistnienia, przy uwzglêdnieniu 
w elementach ryzyka prawdopodobieñstwa 
utraty w³a ciwo ci ochronnych stosowanego 
wyposa¿enia. Nale¿y braæ pod uwagê inten-
sywno æ u¿ytkowania rêkawic lub obuwia 
(okazjonalne, czêste, intensywne), mo¿liwo æ 
uszkodzenia podczas u¿ytkowania (praca 
z wykorzystaniem narzêdzi, ostre krawêdzie 
w otoczeniu miejsca pracy, mo¿liwo æ przebicia 
mechanicznego itp.) oraz warunki rodowi-
skowe (brud, wilgoæ, podwy¿szona lub niska 
temperatura, kontakt z substancjami chemicz-
nymi, atmosfera z podwy¿szon¹ zawarto ci¹ 
ozonu itp.).

W przypadku istotnego niekorzystnego 
wp³ywu wymienionych czynników wyniki 
oceny ryzyka powinny prowadziæ do ustalenia 
w przedsiêbiorstwie odpowiednio krótszych 
okresów granicznych dla badañ okresowych 
ni¿ zalecane przez producentów elektroizola-
cyjnych rodków ochronnych.

Dokumentowanie badañ okresowych
Wymagania zasadnicze dotycz¹ce rêka-

wic i obuwia elektroizolacyjnego nak³adaj¹ 
na producentów obowi¹zek ich odpowiedniego 
oznakowania. Oznakowanie to powinno miêdzy 
innymi zawieraæ datê produkcji (co pozwala 
okre liæ, czy przy wprowadzaniu wyrobu 
do u¿ytkowania po raz pierwszy wymagane 
jest poprzedzaj¹ce badanie okresowe) oraz 
miejsce do wpisywania dat kolejnych badañ 
okresowych. Laboratorium badawcze, po prze-
prowadzeniu badania okresowego (z wynikiem 
pozytywnym) dokonuje w tym miejscu wpisu, 
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umieszczaj¹c nieprzekraczaln¹ datê kolejnego 
badania okresowego i identyfikator (numer) 
wystawionego wiadectwa badania okresowe-
go. W wiadectwie badania okresowego, zgod-
nie z dobr¹ praktyk¹ precyzyjnej identyfikacji 
przedmiotu oraz warunków i wyników badania, 
laboratorium zamieszcza (fot. 6.):

– nazwê, adres, telefon laboratorium wy-
konuj¹cego badanie

– identyfikator wiadectwa badania okre-
sowego

– nazwê i adres zleceniodawcy badania 
okresowego

– opis przedmiotu badania z jego numerem 
identyfikacyjnym

– opis zakresu i metody badania
– warunki i wyniki badania
– datê wykonania badania
– nazwiska i podpisy osób wykonuj¹cych 

badanie
– ocenê koñcow¹ (zawieraj¹c¹ sentencjê 

o dopuszczeniu wyrobu do u¿ytkowania)
– datê (nieprzekraczaln¹) nastêpnego 

badania okresowego.
Orygina³ wiadectwa badania okresowego 

laboratorium przekazuje klientowi, pozosta-
wiaj¹c sobie w archiwum jego kopiê. Labora-
torium prowadzi równie¿ rejestr wykonanych 
badañ okresowych.

Podsumowanie
Badania okresowe rêkawic i obuwia elek-

troizolacyjnego s¹ wa¿nym elementem 
bezpieczeñstwa prac wykonywanych „przy 
napiêciu”. Z tego wzglêdu nale¿y rygory-
stycznie przestrzegaæ terminów tych badañ, 
a w przypadku w¹tpliwo ci dotycz¹cych 
stanu rêkawic lub obuwia ponawiaæ badania 
przed up³ywem podanych terminów. Istotne 
dla bezpieczeñstwa s¹ równie¿ kompetencje 
laboratorium badawczego, które powinno 
dysponowaæ odpowiednim wyposa¿eniem 
badawczym zapewniaj¹cym utrzymanie spój-
no ci pomiarowej oraz zapewniæ odpowiedni 
zakres i sposób wykonania badañ okresowych.

Obowi¹zek stosowania rêkawic i/lub 
obuwia elektroizolacyjnego, jako rodka 
ochrony indywidualnej, mo¿e dotyczyæ grupy 
zawodowej elektryków wykonuj¹cych prace 
przy instalacjach i urz¹dzeniach elektrycznych 
oraz innych pracowników, np. serwisantów 
urz¹dzeñ elektrycznych prowadz¹cych prace 
równie¿ w obecno ci napiêcia, a tak¿e cz³on-
ków s³u¿b ratowniczych.

Szacuje siê, ¿e w Polsce ³¹cznie jest oko³o 
50 tys. osób, które w swoim wyposa¿eniu ro-
boczym powinny mieæ przynajmniej po jednej 
parze elektroizolacyjnych rêkawic i obuwia. 
Czê æ tego sprzêtu jest równie¿ przechowy-
wana w gotowo ci do u¿ycia przy pomiesz-
czeniach ruchu elektrycznego (stacje trans-
formatorowe, rozdzielnie elektryczne). St¹d 
mo¿na oceniaæ, ¿e co najmniej 100 tys. par tego 
wyposa¿enia elektroizolacyjnego powinno byæ 
regularnie poddawane badaniom okresowym.
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