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Dobór rêkawic do ochrony  
przed zagro¿eniami wystêpuj¹cymi 
przy produkcji i stosowaniu 
prefabrykatów betonowych

W artykule przedstawiono powszechne zagro¿enia, mog¹ce wystêpowaæ przy pro-
-

konywanych na ró¿nych stanowiskach pracy, mo¿na stwierdziæ, ¿e g³ówne zagro¿enia 
zwi¹zane s¹ z dzia³aniem czynników mechanicznych, termicznych i chemicznych. Na 

doboru rêkawic ochronnych.

This article presents the most common hazards present when precast concrete is manufac-
tured 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. 

for how protective gloves should be selected.

Wstêp
-

korzystaniem betonowych elementów prefabryko-
wanych, poniewa¿ dziêki nim mo¿liwe jest znaczne 
uproszczenie procesu wznoszenia obiektów oraz 
monta¿u instalacji i przyspieszenie w ten sposób 

cementu i postêp technologii wytwarzania beto-
nu oraz specjalistycznego wyposa¿enia sprzyja 
rozwojowi technologii prefabrykowanych. Naj-
wiêkszy udzia³ tego typu wyrobów obserwowany 
jest w budownictwie przemys³owym oraz przy 
wznoszeniu nieprzemys³owych obiektów magazy-

(m.in. mostów, stadionów, tuneli oraz parkingów). 
-

tonowych maj¹ wyroby drobnowymiarowe, w tym 
tzw. galanteria, czyli mniejsze elementy drogowe, 
infrastruktury lub uzbrojenia terenu [1].

-
waniem prefabrykatów betonowych wystêpuje 
nara¿enie pracowników na ró¿nego rodzaju zagro-
¿enia: mechaniczne, termiczne, chemiczne, z czego 

indywidualnej.
W artykule przybli¿ono zagadnienia zwi¹zane 

z odpowiednim doborem rêkawic do ochrony przed 
zagro¿eniami, wystêpuj¹cymi podczas produkcji 
i stosowania prefabrykatów betonowych.

Rodzaje zagro¿eñ podczas produkcji 
i stosowania prefabrykatów betonowych

Jednym z podstawowych materia³ów stoso-
wanych do produkcji prefabrykatów budowla-
nych jest beton – materia³, który uzyskuje swoje 

1 cementu [2]. 

z betonu zgodnie z za³o¿onymi standardami, formo-
wany i pielêgnowany w miejscu innym, ni¿ miejsce 

-

1

w trakcie których woda jest przy³¹czana do innej substan-

uboczne. [przyp. red.]
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Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. rozporz¹dzenie 

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¿ obra-
biarki do drewna), [7].

Rêkawice zalecane do prac w nara¿eniu na czyn-
niki mechaniczne powinny byæ wykonane ze skór 
i tkanin (typ skórzano-tkaninowy) oraz dzianin 
(m.in. z przêdz bawe³nianych, poliestrowych, po-
liamidowych, aramidowych, polietylenowych oraz 
mieszanych z udzia³em wymienionych surowców). 
Mog¹ byæ dodatkowo powlekane tworzywem 

w celu ochrony przed kontaktem z przedmiotami 
zabrudzonymi substancjami chemicznymi.

prac wykonywanych podczas produkcji i stosowania 
prefabrykatów betonowych jest zwi¹zana z mani-
pulowaniem przedmiotami, które s¹ zabrudzone 
mlekiem cementowym, smarami lub pozosta-

-

etapów produkcji prefabrykatów betonowych 

i sk³adania form, lub giêcia, ciêcia i ³¹czenia prêtów 
-

-tkaninowych, dzianinowe oraz dzianinowe powle-
kane przedstawiono na rys. 1.

Do ochrony r¹k przed zagro¿eniami mecha-
nicznymi nale¿y stosowaæ rêkawice ochronne spe³-

wy¿szy jest poziom ochrony. W tab. 2. przedsta-
-

Rêkawice powinny byæ równie¿ oznakowane 
odpowiednim symbolem graficznym (rys. 2.), pod 
którym musi znajdowaæ siê czterocyfrowy kod. 

-

Rodzaje
zagro¿eñ agro¿enia Skutki zagro¿enia

M
ec

ha
ni

cz
ne

Wiruj¹ce elementy w maszynach i urz¹dzeniach i zmia¿d¿enie r¹k
Narzêdzia typu m³otek, wbijak Zgniecenie i zmia¿d¿enie r¹k
Narzêdzia stosowane do zagêszczania mieszanki Zgniecenie i zmia¿d¿enie r¹k

no¿yce rêczne do stali, szczotki metalowe

Szorstkie i chropowate powierzchnie elementów
Wibruj¹ce urz¹dzenia Zespó³ wibracyjny

Te
rm

icz
ne

 
(g

or
¹c

e) Gor¹ce powierzchnie pó³produktów podczas dojrzewania mieszanki 
betonowej w fazie naparzania

Wysoka temperatura i efekty uboczne procesów spawalniczych 

Ch
em

icz
ne Substancje chemiczne i ich mieszaniny:

cementowe, oleje naturalne i mineralne, smary, olej maszynowy, 

i krzemionkowy

-

Parametr 
mechaniczny

Parametr wyznaczany 
w badaniach 

1 2 4 5

Liczba cykli 100 500 2000 8000 –

na przeciêcie 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

na rozdzieranie Si³a [N] 10 25 50 75 –

na przek³ucie Si³a [N] 20 60 100 150 –

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.

produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych 
nale¿¹: nara¿enie na dzia³anie czynników mecha-
nicznych, chemicznych, termicznych oraz na ³¹czne 
dzia³anie kilku z wymienionych czynników.

W przypadku, gdy wszystkie mo¿liwe dzia-
³ania, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, 

nie s¹ skuteczne, zalecane jest stosowanie rêkawic 
ochronnych, które stanowi¹ ostateczn¹ barierê 

charakteryzowaæ siê parametrami zapewniaj¹cymi 
odpowiedni¹ ochronê przed zagro¿eniami przy jed-
noczesnym uwzglêdnieniu wygody ich u¿ytkowania 
[5]. Stosowanie ich ma na celu ograniczenie lub 
wyeliminowanie wp³ywu niebezpiecznych czynni-

i stosowania prefabrykatów betonowych.

od rodzaju czynnika zagro¿enia

W trakcie produkcji i stosowania prefabrykatów 

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 

-
dzaj¹ce w wiruj¹cych maszynach i urz¹dzeniach. 

ryzyko pochwycenia rêkawic przez poruszaj¹ce 
siê elementy maszyn nie nale¿y stosowaæ rêkawic 
ochronnych (§8 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra 
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Do ochrony r¹k przed czynnikami gor¹cymi nale-
¿y stosowaæ rêkawice ochronne spe³niaj¹ce wyma-

do wybranych parametrów, odpowiadaj¹cych 
zagro¿eniom podczas przewidywanego ich u¿yt-
kowania. Zgodnie ze wspomnian¹ norm¹, rêkawice 
mog¹ byæ oceniane w nastêpuj¹cym zakresie:

• zachowanie siê materia³u podczas palenia

metalu

W stosunku do ka¿dego z wymienionych pa-

ochronne w zakresie danego parametru (tab. 3.).
Dodatkowo rêkawice chroni¹ce przed czynni-

kami gor¹cymi powinny mieæ co najmniej pierwszy 
-

407:2007, powinny byæ oznakowane znakiem gra-
ficznym (rys. 3.), pod którym musi byæ umieszczony 

-

-

rozpryski stopionego metalu, a ostatnia informuje 

co oznacza, ¿e dany parametr nie zosta³ zbadany 
lub metoda nie jest odpowiednia do zbadania danej 

Drugi rodzaj rêkawic ochronnych, zalecany 
do ochrony r¹k przy produkcji i stosowaniu prefa-
brykatów betonowych, to tzw. rêkawice do ochrony 
przed gor¹cymi czynnikami termicznymi, m.in. 
rêkawice dla spawaczy. Rêkawice te powinny byæ 
stosowane podczas prac spawalniczych zwi¹za-
nych 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 wymaga-

A1:2005), [10]. Rêkawice spawalnicze, które za-
pewniaj¹ ochronê r¹k przed drobnymi rozpryskami 
stopionego metalu, krótkotrwa³ym dzia³aniem 
p³omienia, ciep³em konwekcyjnym i kontaktowym 
dziel¹ siê na dwa typy:

ale spe³niaj¹ wymagania w zakresie parametrów 
ochronnych na wy¿szym poziomie

-
niaj¹ wymagania w zakresie parametrów ochron-
nych na ni¿szym poziomie.

Minimalne wymagania dla rêkawic spawalni-

12477:2001/A1:2005) przedstawiono w tab. 4.

), gdzie praca wymaga wiêkszej 
swobody operowania palcami, natomiast rêkawice 
typu A s¹ odpowiednie do pozosta³ych metod spa-
wania. Rêkawice ochronne dla spawaczy powinny 
byæ wykonane ze skór licowych i dwoinowych. 

czynnikami termicznymi pokazano na rys. 4.

W zak³adach produkuj¹cych oraz stosuj¹cych 
prefabrykaty betonowe mo¿e wyst¹piæ nara¿enie 
na kontakt z czynnikami chemicznymi o dzia³aniu 

antyadhezyjnych, mleko cementowe, oleje naturalne, 

-

nara¿eni pracownicy stosuj¹cy podczas pracy prefa-
brykaty betonowe, s¹ czynniki termiczne (gor¹ce). 
Nara¿enie to mo¿e wystêpowaæ w trakcie spawania 
elementów – zarówno na etapie produkcji, jak i sto-
sowania prefabrykatów betonowych – lub podczas 
dojrzewania mieszanki betonowej.

Rêkawice zalecane do prac w nara¿eniu na czyn-
niki termiczne powinny byæ wykonane z takich 
materia³ów, jak: skóry wyprawiane termoodpornie, 
tkaniny, w³ókniny lub dzianiny z przêdzy bawe³nia-
nej, 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 

-
towe, ciep³o konwekcyjne, ciep³o promieniowania, 
drobne rozpryski stopionych metali. Rêkawice 

-

rêkawice z jednym lub z trzema palcami, o ró¿nej 
-

nia, 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.

Parametr wyznaczany 
1 2 4

Zachowanie siê podczas palenia Czas dalszego palenia [s]  20  10  3  2
Czas dalszego ¿arzenia [s] -  120  25  5
Temperatura kontaktu Tc [°C] 100 250 350 500
Czas progowy tt [s]  15  15  15  15

10 25 50 75

24 [s] 20 60 100 150

stopionego metalu Liczba kropli  10  15  25  35

-
nego metalu np. ¿elazo [g] 30 60 120 200

Parametr
Rêkawice typu B

1 4
2 1
1 1
2 1
2 1

Zachowanie siê podczas palenia 3 2
1 1
2 –
3 2

-
chanicznej rêkawic ochronnych z przyk³adowym kodem 
cyfrowym [7]

czynniki termiczne z przyk³adowym kodem cyfrowym [8]
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mineralne i maszynowe, smary, mieszanka betonowa, 
-
-

dowego. Na podstawie jej wyników mo¿na stwierdziæ, 

kontakt z przedmiotami zabrudzonymi wymienionymi 
czynnikami chemicznymi oraz czy wystêpuje ryzyko 

-
kawice s¹ przeznaczone do ochrony przed kontaktem 
z zabrudzonymi przedmiotami, np. formami pokrytymi 

z materia³ów chroni¹cych przed czynnikami mecha-
nicznymi. Rêkawice chroni¹ce przed krótkotrwa³ym 
kontaktem z ciek³ymi substancjami chemicznymi mog¹ 
byæ równie¿ wykonane ze skór, tkanin i w³óknin impre-
gnowanych, które równie¿ zapewniaj¹ ochronê przed 
czynnikami chemicznymi, lecz w bardzo krótkim czasie.

W przypadku stosowania rêkawic do ochrony 
-
-

ków antyadhezyjnych, powinny byæ one szczelne, 

tego typu rêkawic ochronnych nale¿y uwzglêdniæ 
nastêpuj¹ce informacje:

• rodzaj i stan skupienia substancji
-

wieka
• 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)

mechanicznych rêkawic).

w nara¿eniu na dzia³anie czynników chemicznych 

zwróciæ uwagê na fakt starzenia siê rêkawic oraz 

do wymiany rêkawic na nowe.
Rêkawice stosowane do ochrony przed czyn-

nikami chemicznymi musz¹ spe³niaæ wymagania 

Zgodnie z nimi rêkawice powinny byæ szczelne 

na przenikanie substancji chemicznej zgodnie 

na przenikanie substancji chemicznych oceniana 

jest za pomoc¹ tzw. czasu przebicia2, na podstawie 

(tab. 5.) – im d³u¿szy czas przebicia substancji che-
micznej przez materia³ rêkawicy, tym wy¿szy poziom 

Zgodnie z norm¹ [11] rêkawice chroni¹ce przed 
substancjami chemicznymi podzielono na dwa rodzaje:

• rêkawice chroni¹ce przed chemikaliami (szczel-
ne, spe³niaj¹ wymagania co najmniej 2. poziomu 

-

374-1:2005), które powinny byæ stosowane na sta-
nowiskach 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 

dla co najmniej 1 substancji chemicznej wskazanej 
przez producenta), które powinny byæ stosowane 
na stanowiskach pracy, gdzie pracownik g³ównie 
manipuluje przedmiotami zabrudzonymi substan-
cjami chemicznymi.

Rêkawice chroni¹ce przed chemikaliami powinny 
byæ oznakowane piktogramem (rys. 6a), pod któ-
rym jest umieszczany kod literowy odpowiadaj¹cy 

to, ¿e materia³ rêkawicy ochronnej w badaniach 
laboratoryjnych osi¹gn¹³ co najmniej 2. poziom 

w odniesieniu do nastêpuj¹cych substancji chemicz-

siarkowy. Rêkawice wodoodporne o ograniczonej 
ochronie przed chemikaliami s¹ oznakowane pik-
togramem 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.)

ochrony przed wieloma czynnikami wystêpuj¹cymi 
na stanowisku pracy

2 Czas przebicia – czas, w którym substancja chemiczna 
przechodzi przez materia³ rêkawicy na poziomie cz¹-
steczkowym.

rêkawic dla spawaczy (C)

Rys. 6. Znaki graficzne oznaczaj¹ce: rêkawice chroni¹ce 
przed chemikaliami (a), rêkawice wodoodporne o ogra-
niczonej ochronie przed chemikaliami (b) [10]

-

czas pracy w rêkawicach ochronnych

Parametr 
(Czas przebicia wy-

znaczony w badaniach 

Poziom skutecz-

na przenikanie

>10 1

>30 2

>60 3

>120 4

>240 5

>480 6

• czas oddzia³ywania czynnika niebezpiecznego/
szkodliwego

• rodzaj wykonywanej pracy (wybór rêkawic 
o odpowiedniej konstrukcji: liczba palców, sposób 
wykonania u³atwiaj¹cy chwyt przedmiotów g³adkich 

betonowych pojawiaj¹ siê zagro¿enia wspó³wy-
stêpuj¹ce, tj. mechaniczne, termiczne i chemiczne. 
W zwi¹zku z tym zalecane jest stosowanie rêka-

nastêpuj¹cych norm przedmiotowych: [14]
• rêkawice chroni¹ce przed zagro¿eniami me-

• rêkawice chroni¹ce przed zagro¿eniami ter-

A1:2007
• rêkawice chroni¹ce przed zagro¿eniami che-
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ma obowi¹zek dostarczyæ informacje dla u¿yt-
kownika, gdzie zawarte s¹ podstawowe dane 

a tak¿e instrukcjê u¿ytkowania, przechowywania 
i konserwacji, przeciwwskazania w u¿ytkowaniu 

niezbêdnego podczas transportu i inne wa¿ne 
informacje, których przestrzeganie jest warunkiem 
zapewnienia przez rêkawice deklarowanej ochrony.

zgodnie z ich przeznaczeniem. Nale¿y stosowaæ 

ochronnym daj¹ skuteczn¹ ochronê przed zidenty-

-
ny byæ przechowywane w warunkach zabezpie-
czaj¹cych je przed zabrudzeniem, zamoczeniem, 

chemicznych i dzia³aniem promieni s³onecznych. 
Nale¿y je przechowywaæ na pó³kach, paletach 
lub kratownicach, tak aby umo¿liwiæ swobodny 

-

Wyroby ze skór trzeba przegl¹daæ co najmniej 

szczotk¹.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da rêkawica ochronna 

powinna byæ oznaczona adekwatnym znakiem gra-
ficznym (rys. 7.), informuj¹cym o zagro¿eniach oraz 
parametrach ochronnych, w przypadku, gdy rêkawi-
ce spe³niaj¹ wymagania odpowiednich norm, oraz 

zapoznania siê z instrukcj¹ u¿ytkowania (rys. 8.).

Podsumowanie

zagro¿eniami, wystêpuj¹cymi podczas produkcji 
i stosowania prefabrykatów betonowych, powinien 
byæ procesem trzyetapowym.

-
prowadziæ ocenê ryzyka zawodowego, z uwagi 
na rodzaj wystêpuj¹cego czynnika niebezpieczne-

-
zanych z produkcj¹ i stosowaniem prefabrykatów 
betonowych wystêpuje nara¿enie pracowników 
na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne.

W drugim etapie nale¿y sprecyzowaæ wyma-

-
wanych czynników mechanicznych wystêpuje 

ryzyko przeciêcia, nak³ucia, obtarcia skóry r¹k 
oraz pochwycenia, zgniecenia i zmia¿d¿enia r¹k. 
W zwi¹zku z tym nale¿y stosowaæ rêkawice cha-

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 odpo-

termicznej w odniesieniu do wybranych parame-
trów, odzwierciedlaj¹cych zagro¿enia wystêpuj¹ce 

zachowanie siê materia³u podczas palenia, odpor-

-
nadto podczas prac zwi¹zanych z wykonywaniem 
procesów spawalniczych, oprócz ochrony przed za-
gro¿eniami termicznymi, rêkawice powinny zapew-
niaæ ochronê przed zagro¿eniami mechanicznymi.

W odniesieniu do czynników chemicznych wy-

od rodzaju kontaktu z substancjami chemicznymi 
nale¿y stosowaæ rêkawice charakteryzuj¹ce siê 

-

wodoszczelnych o ograniczonej ochronie przed 

na przenikanie co najmniej 1 substancji chemicznej 
(w przypadku manipulowania przedmiotami zabru-
dzonymi substancjami chemicznymi).

Kolejny, trzeci etap, powinien polegaæ na dok³ad-
nym zapoznaniem siê z informacjami zawartymi 
w instrukcji u¿ytkowania – integralnym elemencie 

-
nie rêkawic ochronnych jest bowiem warunkiem 
zapewnienia deklarowanego poziomu ochrony 

dodatek specjalny 

-

-
-

-

-
tów betonowych
[7] Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 

-
s³udze obrabiarek do drewna. Dz.U. 2000, Nr 36, poz. 408

-
niami mechanicznymi

-

Rêkawice ochronne dla 
spawaczy

-

Rêkawice chroni¹ce przed 
-

-

-

Rys. 8. Znak graficzny z informacj¹: Zapoznaj siê z instrukcj¹ u¿ytkowania [13]

rêkawicach ochronnych


