VOLBA SPRÁVNÉ OCHRANY
PŘED POŘEZÁNÍM

PŘI VÝBĚRU
OCHRANY RUKOU
PŘED POŘEZÁNÍM
SE NEMUSÍTE ŘÍDIT
ODHADEM
Nejasnosti často vedou k nedodržení předpisů a vystavují
pracovníky riziku zranění. Proto se určitě vyplatí věnovat
čas důkladnému prostudování rozdílů mezi jednotlivými
úrovněmi ochrany před pořezáním a vhodnosti pro
konkrétní aplikaci.
Revize normy EN 388 o ochraně proti mechanickým
rizikům z roku 2016, která se týká ochranných rukavic
a návleků, zavedla spoustu úprav, díky nimž mohou
bezpečnostní manažeři a další osoby zodpovědné za
bezpečnost práce spolehlivě určit nejvhodnější variantu
pro jejich specifické požadavky.

Ačkoliv byly změny zavedeny za účelem usnadnění
výběru vhodných rukavic, nová
kategorie odolnosti proti prořezu a rozšířené hodnocení
úrovně výkonu mohou na první pohled ztížit posouzení
toho, která z dostupných možností je ta nejlepší pro
dané podmínky.
Jednou z nejvýznamnějších změn bylo zavedení
revidované metodiky testování výrobků, jejímž
výsledkem je rozšířené hodnocení úrovně ochrany proti
řezu a která byla vyvinuta na základě důkladnějších,
reprodukovatelných a standardizovaných zkoušek.

VYSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH
HODNOCENÍ VÝKONU

Požadavky na označování uvedené v normě EN 388:2016 byly revidovány
a zahrnují nyní piktogram následovaný až šesti čísly nebo písmeny udávajícími
úroveň ochrany zjištěnou při testování. U hodnocení v podobě písmen
představuje písmeno A nejnižší ochranu před pořezáním a písmeno F nejvyšší
ochranu. U hodnocení v podobě číslic představuje číslice 1 nejnižší hodnocení
a číslice 4 nebo 5 nejvyšší hodnocení. Pokud je na pozicích 1–5 uvedeno
písmeno X, znamená to, že zkouška nebyla provedena nebo že není relevantní.
Význam jednotlivých pozic:

EN 388

abcdef

a.

Pozice 1

Odolnost vůči oděru (hodnocení 1 až 4)

b.

Pozice 2

Odolnost vůči prořezání ostřím (hodnocení 1 až 5)

c.

Pozice 3

Odolnost vůči protržení (hodnocení 1 až 4)

d.

Pozice 4

Odolnost vůči propíchnutí (hodnocení 1 až 4)

e.

Pozice 5

Odolnost vůči řezu EN ISO (hodnocení A až F)

f.

Pozice 6

Ochrana před nárazy (P = prošlo, bez označení =
vada nebo se zkouška nekonala)

Potřebná úroveň výkonu je určována na základě aplikace a hrozících rizik. Stejně jako
u jakýchkoliv jiných osobních ochranných pomůcek (OOP) začíná proces výběru ochrany rukou
posouzením prostředí, v němž bude ochrana používána.

PROSTŘEDÍ A APLIKACE
Ačkoliv se na volbě správné ochrany rukou před pořezáním podílí
spousta faktorů, žádný nehraje větší roli než konkrétní aplikace
a prostředí.
Pracovníci jsou ve většině průmyslových prostředí vystaveni ostrým
materiálům a riziku pořezání, přičemž nejužitečnější ukazatel při
určování toho, kterou ze šesti úrovní odolnosti vůči prořezání použít,
je úroveň rizika existujícího na daném pracovišti.
Zatímco u některých pracovních úkonů, jako je třeba práce s kovovým
lisem, jsou rizika zřejmá a nepřehlédnutelná, jiné úkony mohou
působit zdánlivě bezpečně. Přitom i při utahování a uvolňování šroubů
nebo při plnění běžných skladnických prací se mohou pracovníci
snadno zranit.
Nejlepší řešení ochrany jsou navržena konkrétně pro stanovené úkony
nebo pro typické činnosti a pravděpodobné podmínky, s jakými se
lze setkat v konkrétním průmyslovém odvětví. Abyste měli jistotu
té nejlepší volby, měli byste hledat řešení od dodavatele, který
nabízí ucelenou řadu variant v celém rozsahu úrovní ochrany před
pořezáním.

Přehled úrovní ochrany před pořezáním

Úroveň odolnosti vůči prořezání podle směrnice EN ISO se měří v newtonech a je udávána hodnotou v rozmezí 2 (úroveň A)
až 30 (úroveň F). Čím větší hmotnost je potřebná k proříznutí materiálu rukavic, tím vyšší je hodnocení. V následující tabulce
naleznete orientační informace k výběru vhodné úrovně ochrany pro některé průmyslové činnosti. *

Hodnocení
ochrany před
pořezáním

A

B

C

D

E

F

Odpor
(v newtonech)

2

5

10

15

22

30

Úroveň ochrany

Běžné činnosti

Minimální riziko

•
•
•
•
•
•
•
•

Utahování a povolování šroubů
Přejímka surových materiálů
Broušení a čištění odlitků
Příjem a odbavování zboží
Práce ve skladu
Lisování
Kontrola a balení drobných součástí
Obecná manipulace

Střední

•
•
•
•
•
•
•

Montáž a upevňování kabeláže
Montáž kovových dílů a komponentů
Lisování a vstřikování plastů
Lisování lehkých kovů
Montáž bílých spotřebičů
Oprava skel
Manipulace se stavebními materiály

Vysoká

• Karosářské práce (kromě svařování)
• Manipulace se skleněnými tabulemi nebo kovovými plechy
• Lisování
• Montáž hardwaru
• Manipulace se surovými materiály
• Sklářský průmysl

Vysoká

•
•
•
•
•

Montáž kovových dílů a komponent
Automatické svařování
Výstupní kontrola v kovovýrobě
Manipulace se strojním nářadím
Kovové plechy a kovovýroba

Extrémní

• Manipulace s odpadky (recyklace a třídění skla,
plechovek nebo jiných kovů)
• Manipulace s těžkými břemeny a předměty s kovovými hranami
• Manipulace se skleněnými tabulemi nebo předměty s ostrými hranami
• Manipulace s plechovými díly
• Řezání suchých, lakovaných nebo galvanizovaných
kovových dílů

Extrémní

•
•
•
•
•
•
•

Náročná konečná montáž
Obrábění a broušení
Údržbářské práce
Manipulace s materiály
Práce s kovovým lisem
Základní montáž
Lisování

Odmítnutí odpovědnosti: Tato příručka byla vytvořena za účelem usnadnění pochopení problematiky odolnosti vůči prořezání. Žádné
rukavice neposkytují kompletní ochranu proti všem chemikáliím ani proti všem druhům rizik prořezání nebo oděru. Je na zodpovědnosti
uživatelů výrobků Ansell, aby provedli vlastní testování v rámci svého pracovního prostředí a aby na základě tohoto testování ověřili
vhodnost vybraného výrobku Ansell. Tato příručka nemůže být považována za důkaz vhodnosti rukavic pro daný účel.
Další informace naleznete na adrese http://www.ansell.com/en/Legal/Disclaimer.aspx.

DALŠÍ OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY
Pohodlí

Obratnost

Bez ohledu na aplikaci hledejte lehké řešení, které
díky využití vhodných materiálů vložek kromě té
nejvyšší ochrany zajišťuje také pohodlí. Zvýšíte tak
pravděpodobnost neustálého nošení a dodržení zásad
používání osobních ochranných pomůcek.

Ať už pracovník provádí jakoukoliv činnost, vždy potřebuje
mít v rukavici zajištěnu rozumnou míru obratnosti. Pokud
mu rukavice nepadnou nebo budou příliš neforemné,
nejspíše si je sundá, a proto je důležité vybrat takové
rukavice, které kromě ochrany zajistí také to, aby danou
činnost mohl vykonávat efektivně.

Úchop
Často nebývá hlavní příčina pořezání ta, která nás
napadne na první pohled. Pokud nevyberete ochranu
rukou s dostatečnými protiskluzovými vlastnostmi, mohou
pracovníkům předměty s ostrými hranami (zejména jsou-li
mokré nebo pokryté olejem) při manipulaci sklouznout
a proříznout jim rukavici. Nedostatečné protiskluzové
vlastnosti mohou přispět také k dalším nežádoucím
stavům, jako je napětí, únava nebo natržení svalu.

Konstrukce

Povrstvení rukavic

Pro konkrétní aplikaci je nutné vybrat vhodnou délku
rukavic, střih i styl manžety. Hledejte proto takového
výrobce, který ochranu rukou navrhuje pro konkrétní
aplikace a který vám usnadňuje výběr tím, že k jednotlivým
nabízeným alternativám uvádí také doporučená
průmyslová odvětví.

Tkaniny odolné vůči prořezání se vyrábějí navíjením
a kroucením vláken odolných vůči prořezání, protože jen
takto dokáže daný materiál zajistit potřebnou ochranu. Po
povrstvení se může odolnost vlákna vůči prořezání snížit.
Většina povrstvených rukavic poskytuje vyšší ochranu na
hřbetu ruky než na dlani, protože vlákna na hřbetu nemusí
být povrstvena. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu při
posuzování různých variant.

Zvážit je nutné také celkovou konstrukci rukavice a použité
materiály. K dispozici je spousta řešení, z nichž některá
se vyznačují určitými specifiky – například rukavice
bez obsahu latexu a silikonu vhodné pro alergiky, nebo
antistatická varianta pro prostředí, které si vyžaduje jejich
použití.

Navrženo pro náročné použití

Stejně tak je potřeba brát v potaz míru zatížení, která
ovlivňuje životnost zvoleného řešení. Rukavice s ochranou
před pořezáním lze rozdělit do tří kategorií v závislosti na
typu a míře nebezpečí, před nímž mají chránit.

Lehké podmínky

Rukavice této kategorie nejsou určeny pro těžkou práci a měly by být
používány pouze pro lehké činnosti

Středně náročné podmínky

Rukavice této kategorie jsou vyrobeny tak, aby odolaly střednímu
zatížení, používání a namáhání

Náročné podmínky

Rukavice této kategorie jsou vyrobeny tak, aby odolaly namáhání, které
je spojeno s náročným používáním

NESPOLÉHEJTE SE
JEN NA ODHAD
Vzhledem k tomu, kolik různých faktorů může ovlivňovat
správnou volbu, je vždy dobré spolupracovat s výrobcem,
který nejen poskytuje podrobné informace o specifikacích
výrobků, ale také nabízí poradenskou službu k výběru
vhodného řešení, jako je například služba Guardian
poskytovaná společností Ansell. Se službou Guardian si
ušetříte složité rozhodování a snadno určíte optimální
řešení založené na individuálním posouzení jedinečných
rizik spojených s vaší konkrétní aplikací.

předefinujte vaši

COMFORT ZONE™
www.ansell.com/
comfortzone
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