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ABSTRAKT 
V článku sme sa venovali testovaniu a hodnoteniu osobných ochranných pracovných prostriedkov - ochranných 
rukavíc. V článku je spracovaná problematika osobných ochranných pracovných prostriedkov súvisiaca s 
bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov pri vykonávaní pracovnej činnosti, metodika testovania 
ochranných rukavíc, postup vykonávania skúšok, spracovanie nameraných údajov a uvedené súhrnné 
vyhodnotenie testovania osobných ochranných pracovných prostriedkov - ochranných rukavíc. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ochranné rukavice, osobné ochranné pracovné prostriedky, reakcia na oheň, čas 
plameňového horenia, testovanie OOPP 
 
ABSTRACT 
The paper is focused on testing, assessment and review of personal protective equipment - protective gloves. The 
thesis processed the problems of personal protective equipment related to safety and the protection of life and 
health employees in the performance of work activities, protective gloves testing methodology, procedure for 
testing, processing and measurement data indicated a cumulative assessment of the testing of personal protective 
equipment - protective gloves. 
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of PPE 
 
 
Úvod   
   
Dosahovanie čoraz vyššej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) má nielen spoločenský význam, ale 
predovšetkým význam pre samého používateľa, zamestnanca. Používanie kvalitných prostriedkov na osobnú 
ochranu zdravia pri práci má rastúcu tendenciu, s čím priamo rastie aj dopyt po týchto prostriedkoch. So 
zvyšujúcim sa dopytom sa zvyšuje aj výroba, a tým však aj možnosť zníženej kvality prostriedkov osobnej 
ochrany.  
A práve pre výskyt menej kvalitných a menej vyhovujúcich osobných a ochranných pracovných prostriedkov 
(OOPP) je potrebná práca zameraná na ich testovanie. Konkrétne sme sa tu zamerali na správanie sa rukavíc 
vystavených účinkom plameňa.  
 
Experiment 
 
Skúšobné vzorky 

 
Skúšobnými vzorkami boli ochranné rukavice, ktoré sme neupravovali na vopred dané rozmery, ale skúšali ich 
v celosti, aby vzorka zodpovedala skutočnosti a odchýlky vo výsledkoch boli čo najmenšie.  
Vzorka 1 - Ochranné rukavice, ktorých vnútrajšok je vyrobený z bieleho nitrilu a povrchová úprava je tiež 
nitrilová. Tieto osobné ochranné pracovné prostriedky sa uplatňujú najmä pri prácach spojených s používaním 
lakov, moridiel a pod. Konkrétne sa využívajú pri natieraní, striekaní, máčaní potrebných surovín a výrobkov. 
Dĺžka rukavíc je 32 cm a hrúbka 0,38 mm. Rukavice sú testované a certifikované podľa noriem EN 388, EN 
374, EN 420, EN 437. [3] 
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Obr. 1 Rukavica – vzorka 1 

 
Vzorka 2 - Ochranné pracovné univerzálne rukavice na všeobecné použitie. Odolné, dobrej kvality z hovädzej 
štiepenky vo vrchnej časti a hovädzieho líca v dlaňovej časti. Má to vplyv na väčší komfort pri práci a zvyšuje 
odolnosť rukavíc proti oderu, prerezaniu, ako aj nasiakavosti oleja, špiny a iných nečistôt v dlaňovej časti 
rukavice. Dlaň je vystlaná 100-percentnou bavlnenou podšívkou, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny 
chránia zápästie. Rukavice sú testované a certifikované podľa noriem EN 388, EN 420.  [4] 
 

 
Obr. 2 Rukavica – vzorka 2 

 
Vzorka 3 - Bezšvové ochranné rukavice, zabezpečujúce vyšší komfort, bez silikónu, vyrobené z polyesteru (100 
%), na ktorých sú prsty a dlaň pokryté vrstvou polyuretánu. Výhodou je dobrá elasticita a možnosť manipulácie 
so špinavými predmetmi. Hrúbka rukavíc je 13 mm. Rukavice sú testované a certifikované podľa noriem EN 388 
a EN 420. [5] 

 
Obr. 3 Rukavica – vzorka 3 

 
Vzorka 4 - Ochranné pracovné rukavice vyrobené v zložení 35 % bezšvovej pletenej bavlny a 65 % polyesteru. 
Prsty a dlaň sú pokryté povlakom z prírodného latexu. Vyznačujú sa výbornou elasticitou, dobrou priliehavosťou 
na zápästí, vysokou odolnosťou proti oteru. Používajú sa najmä pri hrubých prácach. Rukavice sú testované 
a certifikované podľa noriem EN 420 a EN 388, pri ktorej sa na základe mechanických testov skúšal oter, 
odolnosť proti prerezaniu, odolnosť proti ďalšiemu pretrhnutiu a sila prepichu. [6] 
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Obr. 4 Rukavica – vzorka 4 

 
Vzorka 5 - Tenké ochranné pracovné rukavice z dvojitého nitrilu vyrobené technológiou Ansell Grip 
Technology. Rukavice s nylonovou 15-vláknovou podšívkou majú dlhšiu životnosť, ponúkajú používateľovi 
vynikajúcu obratnosť, citlivosť a pružnosť. Vhodné na manipuláciu s mokrými a klzkými predmetmi pri menšej 
potrebe sily úchopu. Rukavice sú testované a certifikované podľa noriem EN 388, EN 420, EN 374-1, EN 374-3. 
[7]  

 
Obr. 5 Rukavica – vzorka 5 

 
Vzorka 6 - Ochranné rukavice celé z bravčovej štiepenky bez podšívky sú - podobne ako rukavice z hovädzej 
štiepenky - určené na všeobecné použitie. Sú odolné, dobrej kvality, ľahko sa navliekajú aj zvliekajú. Rukavice 
sú priedušné vďaka svoje pórovitej štruktúre, čo sa ocení vo vlhkom pracovnom prostredí, kde sú pružnejšie  
a jemnejšie. Majú pomerne vysokú odolnosť proti oteru, prerezaniu, nasiakavosti špiny a iných nečistôt. 
Rukavice sú testované a certifikované podľa noriem EN 388, EN 420. [7, 8] 

 
Obr. 6  Rukavica – vzorka 6 
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Postup skúšky  

 
Skúšku sme zamerali na správanie sa osobných ochranných pracovných prostriedkov – ochranných rukavíc pri 
horení podľa STN EN ISO 6941:2003. Postup A sme zamerali na zapálenie povrchu rukavice. 
 
Postup A – zapaľovanie povrchu 
 
Skúšobnú vzorku rukavice sme umiestnili na hroty držiaka zvisle tak, aby bol bod priblíženia plameňa stredom 
spodného okraja. Následne sme držiak skúšobnej vzorky pripevnili na upínací rám.  
Horák sme umiestnili vertikálne na povrch skúšobnej vzorky, pričom os stabilizátora horáka bola 20 mm nad 
spojnicou spodných hrotov a pretínala vertikálnu stredovú os prednej strany vzorky. Museli sme dodržať 
vzdialenosť vrcholu horáka od prednej strany skúšobnej vzorky 17 mm ± 1 mm. [1]  
Potom sme horák nastavili do vertikálnej pohotovostnej polohy, zapálili a predhrievali minimálne dve minúty. 
Po predhriatí sme ho premiestnili do horizontálnej pohotovostnej polohy a nastavili na horizontálny dosah 
plameňa 25 mm ± 2 mm. Merali sme vzdialenosť medzi vrcholom stabilizátora horáka a špičkou žltej časti 
plameňa pri pozorovaní proti tmavému pozadiu. Výšku plameňa sme kontrolovali pred skúškou každej vzorky. 
[1, 2]  
Keď je zariadenie pripravené, prikladáme skúšobný plameň k rukaviciam na 10 sekúnd, počas ktorých sledujeme 
správanie rukavíc. Zároveň sme sledovali a zaznamenávali čas samovoľného plameňového horenia skúšobnej 
vzorky a okolnosť, či dochádza k odpadávaniu a odkvapkávaniu horiacich úlomkov a či ochranné rukavice úplne 
zhoria. [1, 2]  
 
 
Výsledky a vyhodnotenie 
 
Z tabuľky 1 je  vidieť, že len pri dvoch typoch ochranných rukavíc počas 10-sekundového pôsobenia skúšobného 
plameňa na ich povrch nenastalo následne samovoľné plameňové horenie. Ide o rukavice vzoriek 2 a 6.  
V prípade týchto vzoriek nedochádzalo počas pôsobenia skúšobného plameňa a po jeho oddialení k odpadávaniu 
a odkvapkávaniu horiacich častí, zároveň nevznikli ani diery.  
Zvyšné štyri typy ochranných rukavíc už nevykazovali také dobré vlastnosti. Po oddialení skúšobného plameňa 
začali samovoľne plameňovo horieť, pričom odpadávali a odkvapkávali horiace časti, až kým dané vzorky 
celkom nezhoreli.  
Najhoršie skončili rukavice vzoriek 3 a 5, ktoré po oddialení plameňa zhoreli úplne už po necelých 48 
sekundách.  
Pri rukaviciach vzoriek 1 a 4 bol čas samovoľného plameňového horenia do úplného zhorenia vzoriek o 20, 
respektíve o 30 sekúnd dlhší ako v prípade tých, ktoré skončili najhoršie (tab. 1 a obr. 7).  
Horenie sprevádzalo odpadávanie a odkvapkávanie horiacich častí.  
 
 
 
Tab. 1 Priemerné časy samovoľného horenia pri zapálení povrchu vzorky 

 

Vzorka Meranie 
č. 

1 2 3 4 5 6 
1 95,73 0,00 51,23 79,21 52,29 0,00 

2 86,13 0,00 48,34 77,89 48,32 0,00 

3 92,80 0,00 45,62 82,34 40,05 0,00 

4 79,24 0,00 49,03 74,02 46,53 0,00 

5 88,29 0,00 42,79 79,92 50,34 0,00 

Priemer 
(v s) 

88,44 0,00 47,41 78,68 47,51 0,00 
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Obr. 7  Priebeh experimentu pri vzorkách rukavíc 1, 3, 4, 5 

   
 

                                                 
 
Záver 
 
Všetky konkrétne merania mali za cieľ skvalitniť a spresniť informačnú databázu danú procesom vychádzajúcim 
z noriem, ktorý vo svojom hodnotení nedokáže vyhodnotiť vybrané špecifiká. Preto výsledky experimentov 
pokladáme za prínos pre vedné disciplíny v oblasti protipožiarnej ochrany a zároveň aj v oblasti bezpečnosti 
práce všeobecne, ako aj v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci konkrétnych zasahujúcich záchranných 
služieb.  
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