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kich. Ergonomiczne produkty gwaran-

tują komfort użytkowania, a ich obsługa 

jest często intuicyjna i nie wymaga czyta-

nia skomplikowanych instrukcji obsługi. 

Dlatego „ergonomiczność” szybko stała 

się kryterium oceny, które przesądziło 

o naszej codzienności. Obecnie nikogo 

nie dziwi ergonomiczne mieszkanie, biuro, 

samochód, telefon czy nawet fl amaster. 

Wyznacznikiem stało się hasło: uczynić 

życie wygodniejszym…

Ergonomia wypracowała wiele zasad i za-

leceń, jakimi należy się kierować w pracy, 

w szkole, w czasie wolnym, aby zdrowie 

i wygoda towarzyszyły w codziennym ży-

ciu. Są to następujące zasady: 

• siła, wielkość i położenie powinny od-

powiadać możliwościom biologicznym 

użytkownika,

• kierunek ruchu powinien być zgodny 

z oczekiwanym,

• kształt, forma powinny odpowiadać krzy-

wiznom fi zjologicznym ciała,

• faktura materiału, z którego wykonany 

jest wyrób, powinna sprzyjać pewno-

ści chwytu,

• materiał powinien być łatwy do utrzy-

mania w czystości,

• wymiary powinny być zgodne z cechami 

antropometrycznymi użytkownika,

• kolorystyka i harmonia kształtu powinna 

zaspakajać potrzeby estetyczne użyt-

kownika,

• ponadto wyrób powinien być zgodny 

z obowiązującą modą [3, 4].

Ergonomia a ŚOI
Ergonomia wkroczyła także w sferę projek-

towania środków ochrony indywidualnej 

(ŚOI). Podstawowym celem stosowania 

ŚOI jest zapewnienie ochrony pracownika 

przed zagrożeniami, które nie mogą być 

wyeliminowane lub odpowiednio zredu-

kowane za pomocą innych sposobów [5]. 

Przy projektowaniu, a następnie doborze 

środków ochrony indywidualnej niezmier-

nie ważne są znajomość i uwzględnienie 

zasad ergonomii, co może zapewnić ich 

akceptowalność, a co za tym idzie – ich 

stosowanie. Z drugiej strony – ŚOI wpro-

wadzane na rynek powinny być oceniane 

Prekursorem nauki ergonomii był 

Polak – przyrodnik, profesor Woj-

ciech Bogumił Jastrzębowski. 

W pracy Rys ergonomii, czyli nauki o pracy, 

opublikowanej w 1857 r., jako pierwszy 

w świecie wprowadził do piśmiennictwa 

nazwę „ergonomia”, którą zapożyczył 

z języka greckiego, łącząc słowa ergon – 

‘praca’ i nomos – ‘prawo, zasada’. Profesor 

określił ergonomię jako naukę o „używa-

niu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił 

i zdolności”. Jastrzębowski poświęcił wiele 

uwagi korzyściom płynącym z pracy, wi-

dząc w niej źródło zaspokojenia potrzeb 

ludzkich i szczęścia człowieka.

Idee ergonomiczne Jastrzębowskiego 

nie znalazły jednak za jego życia sprzyja-

jących warunków do rozwoju i wkrótce 

zostały zapomniane. Badania o charakterze 

ergonomicznym zaczęto prowadzić do-

piero w okresie II wojny światowej w USA 

i w Wielkiej Brytanii. Podyktowane to by-

ło potrzebą wyposażenia wojska w od-

powiednio sprawny i łatwy w obsłudze 

sprzęt bojowy. W Polsce dopiero od lat 70. 

obserwowano powolny, lecz sukcesywny 

wzrost świadomości społecznej w zakresie 

znaczenia ergonomii w naszym życiu [2]. 

Znaczenie ergonomii
Na przestrzeni lat okazało się, że to nie 

przedmioty o wysokich walorach 

techniczno-technologicznych przesą-

dzają o przydatności i funkcjonalności, 

lecz ich dostosowanie do możliwości ludz-
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ciała wywoływanych czynnościami roboczymi i przyrównać 

je do możliwości pracownika wyposażonego w ŚOI. Możliwo-

ści te określa się na podstawie charakterystyki biomechanicznej 

układu mięśniowo-szkieletowego. 

Trzeci czynnik – termiczny – uwzględnia wymianę ciepła po-

między użytkownikiem ŚOI a otoczeniem, jak również wymianę 

wilgoci i możliwości odparowywania potu z organizmu użytkow-

nika. Ważne jest zatem, aby przy zapewnieniu funkcji ochronnych 

poziom komfortu termicznego był możliwie najwyższy, co wpływa 

na akceptowalność tych środków przez użytkowników i wydaj-

ność pracy. 

Ważny jest także czynnik sensoryczny, ponieważ ŚOI mogą 

utrudniać właściwe odbieranie informacji zmysłami: dotyku, wzro-

ku, słuchu. Kryteria ewaluacyjne ŚOI powinny uwzględniać akcep-

towalne oddziaływanie środka ochrony indywidualnej na zmysły, 

czyli zdolność do odbierania bodźców zewnętrznych. 

Ostatni, piąty, czynnik związany jest z psychologicznym od-

działywaniem ŚOI na psychikę użytkownika. Przy projektowaniu 

i doborze niezbędna jest podstawowa zasada, że ŚOI powinny 

zapewnić właściwy poziom ochrony, jednocześnie oferując użyt-

kownikowi możliwie wysoki, subiektywny komfort. 

Rękawice ochronne 
– nowe podejście do bezpieczeństwa
Szczególne wymagania z punktu widzenia ergonomii powinny 

spełniać rękawice ochronne [8]. Wynika to z faktu, że ręka jest nie 

tylko narzędziem chwytnym, ale również i czucia. Skomplikowana 

i bardzo subtelna budowa anatomiczna świadczy o możliwościach 

kinematycznych i dynamicznych ręki. Nieprawidłowości, nawet 

stosunkowo niewielkie, w konstrukcji ochron rąk mogą prowadzić 

do ograniczenia funkcji jakości i wartości chwytu, czyli zmniejszenia 

zdolności manipulacyjnych. Dlatego jednym z działań na rzecz 

poprawy warunków bezpieczeństwa pracy jest stosowanie ręka-

wic dobranych pod względem nie tylko ochronnym, ale również 

ergonomicznym. Właściwości ergonomiczne konstrukcji rękawic 

są bardzo ważne ze względu na wpływ tych cech na skuteczność 

ochrony pracowników przed zagrożeniami oraz wydajność pracy [9]. 

Aktualne wymagania określone w normach dotyczących rękawic 

ochronnych, związane z oceną zgodności z Dyrektywą 89/686/

EWG, zawierają podstawowe odniesienie do oceny właściwości er-

gonomicznych. Wymagania dotyczą: podstaw wymiarowania, 

prostego testu zręczności palców ręki z nałożoną rękawicą oraz 

przepuszczalności i absorpcji pary wodnej. Jednakże nie odzwier-

ciedlają w pełni charakterystyki rękawic w zakresie właściwo-

ści ergonomicznych oczekiwanych w przypadku ich stosowania 

do wykonywania prac manualnych. Propozycją nowego podejścia 

są opracowane w CIOP-PIB kryteria oceny rękawic ochronnych, 

które uwzględniają czynniki istotne z punktu widzenia ergonomii 

środków ochrony indywidualnej, istotne dla skuteczności ochrony 

i komfortu użytkowania: 

• biomechaniczny – oddziaływanie rękawicy na obciążenie mięśni 

kończyny górnej (EMG),

• sensoryczny – oddziaływanie rękawicy na zmysł dotyku;

• antropometryczny – dopasowanie rękawicy do anatomicznych 

wymiarów ręki,

pod względem ergonomii, a więc ich wpływu na użytkownika. 

W aspekcie ergonomii podczas projektowania, a następnie oceny 

środków ochrony indywidualnej ważnych jest pięć czynników [6, 7]. 

Pierwszym z nich jest czynnik antropometryczny, który zwią-

zany jest ze stopniem dopasowania ŚOI do użytkownika, który 

należy uwzględnić podczas projektowania oraz oceny ergono-

micznej. W przypadku nieuwzględnienia tego aspektu ŚOI mogą 

uniemożliwiać lub utrudniać wykonywanie pracy lub nie zapewnić 

wystarczającej ochrony części ciała narażonej na działanie czyn-

ników zagrożenia. 

Drugi czynnik – biomechaniczny – uwzględnia rozkład masy 

ciała w stanie statycznym i dynamicznym, ograniczenie i utrudnie-

nie ruchów oraz ścieranie i ucisk skóry i leżących pod nią tkanek. 

Podczas projektowania ŚOI warto uwzględnić analizę obciążeń 

Rys. 1. Cechy i badania niezbędne do potwierdzenia wysokich właściwości ergonomicz-

nych rękawic, na podstawie których nadawany jest zastrzeżony znak ERGO GLOVES
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• termiczny – wymiana ciepła i wilgoci po-

między ręką a otoczeniem,

• psychologiczny – oddziaływanie ręka-

wicy na subiektywne odczucia użyt-

kownika.

Kwantyfikacja powyższych czynników 

odbywa się poprzez wykonanie badań 

według metod własnych i wyznaczenie 

następujących parametrów (rys. 1):

• wskaźnik stopnia ograniczenia zręczno-

ści manualnej oraz całkowity wskaźnik 

ograniczenia zręczności manualnej – 

badania biomechaniczne w zakresie 

oddziaływania rękawicy na obciążenie 

mięśni kończyny górnej (elektromiogra-

fi a powierzchniowa EMG),

• wygoda użytkowania materiału ręka-

wicy – badania sensoryczne w zakresie 

oddziaływania rękawicy na zmysł dotyku, 

• szerokość/długość wewnętrzna oraz mi-

nimalne/średnie/maksymalne naddatki 

w palcach rękawicy – badanie antropo-

metryczne w zakresie dopasowania ręka-

wicy do anatomicznych wymiarów ręki;

• mikroklimat (temperatura i wilgotność) 

wewnątrz rękawicy oceniana na termicz-

nym modelu ręki – badanie komfortu ter-

micznego w zakresie wymiany ciepła 

i wilgoci pomiędzy ręką a otoczeniem;

• subiektywny komfort pracy w rękawicy 

– badanie psychologiczne w zakresie od-

działywania rękawicy na subiektywne 

odczucia użytkownika.

ERGO GLOVES
Na początku procesu oceny użytkow-

nik musi wskazać przewidywany zakres 

czynności manualnych wykonywanych 

w ocenianych rękawicach, który wynika 

z ich przeznaczenia. Na podstawie tego 

zakresu są typowane do badań odpo-

wiednie testy zręczności manualnej, które 

odpowiadają wskazanym rodzajom prac. 

Następnie wykonywane są badania bio-

mechaniczne obciążenia mięśni kończyny 

górnej z zastosowaniem elektromiografi i 

powierzchniowej (EMG) i określany jest 

wskaźnik ograniczenia zręczności manu-

alnej. Zakres czynności manualnych do wy-

boru przez użytkownika jest następujący:

• precyzyjne chwytanie drobnych obiektów,

• przenoszenie palcami drobnych obiektów,

• odciąganie palcami i pięścią z obrotem 

nadgarstka i z dużą siłą,

• odrywanie palcami i pięścią z obrotem 

nadgarstka i z dużą siłą,

• przytrzymywanie przedmiotów lub 

obiektów wyprostowanymi lub zgięty-

mi palcami poprzez dociskanie dłoni lub 

palców do powierzchni,

• trzymanie i zaciskanie pięścią obiektów 

z niewielką siłą,

• wkręcanie lub wykręcanie obiektu z du-

żą siłą, wymagające obrotu nadgarstka 

wokół osi symetrii.

Rękawicom spełniającym powyższe kryteria 

jest nadawany unijny znak towarowy ERGO 

GLOVES (certyfi kat rejestracji nr 015430135 

z dnia 30.09.2016 r.; rys. 1). W wydanym cer-

tyfi kacie umieszczana jest dodatkowo infor-

macja dotycząca zakresu stosowania rękawic:

• Typ czynności A: precyzyjne chwytanie 

i przenoszenie palcami drobnych obiektów.

• Typ czynności B: odciąganie/odrywanie 

palcami i pięścią z obrotem nadgarstka 

i z dużą siłą.

• Typ czynności C: przytrzymywanie wy-

prostowanymi lub zgiętymi palcami 

poprzez dociskanie do powierzchni lub 

trzymanie i zaciskanie pięścią cylindrycz-

nych obiektów z niewielką siłą.
reklama
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• Typ czynności D: wkręcanie/wykręca-

nie obiektu z dużą siłą, wymagające 

obrotu nadgarstka wokół osi symetrii.

Opracowany sposób badania ERGO GLO-

VES umożliwia prowadzenie badań rękawic 

o różnych właściwościach, głównie z uwagi 

na rodzaj materiału. Jest to ważne, ponie-

waż aktualna oferta rękawic ochronnych 

wykazuje bardzo silne zależności z wzor-

nictwem i technologiami wytwarzania za-

awansowanych rękawic pozazawodowych, 

np. sportowych. Rękawice ochronne coraz 

częściej posiadają dobre właściwości ma-

nualne, termiczne i hydrofobowe. Posia-

dają precyzyjne dopracowanie konstrukcji 

modelu w strefi e palców i nadgarstka po-

przez zastosowanie różnych pod względem 

wytrzymałościowym i elastycznym przędz 

w części dłoniowej. Konstrukcje rękawicy 

zawierają wkłady z membrany w warstwie 

wewnętrznej, zapewniając „nieprzemakal-

ność” i „oddychalność” oraz aktywne ocie-

plenie w części wierzchniej i dłoniowej, 

gwarantujące dobrą izolację termiczną, 

nie pogarszające sprawności manualnej. 

Materiały w części palców oraz nadgarst-

ku wykonywane są z dodatkiem włókien 

elastomerowych, w kierunkach pionowym 

i poziomym, co umożliwia dopasowanie 

rękawicy do ręki użytkownika. 

W przypadku opisanych wyżej nowych, 

zaawansowanych konstrukcyjne rękawic 

ochronnych propozycja nowej metody 

oceny ergonomii rękawic ochronnych jest 

narzędziem do potwierdzenia spełnienia 

wyższych niż minimalne wymagania w tym 

zakresie. Z drugiej strony – celem jest do-

starczenie użytkownikom rękawic spełnia-

jących dodatkowe wymagania w zakresie 

właściwości ergonomicznych, co umożliwi 

pracodawcom wypełnienie obowiązku wy-

nikającego z Dyrektywy 89/656/EWG (arty-

kuł 4, ustęp 1). Wynika z niego fakt, że ŚOI 

przekazywane pracownikom do stosowa-

nia powinny odpowiadać wymaganiom 

ergonomicznym i zdrowotnym pracownika 

oraz umożliwiać odpowiednie dopasowa-

nie do użytkownika.

Podsumowanie
Należy podkreślić, że wszechobecna mo-

da na zdrowie, ochronę, bezpieczeństwo 

i dobre samopoczucie zmienia tradycyjne 

znaczenie ochron rąk. Rękawice ochron-

ne stają się coraz bardziej zaawansowane 

technologicznie, a przez to bardziej ergo-

nomiczne w użytkowaniu, wielofunkcyjne 

i zapewniające ochronę na coraz wyższym 

poziomie. W celu potwierdzenia ich skutecz-

ności i funkcjonalności metody standardo-

we oceny właściwości ergonomicznych 

są niewystarczające. W ich przypadku ma-

my do czynienia wyłącznie z subiektywną 

oceną odczuć związanych z dopasowaniem 

wyrobu. Aktualne propozycje oceny ergono-

micznej powinny zmierzać do opracowania 

nowych bardziej wiarygodnych metod ba-

dawczych z wykorzystaniem nowych testów 

zręczności manualnej i EMG – uwzględnia-

jących symulowane warunki użytkowania 

ochron rąk. Przykładem jest oferta certyfi -

kacji rękawic znakiem ERGO GLOVES, który 

stanowi potwierdzenie wysokich właściwo-

ści ergonomicznych tych wyrobów.

Więcej informacji na ten temat zostanie 

zaprezentowanych podczas seminarium 

„Assessing ergonomic properties of pro-

tective gloves”, które odbędzie się podczas 

tegorocznych Targów Bezpieczeństwa i Hi-

gieny Pracy (A+A) w Düsseldorfi e 18 paź-

dziernika 2017 r. (patrz: ramka). 

Publikacja opracowana na podstawie wy-

ników III etapu programu wieloletniego „Po-

prawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 

fi nansowanego w latach 2014-2016 w za-

kresie badań naukowych i prac rozwojowych 

ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego/Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju.

Koordynator programu: Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Ba-

dawczy
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