
Norma EN 12477 - wymagania, oznaczenia.

Głównym zadaniem rękawic spawalniczych jest ochrona dłoni oraz 
przegubów pracownika podczas spawania. Według dyrektywy 
89/686/EWG (rozporządzenie ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r.), 
rękawice spawalnicze są zaliczane do kategorii II środków ochrony 
indywidualnej.

Norma EN12477 określa dokładnie jakie wymagania musi spełniać 
rękawica, aby zapewnić odpowiednią ochronę użytkownikowi podczas 
spawania, cięcia i procesów pokrewnych. Stanowi ona połączenie kryteriów 
dotyczących testów rękawic, zawartych w normach EN388 oraz EN407. 
W świetle normy EN407, rękawica spawalnicza musi przede wszystkim 
zapewniać ochronę: 

 Rąk i nadgarstków przed drobnymi rozpryskami ciekłego metalu 

 Przed oparzeniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z rozgrzaną 
powierzchnią lub płomieniem 

 Przed ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem UV pochodzącym 
od łuku 

Zgodnie z EN388, rękawica spawalnicza musi chronić użytkownika przed 
czynnikami mechanicznymi, takimi jak np. obtarcia, przecięcia oraz 
przekłucia.

Norma EN12477 wyróżnia również podział rękawic spawalniczych ze 
względu na własności ochronne i ich manualność co determinuje prawidłowy 
dobór rękawicy do odpowiedniej metody spawania i występujących zagrożeń.

Dzielimy je na:

 Rękawice spawalnicze Typu B – do prac wymagających dużej 
zręczności np. spawanie metodą TIG. Wymagania dotyczące ochrony 
dla tych rękawic są spełnione na niższym poziomie. 

 Rękawice spawalnicze Typu A – spełniają wyższe wymogi dotyczące 
ochrony termicznej i mechanicznej ale kosztem ich manualności. 
Przeznaczone do wszystkich pozostałych procesów spawania a w 
szczególności spawania metodą MIG/MAG i MMA. 

Niektóre modele rękawic są sklasyfikowane jako Typ A/B. Oznacza to, iż 
spełniają one wymagania dla obu podanych wyżej typów.

Podczas doboru rękawic do spawania należy zwrócić uwagę na 
nazewnictwo. W branży BHP funkcjonują obecnie dwa pojęcia, które warto 
rozróżniać: rękawice spawalnicze oraz rękawice typu spawalniczego. 



Pierwsze z nich dotyczy rękawic spełniających kryteria zawarte w normie 
EN12477. Gwarantują one użytkowniki ochronę przed zagrożeniami w 
zakresie przewidzianym przez normę. Rękawice typu spawalniczego 
natomiast, są nazwą potoczną nadawaną przez producenta. Takie rękawice 
często nie posiadają niezbędnej certyfikacji, w związku z czym poziom 
oferowanej przez nie ochrony jest trudny do zdefiniowana.

Norma EN 407 definiuje właściwości termiczne rękawic chroniących przed 
wysokimi temperaturami i/lub płomieniami. Jednocześnie w przypadku 
rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi wymagany jest 
przynajmniej poziom 1 wytrzymałości na ścieranie i przedarcie zgodnie z 
normą EN 388.

Rękawice ochronne zgodne z normą EN 407 powinny być trudnopalne. 
Materiał rękawicy powinien przekazywać ciepło powoli, aby zagwarantować 
odpowiednią ochronę przed promieniowaniem cieplnym, ciepłem 
konwekcyjnym oraz ciepłem kontaktowym. Poza tym rękawica taka musi 
wykazywać odporność termiczną (brak kurczenia, topnienia, lub rozkładu pod
wpływem wysokich temperatur). Norma EN 407 nie obowiązuje w przypadku 
specyficznych zastosowań rękawic ochronnych (np. zwalczanie pożaru lub 
spawanie).


