
Ogrzewana rękawica do ochrony przed zimnem 

W wyniku projektu opracowano ogrzewaną rękawicę do ochrony przed zimnem (dwa wzory konstrukcyjne  

tj. pięciopalcowa i dwupalcowa) z modułem tekstylnym pozwalającym na aplikację pasywnych źródeł ciepła wewnątrz rękawicy. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy  

– Państwowy Instytut Badawczy  
Politechnika Warszawska  

– Wydział Inżynierii Materiałowej  

JAKAR  

F.H. JAKAR Sp.  j.  REK-SWED Sp. z o.o  

Koncepcja działania ogrzewanej rękawicy Modele rękawic w ujęciu rzeczywistym 

 i schematycznym 
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Zalety 

 Usprawniona ochrona termiczna podczas ekspozycji na zimno 

 Wysoka skuteczność w zakresie izolacyjności cieplnej  

 Ergonomiczna i wygodna w użytkowaniu 

 Spełnia wymagania obowiązujących norm na zgodność  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425  

Zastosowanie 

 Przemysł budowlany 

 Transport 

 Leśnictwo 

 Rolnictwo 

 Rybołówstwo 

 Przemysł spożywczy 

Element grzejny 

  Wyniki badań ochronnych w zakresie  

izolacyjności cieplnej 

  Wyniki badań użytkowych w zakresie  

zręczności manualnej 

Praca naukowo-badawcza finansowana w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Zastosowanie proekologicznych, 

aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem” o akronimie COLPRO (nr umowy PBS3/A9/33/2015). Projekt 

realizowany w konsorcjum: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider), Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska 

(Partner), REK – SWED Sp. z o.o., Złotów (Partner) i F.H JAKAR Sp. J, K. Gajda J. Tomczyk, Radom (Partner). Projekt realizowany w latach 2015.07.01 - 2018.11.30.  

-15°C -10°C 0°C 5°C 10°C

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

   1 poziom 

skuteczności

   2 poziom 

skuteczności

   3 poziom 

skuteczności

   4 poziom 

skuteczności

 Średnia izolacyjność cieplna rękawicy z elementem grzejnym

aa

 Średnia izolacyjność cieplna rękawicy bez elementu grzejnego

Iz
o

la
c
y
jn

o
ś
ć
 c

ie
p
ln

a
 I

T
R

 [m
2
K

/W
]

Temperatura otoczenia [°C]

4 poziom 

skuteczności 

3 poziom 

skuteczności 

2 poziom 

skuteczności 

1 poziom 

skuteczności 

Rękawica dwupalcowa Rękawica pięciopalcowa

0

5

10

15

20

25
 Średnia liczba kołeczków podniesiona w rękawicy 

         z elementem grzejnym
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         bez elementu grzejnego
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