
1 www.mapa-pro.com 

A MUNKAVÉDELMI KESZTYŰK 

ÚJ VÁGÁSVIZSGÁLATA 

 
BEREND RÓBERT 

MAPA PROFESSIONNEL 

 
 



2 www.mapa-pro.com 

EN 388 változása 

 EN 388 változása 

 

 Szavazás 2016 Június 

 Hivatalosan 2016 December 

 Új szabvány publikálása 2017 Február / Március 

 

Mi változik? 

 Dörzsöléssel szembeni ellenállás vizsgálata 

 Oakey helyett Klingspor PL31B Grit 180 csiszolóvászonnal 

 Becsapódás vizsgálata 

 

 Vágásvizsgálat: 

 Max. 60 ciklus 

 A penge kopásának vizsgálata ha elkopik 

 

 

 ISO 13997 teszt kötelező bevezetése (ha nem kopik el akkor opcionális) 
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EN 388 változása 

 EN 388 változása 

 

 5.-ik számjegy ISO 13997 vágásvizsgálat 

 

 

 

 6 teljesítményszint ISO 13997 szerint : A és F között jelölve 

 6.-ik számjegy becsapódás (P: Pass / Átment vagy F: Failed / Nem)  

 

 

 

 

      4    3    4   3   C   P 

 

vág 
szakít 

szúr 
ISO vág 

Dörzs/kop 

becsapódik 
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Vágásbiztos kesztyűk  
 
• A legfontosabb: 

• VÁGÁSBIZTOS, de NEM ELVÁGHATATLAN 

• Élelmiszeriparon kívül az elmúlt néhány évben terjedtek el. 

• Főbb felhasználási területek: 

• Fémipar 

• Üvegipar 

• Gépgyártás 

• Ha nem iparágakban gondolkodunk: 

• Raktározás 

• Fémek, üvegek vágása, kezelése 

• Éles, sorjás munkadarabok mozgatása 

• Stb, 

• Vágásbiztos anyagok (szálak): 

• Kevlar (Para-Aramid), Dyneema (HDPE), Twaron, Spectra, üvegszál, fémszál. 

• Lánckesztyű 

• Kidolgozás: 

• Mártott (PU, Nitril, Latex stb.) 

• Kötött  
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A megfelelő vágásbiztos kesztyű kiválasztása 
 

A vágásbiztos kesztyűkkel kapcsolatos hiedelmek tévhitek (mégegyszer): 

• a dolgozó sérthetetlen 

• a vágásbiztos kesztyűt nem lehet átvágni 

 

Helytelen „kiválasztás” / próba 

•  „tapétavágó” teszt 

 

Helyes próba 

• Kipróbálás az adott munkaterületen, ismerve a terület veszélyeit 

• Ismerve a megállapított/elvárt védelmi képességeket 

 

Költséghatékonyság elemzése 

• Éves vagy havi költségek összehasonlítása 

Pl. 1db vágásbiztos kesztyű 1 hétig használható 

Vs. Napi egy bőrkesztyű azaz 2 hét alatt 10db 

(A drágább kesztyű mégis olcsóbb és megfelelő védelmet nyújt, még ha egy pár ára sokkal 

magasabb is.) 
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Szabványok / Védelmi képesség 
 
1.) MSZ:EN388 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EU-ban kötelező, Európában használatos  

 

2.) ASTM F-1790-05 és F-1790-97 

-Egyesült Államokban kötelező 

 

3.) ISO 13997 

-még opcionális, jövőre kötelező 

 
 

MECHANIKAI 
VESZÉLYEK 
EN 388 

4543 

TELJESÍTMÉNY SZINTEK 

0 to 4 Koptatóhatással (Dörzsöléssel) szembeni ellenállás 

0 to 5 Vágással szembeni ellenállás 

0 to 4 Szakadással (szakítással) szembeni ellenállás 

0 to 4 Átszúrással szembeni ellenállás 

X        Nincs bevizsgálva 
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MSZ:EN388 Teszt 
 

Körkés 5 N (510 g) alacsony és 

állandó vágónyomáson. Vízszintes 

oda-vissza 

mozgás a vizsgálandó minta 

felületén.  

A vágóél  élezésének figyelembe 

vételére a vizsgálatot  egy pamutból 

készült kontroll szövettel végzik.  Azt 

mérik, hogy hányszor  

kell a vágóélnek áthaladnia (ciklusok) 

a minta elvágáshoz, a kontroll 

szövettel összehasonlítva.  A 

vizsgálat eredményét indexben 

fejezik ki.  
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MSZ:EN388 Teszt 
 

Eredmény:  
(1 + 4.2) 

1 
= 5.2 

(kontroll anyag átvágásához szükséges ciklusok  + vizsgált anyag (kesztyű) átvágásához szükséges ciklusok) 

kontroll anyag átvágásához szükséges ciklusok száma 

PÉLDA: 

1 ciklus kellett a kontroll szövet átvágásához 

 

4.2 kellett a minta (vizsgált anyag/kesztyű)  

átvágásához 
. 
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MSZ:EN388 Teszt 
 

A táblázat szerint az 5.2-es eredmény 

„3”-as vágásbiztossági szintnek felel meg. 

Két mintát 5-ször tesztelnek és a legalacsonyabb 

eredményt veszik figyelembe. 
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ISO 13997 Teszt 
 

 
 
50 mm hosszú egyenes vágóél. A 
 vágóél a mintán 2,5 mm/s  
sebességgel mozog, adott súllyal.  
A vizsgálatokat különböző súlyokkal 
végzik el.  
Azt a legkisebb súlyt keressük, amelynél 
a kés egyetlen, 20 mm-es elmozdulással 
elvágja a mintadarabot. 
A vizsgálat eredményét Newtonban (N) 
fejezik ki. Kiszámítható a megfelelő érték 
grammban (g). 
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ISO 13997 Teszt 

 
 

Az ISO 13997 szabvány nem 

teljesítményszintek szerint 

osztályozza az eredményeket. 

 

Pl.: a 18 N (1835 g) eredmény azt 

jelenti, hogy 1835 g súlyt kellett 

elhelyezni a vágóélre ahhoz, hogy 

a mintadarabot egy 20 mm-es 

elmozdulással elvágja. 
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 Szint N 

A 2 

B 5 

C 10 

D 15 

E 22 

F 30 

ISO 13997 / EN 388 Szintek 



13 www.mapa-pro.com 

• Hasonló az ISO 13997 teszthez 

• A penge elmozdulási távolsága viszont 20mm 

• A g (N) eredményt, védelmi szintekben is kifejezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gyakorlatban az eredménye összehasonlítható az ISO 13997 vizsgálat 

eredményével, de az MSZ:EN388-al nem 

 

 g Szint 

<200 0 

200 1 

500 2 

1000 3 

1500 4 

>3000 5 

ASTM F-1790-97 és F-1790-05  
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MSZ:EN388 és ISO 13997 összehasonlítása 
 

Ez a vizsgálat egy alacsony nyomású (a 

tárgy vagy kifejtett erő < 500 g) 

vágóeszközzel való ismételt érintkezést ír 

le. Az EN 388 megadja a kis energiával 

végzett vágással szemben az időbeli 

ellenállást. 

 

 

De „5”-ös szint felett további értékeket 

NEM mutat. 

Gact (such as when 

A vizsgálattal mérhető a vágással 

szembeni ellenállás nagyobb 

nyomású/erejű behatás esetén. 

Az ISO 13997 megadja, hogy milyen súlyt 

kell elhelyezni a vágóélre ahhoz, hogy egy 

mozgással (át)vágjon. 

 

 

Pontos (védelmi) értéket mutat. 

EN 388 ISO 13997 
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MSZ:EN388 és ISO 13997 összehasonlítása 
 

kis fémtárgyak gyakori  megfogása (pl: 

könnyű lemezek) anélkül, hogy a vágó 

tárgyra(al) való ütődés veszélye fennáll 

 

nehéz tárgyak mozgatása (pl.: 

fémlemezek), kézi vágás nyomás 

kifejtésével (tapétavágó, kés stb.) 

EN 388 ISO 13997 
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MSZ:EN388 és ISO 13997 összehasonlítása 
 

N
e
w

to
n

 

MSZ:EN388 Szintek 
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Összegzés 
 

• Az ISO teszt (azaz annak eredményei) jobban használhatóak a magas 

vágási kockázatokhoz való kesztyű(k) kiválasztásnál 

• Az ISO 13997 és a MSZ:EN388 összehasonlítása alapján 

     > Átlagos „3”-as vágásbiztonsági szint (14 kesztyűn mérve) : 7N 

     > Átlagos „5”-ös vágásbiztonsági szint (19 kesztyűn mérve) : 16N 

 

• MSZ:EN388 „5”-ös szint átlagosan 2x nagyobb értéket mutat mint a 

MSZ:EN388 „3”-as szint 

•  Az ISO teszt használata nemsokára kötelező, és eredménye segít a 

megfelelő vágásbiztos kesztyű kiválasztásában. 

• Egy kesztyű kiválasztása során érdemes a gyártótól/forgalmazótól 

bekérni az ISO13997 teszt eredményeket is, amíg kötelező nem lesz 
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 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


