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ВСТУП 
 

У цьому технічному описі на дослідну партію (далі – ТО) встановлені 

вимоги до предмета речового майна – рукавички спеціальні .  

Цей ТО поширюється на рукавички спеціальні для забезпечення 

військовослужбовців екіпажів бойових машин і військовослужбовців 

ремонтних частин Збройних Сил України (далі – предмет), а також на 

матеріали, з яких він виготовлений. 

Предмет призначений для експлуатації у якості захисту рук від 

механічних впливів військовослужбовцями Збройних Сил України, інших 

військових формувань, правоохоронних органів. 

  

  



ТО A01XJ.32477-020:2019 

5 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ  

Познака документа Назва  

ДСТУ EN 420:2017 

(EN 420:2003 + 

А1:2009, IDT) 

Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи 

випробування 

ДСТУ EN 388:2017 

(EN 388:2016, IDT) 

Рукавички захисні для захисту від механічних 

ушкоджень 
 

Примітка. Якщо документ (нормативно-правовий акт або стандарт), на який є 

посилання у цьому ТО, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати 

новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
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2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому ТО умовні познаки та скорочення наведені у тексті. 
 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Технічні та якісні характеристики предмету 
 

3.1.1. Технічні вимоги 

Предмет за конструкцією, розмірами, зовнішнім виглядом, застосованими 

матеріалами повинен відповідати вимогам цього ТО. 

Предмет виготовляють без поділу на ґатунки, при цьому повинен 

відповідати вимогам, що пред’являються до виробів першого ґатунку. 
 

3.1.2. Основні параметри та розміри 

Визначення розмірів предмету. Вимірювання проводять відповідно до 

додатку 2 цього ТО.  

Розмір кисті руки визначають шляхом вимірювання її довжини та 

довжини обхвату кисті. В таблиці 1 наведені розміри кисті, що визначені у 

відповідності з антропометричними вимірами, проведеними в різних країнах. 

Методом інтерполяції можуть бути отримані проміжні розміри. 

Таблиця 1 – Основні розміри кисті руки 

Розміри в міліметрах 

Розмір кисті * Обхват кисті Довжина 

6 152 160 

7 178 171 

8 203 182 

9 229 192 

10 254 204 

11 279 215 
* значення являються умовним показником розміру кисті, що відповідають обхвату кисті у дюймах 

 

Розміри рукавичок визначають виходячи з розмірів кисті, для якої вони 

призначені. В таблиці 2 наведені основні розміри рукавичок. 

Таблиця 2 – Основні розміри рукавичок 

Розміри в міліметрах 

Розмір рукавички Розмір кисті Мінімальна довжина рукавички 

6 152 220 

7 178 230 

8 203 240 

9 229 250 

10 254 260 

11 279 270 
Реальні розміри рукавичок можуть відрізнятись від наведених в зв'язку з врахуванням особливостей 

матеріалу та призначення рукавичок 

Довжина рукавичок спеціального застосування може не співпадати із значеннями наведеними у таблиці 2. 

Виробник зобов’язаний вказати на те що рукавички мають “спеціальне призначення”, чітко вказавши на це в 

інструкції по застосуванню та причини, за якими вказані рукавички не відповідають значенням таблиці 2. 
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Примітка 1. Вироби інших розмірів повинні виготовлятися за вимогою замовника.  

Примітка 2. Відсоткові співвідношення розмірів встановлює замовник. 

 

3.1.3. Опис зовнішнього вигляду 
 

За конструкцією виріб є швейними рукавичками з крагами (рис. Д.1.1 

додатку 1), які повинні захищати користувача від механічних пошкоджень. 

Виріб складається з тильної частини, долонної частин та краги. 

Долонна частина виготовлена з шкіри зі спилку, з внутрішнім 

утеплювальним шаром з нетканого начісного матеріалу.  

Тильна частина виготовлена з посиленої тканини. Додатково для захисту 

рук тильна сторона посилена накладкою з шкіри зі спилку.  

На тильній частині з середини нашита еластична стрічка для фіксації 

рукавички на руці.  

Рукавички мають притачні одинарні краги.  

Загальні технічні вимоги до предмету встановлені в таблиці 3. 

Методи випробувань та визначення експлуатаційних рівнів предмету 

відповідно до ДСТУ EN 388. 

Таблиця 3 – Експлуатаційні рівні 

Випробування  Рівень 3 Рівень 4 Рівень 5 

Стійкість до стирання (циклів) 2000 8000 8000 

Опір до порізів (індекс) 5,0 10,0 20,0 

Опір до роздиру (Н) 50 75 75 

Стійкість до проколу (Н) 100 150 150 
 

3.1.4. Маркування  

Маркування предмета повинно відповідати вимогам ДСТУ EN 388 та 

ДСТУ EN 420. 

Знаки маркування повинні бути чіткими, незмивними та незмінюючими 

колір в умовах експлуатації. 
 

3.1.5. Пакування 

У кожен пакувальний мішок повинно бути вкладено пакувальний лист 

та нашито ярлик для пакувального мішка. 
 

3.2. Вимоги безпеки 

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог 

нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та 

матеріали, застосовані для виготовлення предмета або на предмет у цілому. 

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та 

навколишнє природне середовище. 
 

3.3. Правила приймання 

Приймання предметів здійснюється відповідно до вимог цього ТО та 

договору про закупівлю. 
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3.4. Методи контролю за якістю 

Контроль за якістю проводять згідно з вимогами цього ТО та вимогами 

договору про закупівлю. 

Постачальник повинен надати висновки та протоколи випробувань на 

предмет відповідно до того переліку стандартів та параметрів, що передбачені 

у цьому ТО і визначають характеристики сировини та матеріалів, з яких 

виготовлений предмет. 

У разі відповідного підтвердження відсутності в Україні акредитованих 

лабораторій або відсутності методик проведення вимірювань за деякими 

стандартами, зазначеними в цьому ТО, допускається проводити вимірювання 

згідно з іншими діючими в Україні стандартами, які дозволяють встановити 

показники, зіставні з вимогами відсутніх акредитованих лабораторій або 

методик проведення вимірювань. 
 

3.5. Транспортування та зберігання 

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил 

перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту і 

забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів 

та агресивних середовищ. 

Зберігання предметів здійснюється у складських сухих, чистих, добре 

вентильованих приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних 

променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин. 
 

3.6. Гарантії виробника 

Виробник гарантує відповідність якості предмета вимогам цього ТО за 

умови дотримання правил експлуатації, транспортування та зберігання 

протягом трьох років з дати випуску продукції, не менше одного року з дати 

початку експлуатації. 

За згодою виробника та замовника можлива зміна правил обчислювання 

гарантійних термінів у договорі про закупівлю. 
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Додаток 1  

до пункту 3 

Зовнішній вигляд предмету 

 

 
Рисунок Д.1.1 – Зовнішній вигляд 
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Додаток 2 

Вимірювання руки та рукавичок 

Окружність руки вимірюють металевою стрічкою на відстані 20 мм від 

розвилки великого та вказівного пальців (див.  рис. Д.2.1.). 

Довжину руки вимірюють в міліметрах, як позначено на рис. Д.2.1. 

Довжину рукавички вимірюють від вершини середнього пальця до 

закінчення рукавички на тильній стороні (див.  рис. Д.2.2.). 

 

 

а-довжина кисті; б-долоня; в-тильна сторона 

 

Рисунок Д.2.1. – Вимірювання довжини 

окружності руки та довжини кисті  

а-довжина рукавички, б-

ширина рукавички, в-довжина 

великого пальця 

Рисунок Д.2.2. – Вимірювання 

довжини та ширини рукавички 

 

Для вимірювання довжини рукавичку необхідно вільно підвісити за 

середній палець до вертикально розташованої лінійки. Рукавичку, не 

розтягуючи необхідно розгладити, розправивши зморшки та складки. Отриману 

мінімальну довжину записують з точністю до міліметра.  

Якщо у рукавички є пришитий манжет або вона виготовлена з 

еластичного матеріалу, розміри вказують для не розтягнутого положення. 

 
 


