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ESD ESD –– WhereWhere IsIs thethe Problem ?Problem ?

ElektostatykaElektostatyka –– Gdzie jest problem ?Gdzie jest problem ?



DODOŚŚWIADCZENIE ZE SZKOWIADCZENIE ZE SZKO ŁŁY:Y:

POTARCIE PAŁECZKI Z MATERIAŁU IZOLACYNEGO 
(np. EBONIT) I DOTKNIĘCIE NIĄ ELEKTRODY 

PRZYRZĄDU O NAZWIE ELEKTROSKOP – WYWOŁAŁO 
ODCHYLENIE LISTKÓW PRZYRZĄDU.

WNIOSEK: NA SKUTEK POCIRANIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

INDUKUJĄ SIĘ (powstają) NA NICH ŁADUNKI ELEKTRYCZNE.



PRZEDSTAWIONE DOPRZEDSTAWIONE DOŚŚWIADCZENIE OPISUJE EFEKT WIADCZENIE OPISUJE EFEKT 
ZBLIZBLIŻŻONY DO WYONY DO WYŁŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO ADOWANIA ELEKTRYCZNEGO 

PODCZAS BURZY.PODCZAS BURZY.
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Każda aktywność (ruch) na podłożach 
izolacyjnych powoduje indukowanie się (pojawienie 
się) ładunków elektrycznych - przykłady:

- Przeskok iskry pomiędzy dłonią a drzwiami np.: 

samochodu,

- Przeskok iskry pomiędzy dłonią a elementami

metalowymi w domu (głównie w okresie zimowym),

- „Strzelanie” podczas zdejmowania odzienia

zawierającego dodatki izolacyjne, itp.



ESD

Przedstawione zjawiska (indukcji) są
przyczyną możliwości występowania iskrzeń
które mogą wywołać groźne w skutkach efekty 
eksplozji substancji lub jej oparów.

Ważne jest wi ęc aby eliminowa ć opisane 
problemy – indukowania si ę ładunków – tak aby 
zapobiega ć jakiejkolwiek mo żliwo ści powstania 
zagro żeń.
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W nomenklaturze technicznej rozgraniczono dwa 
zasadnicze przypadki:

1 - obszary na których wymagane jest tylko odprowadzanie 

ładunków statycznych (posadzki ESD ) – PRODUKCJA ELEKTRONIKI, 

SALE KOMPUTEROWE, itp.

2 - obszary gdzie wymagane jest jednoczesne odprowadzanie 

ładunków statycznych oraz wyeliminowanie możliwości 

powstania iskry w przypadkach np. kontaktu metalowych 

przedmiotów z podłożem (posadzki nieiskrz ące) – MAGAZYNY I 

PRODUKCJA CHEMIKALII, MATERIAŁÓW NAPĘDOWYCH, ŚRODKÓW WYBUCHOWYCH, GAZÓW

TECHNICZNYCH, FARB I LAKIERÓW, itp.
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Posadzki ESD w polskich normach:

PN – 92 E – 05203 „Materiały i wyroby stosowane w   
obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem”

- Rv, Ru ≤ 1 000 000 Ω – podłogi wykonane z danego

materiału można stosować bez ograniczeń w obiektach i 

strefach zagrożonych wybuchem

- Rv, Ru ≤ 1 000 000 000 Ω – podłogi wykonane z danego

materiału mogą być dopuszczone do stosowania tylko w 

obiektach lub strefach zaliczonych do kategorii zagrożenia

wybuchem WV
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Posadzki typu ESD (Electrostatic discharge):

1) Posadzka cienkowarstwowa:

Główne cechy:

-Grubo ść warstwy ok. 0,6 mm (przy dwóch warstwach ESD),

-Zewnętrzna powłoka ESD nakładana metod ą malarsk ą,

-Wysoka odporno ść mechaniczna.
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2) Posadzka grubowarstwowa - nieiskrząca:

Posadzki typu ESD (Electrostatic discharge):

Cechy nieiskrz ące (iskrzenie mechaniczne) s ą możliwe do uzyskania przy 
spełnieniu nast ępujących warunków:

-Grubo ść warstwy min. 3 mm,

-Mikronowe rozdrobnienie napełniaczy,

-Brak obecno ści w warstwie metali lekkich.
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Posadzki typu ESD –pomiar oporności



Posadzki typu PLASTIPOX ESD 5FI-m 
charakteryzuj ą się najwy ższą stabilno ścią

parametrów elektrycznych w czasie.

Napełniaczami pozwalającymi uzyskać
niespotykanie stabilne i dobre parametry
na przestrzeni wielu lat, są specjalnie
preparowane nanoproszki ceramiczne
pokrywane odpowiednimi związkami 
przewodzącymi prąd elektryczny. 

Posadzki typu ESD (Electrostatic discharge):

ESD
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Posadzki typu ESD – przygotowanie podłoża:

1. Oczyszczenie podło ża 
betonowego.

2. Wykonanie dylatacji i ew. napraw.

3. Zagruntowanie podło ża   
podkładem.

4. Wykonanie siatki poł ączeń

odprowadzaj ących ładunki do

uziemienia.

Miejsce wykonanej naprawy
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Posadzki typu ESD – wykonanie posadzki:

Widok gotowej hali produkcyjnej pokrytej cienkowarstwową posadzką ESD



THANK YOU FOR YOUR ATTENTIONTHANK YOU FOR YOUR ATTENTION

DZIDZIĘĘKUJEMY ZA PAKUJEMY ZA PA ŃŃSTWA UWAGSTWA UWAGĘĘ
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