
Урок 21, 22. Заходи колективного захисту від статичної 

електрики. 

Мета уроку: ознайомитись із заходами захисту від статичної електрики. 

Хід уроку: 

Методи захисту від статичної електрики умовно поділяються на дві групи. 

До першої групи відносяться способи, які попереджують утворення 

електростатичних зарядів: заземлення металевих і електропровідних 

неметалевих елементів обладнання; збільшення поверхневої і об’ємної 

провідності діелектриків та інше. 

Вимоги електростатичної безпеки до виробничих процесів робочих місць і 

персоналу під час обслуговування і ремонту авіаційної техніки сформульовані в 

роботі. Для електростатичного захисту працюючих у виробничих процесах 

можуть застосовуватись засоби колективного та індивідуального захисту. 

До засобів колективного захисту від статичної електрики відносяться: 1) 

заземлюючі пристрої; 2) зволожуючі пристрої; 3) антиелектростатичні 

речовини; 4) екрануючі пристрої; 5) нейтралізатори статичної електрики. Для 

відведення заряду з металевого об’єкта, електрично не з’єднаного з землею, 

найбільш простим і ефективним способом є його заземлення. Для 

діелектричних поверхонь з високим питомим опором (p>10-9 Ом·м) заземлення 

не є ефективним способом електростатичного захисту, оскільки заряд статичної 

електрики стікає на землю із обмеженої дільниці поверхні, яка межує з місцем 

підключення заземлення. У відповідності з роботою опір заземлювального 

пристрою, призначеного виключно для захисту від статичної електрики, не 

повинен перевищувати 100 Ом. За наявності в мережі заземлення захисного 

опору ≈106 Ом спостерігається плавне стікання заряду статичної електрики. 

Ефективне відведення заряду з тіла людини забезпечують антистатичне взуття, 

антистатичний спецодяг, килимки, антистатичні браслети, опір стікання струму 

яких повинен знаходитись у межах 106...108 Ом. Одним із ефективних засобів 

зниження електростатичного заряду діелектрика є підвищення його 

електропровідності застосуванням зволожуючих пристроїв або 

антиелектростатичних матеріалів. Рекомендується застосування загального і 

місцевого зволоження повітря в небезпечних за статичною електрикою місцях 

приміщення до 70 % відносної вологості, якщо це допустимо за умовами 

виконання технологічного процесу. Для більшості діелектриків характерна 

здатність адсорбувати на своїй поверхні тонку плівку вологи. В цій плівці 

міститься звичайно достатня кількість іонів із розчиненого матеріалу і 

забруднень, що призводить до підвищення електропровідності діелектричної 

поверхні. Характерний графік зміни часу tn, на протязі якого напруженість 

електростатичного поля зменшується наполовину, із зміною відносної 

вологості у виробничому приміщенні, показаний на рис.1. 



 
Рис. 1 .Підвищення антистатичних властивостей матеріалів з ростом відносної 

вологості. 

У тих випадках, коли за умовами виробництва неприпустимо підвищення 

відносної вологості, застосовуються анти електростатичні матеріали, принцип 

дії яких полягає у зменшенні поверхневого або об’ємного електричних опорів 

твердих або рідких матеріалів. Позитивний ефект застосування 

антиелектростатичних матеріалів, які наносяться на поверхню, досягається за 

рахунок підвищення властивостей матеріалів або підвищення провідності 

безпосередньо за рахунок фізико-хімічних властивостей антиелектростатичних 

речовин. Як правило, тривалість дії вказаних речовин становить від декількох 

годин до декількох діб. На відміну від антиелектростатичних речовин, що 

наносяться на поверхню, речовини, які вводяться в об’єм, дозволяють 

отримувати матеріали із стійкими властивостями на протязі всього періоду їх 

експлуатації. Екрануючі пристрої, що застосовуються для електричного захисту 

об’єктів, за конструктивним виконанням поділяються на козирки і перегородки. 

Наявність на діелектричній поверхні, що захищається, металевої арматури у 

вигляду смужок або сітки, встановленої на рівні поверхні, є також ефективним 

способом зниження густини поверхневого заряду статичної електрики. Для 

зниження рівня електризації пропонуються нейтралізатори статичної 

електрики. За принципом дії нейтралізатори поділяються на індукційні, 

високовольтні постійної і змінної напруг, радіоактивні (променеві), іонні 

(ІЕГД) та аерозольні (АЕГД) електрогазодинамічні. При виборі типу 

нейтралізатора, призначеного для використання у виробничих умовах, одним із 

вирішальних факторів є простота його конструкції. 
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