
Урок 30, 31. Небезпечні прояви статичної електризації 

Мета уроку: ознайомитись із небезпечними проявами статичної 

електризації 

Хід уроку: 

Електричне поле, що виникає на поверхні виробів в результаті статичної 

електризації, здійснюють відштовхуючу або притягуючи дію на оточуючі 

електрично нейтральні чи заряджені предмети. 

Так, при виробництві паперу аркуші прилипають один до одного, 

притягують частинки пилу, які погіршують якість виробів. Під час роз’єднання 

аркушів може відбутись іскровий розряд, який призводить до травматизму. У 

виробництві пластмас на валках утворюються заряди, які притягують матеріал, 

що обробляється. В результаті присипання матеріалу до валків збільшується 

кількість бракованих виробів. 

Притягування пилу внаслідок електризації носіїв інформації в ЕОМ або 

елементів автоматики може призвести до збоїв помилковим спрацюванням та 

іншим порушенням в роботі обчислювальних пристроїв і засобів автоматики. В 

технологічних процесах обслуговування і ремонту авіаційної техніки, де 

застосовуються матеріали, які легко електризуються, особливо діелектричні 

покриття, синтетичні тканини, плівки, людина може змушено знаходитись під 

дією електростатичного поля підвищеної напруженості. 

Співробітник виробничих підрозділів, в приміщеннях яких широко 

використовуються пластика, скаржаться на головний біль, появу 

роздратування, неприємні відчуття в області серця. Як свідчать результати 

наукових досліджень, наявність статичного заряду на полімерних покриттях 

кімнат супроводжується підвищенням рівня вмісту озону та окислів азоту в 

повітрі до значень, що перевищують гранично допустимі. 

У працюючих в сфері дії електростатичного поля при потенціалах на 

оброблюваних поверхнях до 12 кВ рівень захворюваності в 2...3 рази вищий, 

ніж при відсутності поля. На основі результатів експериментальних досліджень 

були розроблені норми допустимої напруженості електростатичного поля в 

залежності від часу перебування в ньому людини без засобів захисту. 

Шкала оцінки антистатичних властивостей матеріалів у випадку 

використання критерію tn наведена в табл.1. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

 
Електростатичні заряди можуть виникати як на діелектричних покриттях 

столів, підлоги, на деталях упаковки-розпаковки виробів, на ізольованих від 

землі паяльниках, пінцетах, корпусах виробів, так і на одежі людини. 

Заряди статичної електрики утворюються на тілі людини під час носіння 

одягу із синтетичних тканин, під час ходіння по синтетичних підлозі або 

килиму, під час роботи з наелектризованими виробами і матеріалами, внаслідок 

тертя об обшивку столів, стільців та інш. Встановлено, наприклад, що людина, 

яка іде по сухому килиму, заряджається в середньому до 12 кВ. Максимальне 

значення потенціалу, до якого може зарядитись людина в результаті контакту 

взуття і одягу з поверхнею твердих діелектриків, досягає 40 кВ. 
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