
Урок 13, 14. Захист від статичної електрики. 

Мета уроку: ознайомитись із засобами захисту від статичної електрики в 

виробничих приміщеннях. 

Хід уроку: 

Під час обслуговування і ремонту сучасного авіаційного, 

радіотехнічного обладнання обчислювальних пристроїв та засобів автоматики 

висуваються підвищені вимоги до частоти приміщень і повітряного 

середовища, пакувальних матеріалів, яким відповідають міцні, не ворсисті, 

діелектричні матеріали, що легко миються. 

Однак ці матеріали, як правило, добре електризуються і мають малу 

рухливість, що сприяє накопиченню електростатичних зарядів і не дозволяє 

надійно заземлити об’єкт. 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. Розряд з людини на будь-який 

предмет чи на іншу людину, яка має відмінний від неї потенціал, може 

призвести до втрати працездатності, хворобливих відчуттів, зниженню 

продуктивності праці, а при певних умовах – до вибуху або пожежі. Зміна 

потенціалу людини U описується виразом: 

 
де: Rл – перехідний опір “людина – земля”, Ом; Сл – ємкість людини 

(приблизно 150 nФ); t – час стікання заряду, с; Uл – початковий потенціал, 

зумовлений електризацією людини, В. Прийнявши середні ємкість людини Сл 

≈ 150 nФ і потенціал електризації 12 кВ, можна розрахувати енергію W, що 

виділяється під час електричного розряду з людини на заземлений предмет, за 

відомою формулою: 

 
Такої енергії достатньо, щоб запалити не тільки найбільш 

вибухонебезпечні газо- і пароповітряні суміші, але й пило повітряні суміші, 

наприклад, пил алюмінію або бавовни (Wminзап ≈ 10 мДж). 

Ступінь небезпеки фізіологічної дії електростатичних розрядів на 

людину, а також запалювальна здатність енергії, що виділяється під час розряду 

з людини, може бути оцінена за допомогою графіка, показаного на рис. 1. Дія 

електростатичного розряду стає відчутною для людини (дільниця І) при 



потенціалі ≈ 3 кВ. Стійка іскра може виникати вже при 5 кВ (дільниця ІІ). На 

дільницях ІІІ (до 7 кВ) і ІV (до 11 кВ) відбуваються відповідно легкий і 

середній уколи. На дільниці V (до 25 кВ) під час розряду на людину 

спостерігається легка судорога, на дільниці VI (до 35 кВ) – середня судорога, а 

при потенціалі понад 35 кВ (дільниця VII) – гостра судорога. 

На рис.1 показані значення мінімальної енергії запалювання бензину 

(зона А), етилацетату (зона Б), сірки (зона В), сажі (зона Г). 

 
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 інш. 
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