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Elektrostatyka to niepożądane, lecz powszechne zjawisko w wielu 
miejscach pracy. Skutek kontaktu między dwoma materiałami — 
jednym o ładunku dodatnim, a drugim ujemnym — transfer ładunków 
elektrostatycznych jest praktycznie nie do uniknięcia i odpowiada za 
wiele reakcji, od drobnych podrażnień po katastrofalne skutki. 

Większość osób zna drobne podrażnienia pojawiające się przy dotykaniu 
metalowych elementów, takich jak klamki. Prawdopodobieństwo 
takiego zdarzenia rośnie przy niskiej wilgotności powietrza i jeśli 
dana osoba nosi, chodzi po lub ma inny kontakt z materiałami 
przewodzącymi. Chociaż nie są zdarzeniami przyjemnymi, drobne 
wyładowania elektrostatyczne są generalnie niegroźne. 

Zagrożenie rośnie w środowiskach, w których występują czułe elementy 
elektroniczne lub ryzyko wybuchu. W takich sytuacjach nagromadzenie 
i wyładowania ładunków elektrostatycznych mogą powodować 
poważne szkody dla pracowników oraz czułego sprzętu i elementów 
elektronicznych. 

Istnieją dwie kluczowe sfery, w których kierownicy ds. operacji i 
bezpieczeństwa próbują osłabić negatywne efekty wyładowań 
elektrostatycznych w miejscu pracy: 

1) wyładowania elektrostatyczne (ESD) na i wokół czułych elementów i 
sprzętu elektronicznego oraz 
2) zapobieganie wybuchom wywołanym przez wyładowania 
elektrostatyczne w środowiskach i zastosowaniach grożących wybuchem 
(nazywanych ogólnie ATEX)

ESD to nagły przepływ elektryczności między dwoma obiektami 
naładowanymi elektrycznie. Powoduje je kontakt, zwarcie elektryczne 
lub awaria dielektryczna (prąd przepływający przez izolator). Jest to 
problem występujący w miejscach pracy wykorzystujących czuły sprzęt 
i elementy elektroniczne — obejmuje to środowiska takie jak clean 
room wykorzystywane przy produkcji elektroniki, nanotechnologii i 
półprzewodników. Transfer ładunku elektrostatycznego do czułych 
elementów uszkadza charakterystykę elektroniczną oraz może 
powodować awarie i usterki urządzeń. 

Jeszcze większy problem stanowią niekontrolowane wyładowania 
elektrostatyczne w strefach ATEX. Środowiska ATEX charakteryzują się 
ryzykiem wybuchu ze względu na obecność palnych i niestabilnych 
materiałów. ESD mogą występować w formie iskier, w związku z czym 
mogą powodować poważne szkody w tych warunkach. Zastosowania 
określone w normie ATEX wymagają wyposażenia, obuwia i odzieży, 
które nie wywołują ESD, ponieważ mogą one prowadzić do wybuchu. 
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Z perspektywy bezpieczeństwa i operacji, pracodawcy stosują 
zazwyczaj środki ochrony indywidualnej (ŚOI) zaprojektowane 
z myślą o minimalizacji transferu ładunków między personelem 
i czułym na ESD wyposażeniem i elementami. W większości 
przypadków obejmuje to rozwiązanie ochrony dłoni. 
Zastosowanie odpowiednich rękawic nie tylko eliminuje 
lub zmniejsza ładunki elektrostatyczne, ale też zapobiega 
zanieczyszczeniom wywołanym przez przyciąganie cząsteczek 
do naturalnych olejów pokrywających dłonie pracowników. 

Zarządzanie ładunkami elektrostatycznymi w środowiskach 
clean room obejmuje zazwyczaj zastosowanie materiałów 
rozpraszających ładunki elektrostatyczne, mieszczących się 
pomiędzy kategoriami izolatorów i przewodników. Rękawice 
zaprojektowane specjalnie do użytku w zastosowaniach 
czułych na cząsteczki i zanieczyszczenia, zapewniające 
ochronę antystatyczną lub zapobiegające ESD, są w związku 
z tym produkowane z materiałów wykazujących właściwości 
rozpraszające ładunki elektrostatyczne. Niektóre używane 
powszechnie rękawice (takie jak jednorazowe z lateksu 
naturalnego) nie są odpowiednie do tych zastosowań, ponieważ 
są izolatorami elektrostatycznymi — gromadzą ładunki i 
uwalniają je w sposób niekontrolowany, co zazwyczaj prowadzi 
do szkód opisanych powyżej. 

Materiały rozpraszające umożliwiają przepływ elektronów po 
lub wewnątrz materiału, lecz jedynie w sposób kontrolowany, 
dzięki natywnej odporności powierzchni lub wnętrza. Pozwala 
to na powolne rozproszenie lub odprowadzenie ładunku do 
gruntu, dzięki czemu można uniknąć uszkodzenia elementów 
lub przyrządów.

Elektrostatyka stanowi poważny problem w wielu branżach 
i miejscach pracy, jednakże jest szczególnie szkodliwa w 
środowiskach, w których występują delikatne elementy 
elektroniczne. 

Szkody spowodowane ESD ułatwia transfer ładunków 
elektrostatycznych między urządzeniami czułymi na ESD 
oraz ludzkim ciałem lub innych urządzeniem czułym na 
ESD. Na przykład, jeśli dana osoba chodzi po podłodze, jej 
ciało może się naładować, a ładunek ten jest uwalniany przy 
dotknięciu urządzenia. Z kolei urządzenie czułe na ESD może 
się naładować na taśmie transportowej lub innej powierzchni 
roboczej, a następnie uwolnić ten ładunek przy kontakcie z 
innym urządzeniem lub ludzkim ciałem. 

Podczas przetwarzania lub obsługi przedmiotów takich jak 
folia, płytki drukowane i elementy takie jak półprzewodniki 
lub też przy pracy z czułymi przyrządami elektronicznymi, 
niekontrolowane ESD ma wiele negatywnych skutków. 
Transfer ładunku elektrostatycznego nie tylko bezpośrednio 
szkodzi charakterystyce elektrycznej elementów, ale może też 
spowodować awarie i usterki urządzeń, zakłócając normalną 
pracę. 

Powierzchnia naładowana elektrostatycznie ułatwia 
także zbieranie cząsteczek na zasadzie przyciągania 
elektrostatycznego (ESA), co oznacza przyciąganie i 
utrzymywanie zanieczyszczeń, które mogą powodować awarie 
obwodów elektrycznych urządzeń.  ESD może powodować 
poważne zagrożenie pożarem, jeśli pracownicy muszą 
pracować z rozpuszczalnikami i innymi materiałami palnymi. 

Poza natychmiastowymi efektami, nieprawidłowa kontrola ESD 
może generować koszty, zwłaszcza w środowiskach clean room 
występujących przy produkcji elektroniki, nanotechnologii 
i półprzewodników. Uszkodzenia elektroniki spowodowane 
ładunkami elektrostatycznymi mogą błyskawicznie zwiększać 
koszty i obniżać wydajność produkcji, potencjalnie zmniejszając 
ogólną zyskowność. 
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Środowiska potencjalnie zagrożone wybuchem podlegają 
dyrektywie ATEX, na którą składają się dwie dyrektywy Unii 
Europejskiej: jedna z nich koncentruje się na producentach 
wyposażenia, a druga na jego użytkownikach. Nazwa ATEX 
pochodzi od francuskiego tytułu dyrektywy 94/9/WE i jest 
powszechnie stosowanym terminem obejmującym wymagania 
dla bezpiecznego projektowania i użytkowania produktów 
wykorzystywanych w środowiskach zagrożonych wybuchem. 

Koncentracja rozcieńczalników i pyłu na danym obszarze 
może przyczyniać się do lub tworzyć zagrożenie wybuchem. W 
związku z tym obszary, w których występują takie zagrożenia, 
są klasyfikowane jako „strefy ATEX”. Przykłady działań 
powodujących zagrożenie wybuchem to między innymi: 

• Praca nad zbiornikami mieszanek w zastosowaniach 
związanych z branżą chemiczną i farmaceutyczną.

• Pobieranie próbek ze zbiorników z rozcieńczalnikami.
• Transfer substancji palnych z cystern.
• Czyszczenie przy użyciu rozcieńczalników
• Pakowanie, ładowanie zbiorników i ważenie proszków
• Wytwarzanie produktów wybuchowych

W strefach ATEX obiekty generujące i uwalniające ładunki 
elektrostatyczne mogą wytwarzać iskry, a co za tym idzie 
powodować wybuchy. Zgodnie z dyrektywą wszystkie obiekty 
wprowadzane do strefy ATEX muszą być zaprojektowane, 
zbudowane i wykorzystywane w sposób, który nie powoduje 
gromadzenia ładunków elektrostatycznych. Są one określane 
jako „elektroprzewodzące” lub „przewodzące”, a często 
nazywane nieprawidłowo „antystatycznymi”. 

Pracownicy w strefach ATEX muszą nosić odzież i obuwie, 
które zapewniają stałe uziemienie, a co za tym idzie nie są 
w stanie generować wyładowań elektrostatycznych poprzez 
ruch. Dyrektywy ATEX i ŚOI określają użytkowanie rozwiązań 
ochrony dłoni zaprojektowanych i zbudowanych tak, aby nie 
powodowały wyładowań elektrostatycznych. Wymaganie to 
oznacza korzystanie z rękawic ochronnych spełniających normę 
EN16350 i zaprojektowanych specjalnie do zastosowań ATEX, z 
wbudowanymi włóknami przewodzącymi w wyściółce tekstylnej 
i przewodzącymi wypełniaczami w elastomerach. Rękawice 
uniwersalne i do ochrony chemicznej wykonane z neoprenu 
lub nitrylu nie stanowią odpowiedniej alternatywy dla takich 
zastosowań. 
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Unikanie zgadywania 
i zapewnienie 
optymalnego 
bezpieczeństwa 
pracowników

KWESTIE OGÓLNE

Podobnie jak w przypadku innych procesów doboru ŚOI istnieją 
dodatkowe czynniki, które wpływają na identyfikację najlepszych 
rękawic ochronnych. Czynniki te mogą obejmować występowanie 
dodatkowych zagrożeń, takich jak zagrożenie przecięciem i kontaktem 
z substancjami chemicznymi. 

Konkretne środowisko robocze (obejmujące warunki środowiskowe i 
typowy zakres wykonywanych zadań) określają dodatkowe praktyczne 
parametry do uwzględnienia. Poziomy sprawności manualnej, 
elastyczności i chwytności wymagane przez pracowników do 
efektywnego i wydajnego wykonywania pracy różnią się w zależności 
od zadania, w związku z czym niektóre rozwiązania sprawdzają się 
lepiej niż inne. 

Aby uniknąć zamieszania warto rozważyć zastosowanie usługi 
takiej jak Ansell Guardian, spersonalizowanej oceny dopasowującej 
materiały rękawic i wybory do określonego zastosowania i środowiska, 
co umożliwia uniknięcie zgadywania i zapewnia optymalne 
bezpieczeństwo pracowników.
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