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OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ
W PRODUKCJI, MAGAZYNOWANIU I STOSOWANIU 

MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej                      

Ochronę przed elektrycznością statyczną należy stosować w przestrzeniach, w których operuje się materiałami wybuchowymi o minimalnej energii zapłonu MEZ ≤ 1 J. Niezależnie 
od MEZ materiału wybuchowego, ochronę stosuje się gdy w rozpatrywanej strefie są używane jednocześnie inne media palne (np. rozpuszczalniki organiczne) o MEZ ≤ 500 mJ 
(PN-E-05205:1997 p. 2.2.1). Ponadto ochronę przed elektrycznością statyczną należy stosować w miejscach pracy, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej 
(EX). Obowiązek ten wynika z konieczności spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931). Zgodnie z § 4.1 ww. rozporządzenia  
obowiązkiem pracodawcy jest zapobieganie zapłonowi niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, biorąc pod uwagę m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań 
elektrostatycznych.
Oferujemy kompleksową kontrolę skuteczności ochrony przed elektrycznością statyczną w produkcji, magazynowaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych wg wymagań normy 
PN-E-05205:1997. Poniżej przedstawiamy podstawowe wymagania w odniesieniu do obiektów, instalacji, urządzeń i personelu wraz z ofertą badań. Ponadto proponujemy 
współpracę w zakresie badań i oceny zagrożeń od elektryczności statycznej, które mogą wystąpić podczas produkcji materiałów wybuchowych.

Wymagania ochrony dla obiektów i pomieszczeń produkcyjnych

Pracowników przebywających w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, 
w których operuje się materiałami wybuchowymi inicjującymi, produktami ich 
elaboracji, prochem czarnym i materiałami pirotechnicznymi, obowiązuje spełnienie 

6 wymaganej  rezystancji upływu ciała człowieka R  ≤ 1·10 Ω - pracownik w obuwiu u czł.
ochronnym stojący na przewodzącej podłodze (PN-E-05205:1997 p. 3.5).

Materiały  posadzkowe i gotowe podłogi 
6 Rezystancja elektryczna upływu posadzek powinna wynosić R  ≤ 1·10 Ω. u

W magazynach (z wyjątkiem magazynów zapalników elektrycznych) dopuszcza się stosowanie 
9podłóg o rezystancji elektrycznej upływu R  ≤ 1·10  Ω (PN-E-05205:1997 p. 3. 1 d).u

Gotowe podłogi należy kontrolować w odstępach rocznych, przy czym pierwszy pomiar 
powinien być przeprowadzony po upływie czterech tygodni od wykonania podłogi.

OFERTA BADAŃ IPO
Badania rezystancji elektrycznej upływu materiału 
posadzki oraz rezystancji  upływu podłogi  zgodnie 
z PN-E-05203:1992 p. 2.4.11 i 2.4.12 oraz badania innych 
materiałów pomocniczych (wykładziny blatów itp.) 
stosowanych w produkcji materiałów wybuchowych.

Materiały stosowane w urządzeniach technologicznych
W urządzeniach technologicznych do produkcji materiałów wybuchowych inicjujących 
oraz do elaboracji spłonek, zapalników elektrycznych lub innych wyrobów na bazie tych 
mater ia łów mogą być stosowane wyłącznie mater ia ły  konstrukcyjne 
anty(elektro)statyczne – przewodzące wg PN-E-05200:1992 o rezystywności 

4 . .elektrycznej skrośnej  ≤ 1 10 Ω m i/lub o rezystywności elektrycznej vr
7.powierzchniowej:  ≤ 1 10  Ω. Rezystancja elektryczna upływu R  elementów s ur

6 .niemetalowych urządzeń nie może przekraczać 1 10 Ω  (PN-E-05205:1997 p. 3.2.1 a).

Materiały konstrukcyjne częściowo-przewodzące o rezystywności elektrycznej: 
4 8 7 10 . . . . . .1 10  Ω m <  ≤ 1 10 Ω m i/lub 1 10 Ω <  ≤ 1 10 Ω mogą być stosowane przy v sr r

spełnieniu warunku (wg PN-E-05205:1997 p. 3.2.1 b).

Wykładziny 
Wykładziny oraz okładziny z materiałów przewodzących 
na blatach stołów manipulacyjnych oraz stołów 
pomocniczych, regałach, krzesłach, taboretach 
stosowane na stanowiskach pracy z materiałami 
wybuchowymi powinny być wykonane z materiałów 
przewodzących wg PN-E-05200:1992. 
W y k ł a d z i n y  t e  m u s z ą  b y ć  u z i e m i o n e 
(PN-E-05205:1997 p. 3.1 e).

Wymagania ochrony dla instalacji i urządzeń technologicznych

Uziemienia
Wszelkie elementy metalowe, ruchome i nieruchome, o pojemności elektrycznej (C) 
przekraczającej 10 pF (dotyczy urządzeń technologicznych i oprzyrządowania) należy  
skutecznie uziemić, a rezystancja przejścia między nimi (R ) i względem ziemi (R ) p p,uz
nie może przekraczać wartości 100 Ω. W obrębie stref zagrożenia wybuchem „0” 
wymagane jest uziemienie elementów metalowych o pojemności elektrycznej powyżej 
3 pF. Zaleca się przy tym, aby rezystancja uziemienia była nie większa niż 10 Ω 
(PN-E-05205:1997 p. 3.2.3).

OFERTA BADAŃ IPO
Badania laboratoryjne rezystancji elektrycznej 
powierzchniowej i skrośnej materiałów 
i wyrobów stosowanych w ochronie przed 
elektrycznością statyczną.

OFERTA BADAŃ  IPO
Kontrola rezystancji elektrycznej przejścia między 
elementami metalowymi instalacji i urządzeń 
technologicznych oraz kontrola ich rezystancji 
uziemienia oparta na  PN-E-05203:1992 p. 2.4.15  
oraz pomiar pojemności elektrycznych C metodą 
własną IPO.

OFERTA BADAŃ IPO
Badania rezystancji elektrycznej upływu ciała człowieka 
(R ) mierzonej między jego dłonią, a magistralą u,czł.
uziemiającą – na stanowisku pracy (układ: człowiek – 
obuwie – podłoga -„ziemia”).
Badania rezystancji elektrycznej materiałów, z których 
wykonana jest odzież ochronna.

Ubrania ochronne i bielizna powinny być wykonane z tkanin o rezystywności 
4 elektrycznej skrośnej  ≤ 1·10 Ω·m i/lub o rezystywności elektrycznej vr

7powierzchniowej  ≤ 1·10  Ω, tak aby zostały spełnione warunki: rezystancja sr
6 elektryczna powierzchniowa R ≤ 1·10 Ω  lub rezystancja elektryczna skrośna s 

6 R  ≤ 1·10 Ω  (PN-E-05205:1997 p. 3.2.1 a, b). Dopuszcza się użycie ubrań ochronnych v
9 8 spełniających kryterium:  R ≤ 1·10 Ω lub R ≤ 1·10 Ω, pod warunkiem spełnienia s v 

wymagań wg PN-E-05205 p. 3.5 b.

Modyfikacja materiałów wybuchowych

W procesie produkcji, elaboracji i stosowania materiałów wybuchowych należy 
ograniczać ich zdolność do elektryzacji poprzez stosowanie odpowiednich domieszek 
lub preparacje powierzchniowe. Szczególnie zaleca się antystatyzację materiałów 
wybuchowych za pomocą odpowiednich związków powierzchniowo czynnych lub 
modyfikację antyelektrostatyczną tworzywa materiału konstrukcyjnego urządzeń 
technologicznych.

OFERTA BADAŃ IPO
Badania porównawcze stopnia naelektryzowania 
materiałów sypkich w kontakcie z podłożem 
wykonanym z różnego typu  materiałów (np. stal 
k.o., tworzywo sztuczne).

Stanowisko doświadczalne do 
elektryzacji materiałów sypkich 
wg PN-E-05201:1992.

Ilustracja przykładowych badań porównawczych elektryzacji krystalicznych 
materiałów wybuchowych 

Wpływ stężenia preparatu antyelektrostatycznego N1 na gęstość masową q  ładunku m
elektrostatycznego powstającego podczas zsypywania RDX po rynnie stalowej.
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Wymagania ochrony dla personelu
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