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Streszczenie 
W przemyśle, takim jak górnictwo, petrochemia czy energetyka, środki ochrony indywidualnej często są stosowane w strefach zagrożo-
nych wybuchem. Przyczyną powstawania zagrożenia wybuchowego są występujące w środowisku pracy zjawiska elektrostatyczne i fakt 
gromadzenia się ładunku elektrycznego na powierzchni używanego sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono wyniki badań, które 
miały na celu określenie podstawowych parametrów elektrostatycznych hełmów ochronnych oraz środków ochrony oczu i twarzy, takich 
jak rezystancja powierzchniowa i napięcie pola elektrostatycznego. Badania typowych konstrukcji ww. sprzętu przeprowadzono  
z uwzględnieniem zmiennych wartości wilgotności powietrza otaczającego, mogących wystąpić w środowisku pracy oraz z wykorzysta-
niem różnego rodzaju materiałów służących do generowania ładunku. Zaprezentowano zastosowane metody i aparaturę badawczą. Stosu-
jąc aktualne ogólne wymagania w zakresie właściwości elektrostatycznych materiałów, oceniono przebadane hełmy i środki ochrony oczu 
pod kątem ich stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. 
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1. WPROWADZENIE 

Elektryczność statyczna jest zjawiskiem występującym 
powszechnie zarówno w warunkach naturalnych, jak i na 
stanowiskach pracy w przemyśle. 

Stan naelektryzowania powstaje w większości przypad-
ków w efekcie przemian lub procesów fizykochemicznych  
o charakterze dynamicznym i może być bezpośrednim skut-
kiem działalności człowieka. Wytworzony ładunek elektro-
statyczny gromadzi się z reguły na materiałach o małej prze-
wodności elektrycznej lub na obiektach przewodzących, od-
izolowanych dielektrykami o rezystancji upływu Ru > 106 Ω 
(Wytyczne 1984; PN-E-05200:1992). Może on wywoływać 
szereg różnorodnych zaburzeń w środowisku pracy,  
a przede wszystkim: zagrożenie pożarowo-wybuchowe, za-
kłócenia technologiczne w przebiegu procesu produkcji oraz 
zakłócenia w funkcjonowaniu aparatury pomiarowo-kontrolnej. 

Występowanie elektryczności statycznej – zwłaszcza  
w miejscach, w których mogą pojawić się mieszaniny wybu-
chowe – jest szczególnie groźne z punktu widzenia poten-
cjalnych skutków dla pracownika. W związku z tym zgodnie 
z dyrektywą ATEX (Directive 1999) w strefie zagrożenia 
wybuchem należy wyeliminować wszystkie potencjalne źró-
dła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej, np. odzież, 
przemysłowe hełmy ochronne, środki ochrony oczu i twarzy, 
obuwie – wykonane w większości przypadków z tworzyw 
sztucznych o małej przewodności elektrycznej, mogą przyczy-
nić się do powstania niebezpiecznych wyładowań iskrowych 
lub wyładowań snopiących (Kowalski, Wróblewska 2002; 
Vogel i in. 2002; Domaradzka-Nicińska, Wróbel 2002).  
W przypadku, gdy energia wyładowania jest większa od mi-

nimalnej energii zapłonu atmosfery wybuchowej (PN-E-
05201:1992), materiały te mogą stać się źródłem zapłonu. 
Dlatego też w strefach zagrożonych wybuchem należy sto-
sować środki ochrony indywidualnej, które zostały zweryfi-
kowane pod kątem właściwości elektrostatycznych. Podczas 
weryfikacji należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy: 
• tworzywa, z których wykonane są elementy środków 

ochrony indywidualnej, mogą ulec niebezpiecznemu na-
elektryzowaniu w warunkach ich użytkowania, 

• noszenie środków ochrony indywidualnej (ich zakładanie 
i zdejmowanie) może wywoływać niebezpieczne naelek-
tryzowanie. 

Szczegółowe wymagania dla niektórych wyrobów zawarte 
są w odpowiednich normach zharmonizowanych z dyrektywą 
89/686/EWG (Directive 1989). Obecnie istnieją trzy znormali-
zowane metody badawcze. Dwie z nich – PN-EN 1149-1:2008 
i PN-EN 1149-2:1999 – dotyczą wyznaczania rezystancji po-
wierzchniowej i skrośnej materiałów, a trzecia – PN-EN 1149-
3:2007 – wyznaczania czasu zaniku ładunku i współczynnika 
ekranowania dla materiałów odzieżowych. Do tej pory nie 
powstały natomiast normy zawierające szczegółowe wymaga-
nia oraz metody badań przemysłowych hełmów ochronnych  
i środków ochrony oczu, umożliwiające ocenę ich przydatności 
w strefach zagrożonych wybuchem. Nie zostało także jedno-
znacznie stwierdzone, czy wyroby te stwarzają potencjalne 
zagrożenie w tych strefach. Z uwagi na ten fakt, w Centralnym 
Instytucie Ochrony Pracy PIB podjęto prace nad opracowa-
niem metod badań i stanowisk badawczych hełmów ochron-
nych i środków ochrony oczu, służących do oceny ich przydat-
ności w strefach zagrożonych wybuchem. 
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2. ZJAWISKA ELEKTROSTATYCZNE 

Elektryczność statyczną traktuje się jako zespół zjawisk 
związanych z powstawaniem i gromadzeniem się ładunku 
elektrostatycznego na materiałach o małej przewodności 
elektrycznej oraz na obiektach przewodzących odizolowa-
nych od ziemi. Ładunek elektrostatyczny powstaje jako nad-
miarowy ładunek elektryczny.  

W większości przypadków ma się do czynienia z elektry-
zacją „kontaktową”, tzn. z sytuacją, w której ładunki elektro-
statyczne powstają na skutek naruszania stanu równowagi 
elektrycznej na powierzchni dwóch ciał (materiałów) przy ich 
wzajemnym styku. Jeżeli w układzie stykających się ciał 
(materiałów) jedno z nich jest uziemionym przewodnikiem, 
to ładunek pozostaje tylko na materiale nieprzewodzącym.  
Ze względu na ograniczoną ruchliwość tego rodzaju ładunku 
określa się go jako ładunek „elektrostatyczny”. Wielkość 
oraz znak powstającego ładunku elektrostatycznego zależy 
od takich czynników, jak: skład chemiczny, stan fizyczny  
i struktura materiałów, rodzaj i ilość domieszek obcych sub-
stancji w elektryzujących się ciałach oraz przewodność elek-
tryczna materiału. O właściwościach elektrostatycznych ma-
teriałów decydują w największym stopniu następujące para-
metry:  

Rezystancja upływu Ru, która decyduje przede wszystkim  
o możliwości gromadzenia się ładunku elektrostatycznego na 
danym materiale. Mianem tym określa się całkowitą rezy-
stancję elektryczną, mierzoną między powierzchnią rozpa-
trywanego obiektu a ziemią. Jest to więc rezystancja przejścia 
do ziemi, na której wartość, poza przewodnością tworzywa 
danego obiektu, ma również wpływ rezystancja właściwa 
oddzielających go od ziemi tworzyw konstrukcyjnych. Ładu-
nek elektrostatyczny nie jest w stanie gromadzić się na obiek-
tach, których rezystancja upływu spełnia warunek Ru ≤ 106 Ω. 

Przenikalność elektryczna od której zależy zdolność mate-
riału do wytwarzania i utrzymywania ładunku elektrostatycz-
nego, czyli tzw. zdolność do elektryzacji. Znajomość przeni-
kalności elektrycznej względnej ε umożliwia orientacyjną 
ocenę spodziewanej elektryzacji materiału. W szczególności 
stopień jego naelektryzowania, osiągnięty w kontakcie  
z różnymi tworzywami, jest tym większy, im większa wystę-
puje różnica między przenikalnością elektryczną tego mate-
riału, a przenikalnością stykającego się z nim tworzywa. 

Czas relaksacji ładunku elektrostatycznego τ, określający 
szybkość jego odprowadzania z naelektryzowanego materiału 
lub obiektu. Jest to czas, w ciągu którego stopień naelektry-
zowania materiału zmniejsza się do około 27% wartości po-
czątkowej wytworzonego ładunku. Może on być wyrażony 
iloczynem przenikalności elektrycznej ε0ε i rezystancji właś-
ciwej skrośnej ςv danego materiału (τ = ε0εςv) lub iloczynem 
rezystancji upływu Ru i pojemności elektrycznej C, jeżeli 
ładunek elektrostatyczny gromadzi się na odizolowanym od 
ziemi obiekcie przewodzącym (τ = RuC). Powyższe zależnoś-
ci występują, gdy utrata ładunku następuje przez rezystancję 
upływu Ru, a nie jest brany pod uwagę przypadek, gdy domi-
nującą rolę odgrywa proces wyładowania uwarunkowany np. 
depolaryzacją tworzywa lub desorpcją jonów. Przyjmuje się 
(Wytyczne 1984; Directive 1999), że zupełny zanik ładunku 
elektrostatycznego następuje po upływie tzw. czasu całkowi-
tego wyładowania tw (tw = 5τ). 

Przewodność elektryczna materiału, która decyduje o utrzy-
mywaniu się stanu naelektryzowania rozpatrywanego obiek-

tu, a wyrażona jest wartością rezystancji elektrycznej właś-
ciwej skrośnej ςv oraz rezystancji elektrycznej właściwej 
powierzchniowej ςs (Wytyczne 1984; Directive 1999; Pidoll 
2002), Przyjmuje się, że: 
1) Naelektryzowaniu ulegają materiały: 

– o małej przewodności elektrycznej, dla których rezys-
tancja właściwa skrośna ςv > 104 Ωm lub rezystancja 
właściwa powierzchniowa ςs > 107 Ω, 

– przewodzące, dla których rezystancja właściwa skro-
śna ςv ≤ 104 Ωm lub rezystancja właściwa powierzch-
niowa ςs ≤ 107 Ω i odizolowane od ziemi materiałem 
nieprzewodzącym, dla których rezystancja właściwa 
skrośna ςv > 107 Ωm lub rezystancja właściwa po-
wierzchniowa ςs > 1010 Ω. 

2) Do trwałej elektryzacji są zdolne zwłaszcza materiały  
o rezystancji właściwej skrośnej ςv > 107 Ωm, rezystancji 
właściwej powierzchniowej ςs > 1010 Ω w przypadku ciał 
stałych i rezystancji właściwej skrośnej ςv > 108 Ωm  
w przypadku cieczy; elektryzacja takich materiałów wy-
wołuje z reguły zakłócenia w otaczającym je środowisku 
lub procesach produkcyjnych prowadzonych przy ich 
udziale. 

3) Materiały o rezystancji właściwej skrośnej 104 Ωm < ςv ≤ 
107–108 Ωm lub rezystancji właściwej powierzchniowej 
107 Ω < ςs ≤ 1010 Ω wykazują na ogół nieznaczną zdol-
ność do elektryzacji i w kontakcie z uziemionymi, prze-
wodzącymi elementami aparatury produkcyjnej, szybko 
tracą wytworzony ładunek.  

4) Materiały o rezystancji właściwej skrośnej ςv ≤ 104 Ωm 
oraz rezystancji właściwej powierzchniowej ςs ≤ 107 Ω 
uważane są za przewodzące, tzn. za niezdolne do groma-
dzenia ładunku elektrostatycznego, pod warunkiem, że 
nie są odizolowane od ziemi tworzywami nieprzewo-
dzącymi. 

Wyładowanie elektrostatyczne jest niebezpieczne, gdy je-
go energia Ww osiąga wartość tzw. minimalnej energii zapło-
nu Wzmin substancji palnej, mogącej znaleźć się w zasięgu 
tego wyładowania, tj. gdy Ww ≥ Wzmin, gdzie Wzmin jest rozu-
miana jako najmniejsza energia wyładowania elektrostatycz-
nego, która w ustalonych warunkach jest jeszcze wystarcza-
jąca do wywołania zapłonu danego medium palnego lub wy-
buchowego. 

3. HEŁMY OCHRONNE 

Hełmy ochronne różnią się od siebie przeznaczeniem  
i konstrukcją, lecz można wskazać w nich trzy elementy 
wspólne: skorupę, więźbę oraz pas główny.  

Skorupa stanowi zewnętrzną część hełmu, która nadaje mu 
zasadniczy kształt. Jej podstawowym zadaniem jest przejęcie 
uderzenia, częściowe pochłonięcie jego energii i przekazanie 
pozostałej jej części na więźbę. Ze względu na wielkość po-
wierzchni ma ona największy wpływ na właściwości elek-
trostatyczne hełmów ochronnych. Najczęściej stosowanymi 
obecnie surowcami do produkcji skorup są: polietylen, ABS  
i kompozyty mat szklanych utwardzanych żywicami synte-
tycznymi (tab. 1).  

Więźba i pas główny składają się na wewnętrzną część 
hełmu, połączoną odpowiednimi zaczepami ze skorupą. Ma 
ona postać układu pasków, wykonanych z poliamidowych 
taśm włókienniczych lub polietylenu niskociśnieniowego. Ich 
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głównym zadaniem jest stabilne utrzymywanie hełmu na 
głowie użytkownika oraz pochłonięcie energii uderzenia  
w skorupę i rozłożenie działających w takim przypadku sił na 
możliwie dużą powierzchnię głowy. Jest to element, który 
łączy elektrycznie skorupę hełmu z głową i włosami użyt-
kownika. W tym miejscu, dzięki tarciu elementów więźby  
o włosy, może być generowany ładunek elektryczny. Przy-
kład konstrukcji hełmu ochronnego przedstawiono na foto-
grafii 1. 

Tabela 1. Wybrane właściwości tworzyw sztucznych najczęściej stosowanych  
do produkcji hełmów ochronnych (Szlezyngier 2001) 

Materiał 
Gęstość  

g/cm3 

Rezystancja  
właściwa  
skrośna 

�m 

Przenikalność 
dielektryczna 

względna 
dla f = 50 Hz 

Wytrzymałość 
dielektryczna 

kV/mm 

Polietylen 0,92–0,96 1012–1017 2,2–2,4 15–25 
Polistyren 1,0–1,1 1011–1017 2,4–3,4 18–30 
ABS 1,01–1,2 1012–1017 2,6–3,6 17–30 
Żywica epoksydowa 1,1–1,9 1010–1015 3,1–6,5 16–25 
Żywica poliuretanowa 1,15–1,22 1011–1013 3,5–5,0 15–28 

 
Fot. 1. Przykład konstrukcji hełmu ochronnego: 1 – więźba, 2 – skorupa 

Obiektem prowadzonych w CIOP-PIB badań właściwości 
elektrostatycznych były hełmy ochronne przedstawione w ta-
beli 2.  

Tabela 2. Hełmy ochronne wybrane do badań 

Oznaczenie 
hełmu 

Materiał skorupy 
Materiał  
więźby 

Liczba 
próbek 

A 

Materiały 
jednorodne 

ABS – poli(akrylonitryl-co-
butadien-co-styren 

PE – polietylen 5 

B 
HDPE – polietylen wysokiej 
gęstości 

PE – polietylen 
PA – poliamid 

5 

C PE – polietylen 
PE – polietylen 
PA – poliamid 

5 

D 
Materiały 
niejednorodne 

Włókna szklane, węglowe  
i żywica epoksydowa 

PA – poliamid 5 

E 
Włókna szklane i żywica 
poliestrowa 

PE – polietylen 
PA – poliamid, 
aramid 

5 

4. ŚRODKI OCHRONY OCZU I TWARZY 

Środkami ochrony indywidualnej przeznaczonymi do ochro-
ny oczu i twarzy są cztery podstawowe kategorie sprzętu: 
• okulary ochronne, 
• gogle ochronne, 
• osłony twarzy, 
• osłony spawalnicze (do tej kategorii ochron oczu zalicza 

się spawalnicze tarcze, przyłbice, gogle i kaptury). 

W wymienionych kategoriach środków ochrony oczu 
montuje się wizjery, szybki ochronne, siatki lub filtry. 
Ochrony oczu mogą być również elementem sprzętu ochrony 
układu oddechowego lub środków ochrony głowy. Wszystkie 
kategorie środków ochrony oczu składają się z części prze-
ziernej oraz z ramki lub korpusu wraz z nagłowiem.  

Najważniejszym wspólnym elementem dla większości 
opisanych powyżej kategorii ochron oczu jest szybka 
ochronna. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona przed 
uderzeniami. Wykonuje się ją z polimetakrylanu metylu, 
octanu celulozy oraz (w przeważającej części) poliwęglanu  
o grubości od 0,25 do 3 mm. Materiał ten charakteryzuje 
bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, a także naturalna 
zdolność pochłaniania promieniowania nadfioletowego oraz 
możliwość zabarwienia materiału w masie. Wadą poliwęgla-
nu – głównie ze względu na właściwości elektrostatyczne, 
takie jak: wysoka rezystancja, ograniczone możliwości od-
prowadzania zgromadzonego ładunku czy łatwość wprowa-
dzania ładunków na powierzchnię – jest możliwość powodo-
wania zagrożeń w strefach, gdzie występuje atmosfera wybu-
chowa. Ponadto ma on stosunkowo niską odporność na 
zarysowanie. Wadę tę eliminuje się przez naniesienie na po-
wierzchnię warstw utwardzających. Powszechne jest również 
nakładanie na stronę wewnętrzną szybki warstwy zapo-
biegającej zaparowaniu. Wszystkie wprowadzane powłoki 
mogą mieć znaczny wpływ (zarówno dodatni, jak i ujemny) 
na właściwości elektrostatyczne środków ochrony oczu i twa-
rzy.  

Do badań wybrano dostępne obecnie na rynku środki och-
rony oczu i twarzy, pochodzące z bieżącej produkcji, przed-
stawione w tabeli 3. 

Tabela 3. Środki ochrony oczu i twarzy wybrane do badań 

Nr  
próbki 

Nazwa  
wyrobu 

Zdjęcie 
Materiały użyte 

do budowy: 
wizjer/ramka 

1 Okulary ochronne 

 

PC/PE 

2 

Gogle ochronne 
 

PC/PCV 

3 

 

PC/PCV 

4 Osłona twarzy 

 

PC/PE 

5. METODYKA BADA Ń  

Obecnie stosuje się kilka metod oceny przydatności wy-
robów do używania w warunkach zagrożenia wybuchem. 
Wśród nich można wyróżnić grupę metod obejmujących ba-
danie zdolności zapalania mieszanin wybuchowych w wyni-
ku elektryzacji próbek materiałów lub całych wyrobów (Pta-
siński, Żegleń 2001). Kolejna grupa metod oceny oparta jest 

2 1 
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na pomiarach wartości ładunku przemieszczanego w wyła-
dowaniu elektrycznym. Metody te wynikają z tezy, że zacho-
dzi korelacja pomiędzy wartością ładunku przemieszczonego 
w wyładowaniu elektrostatycznym, a prawdopodobieństwem 
zapłonu mieszaniny łatwopalnej lub wybuchowej (von Pidoll, 
Brzostek, Froechtenigt 2002; von Pidoll 2002; Ebadat 2002). 
Następna grupa metod polega na badaniu właściwości elek-
trostatycznych materiałów zastosowanych do ich wytworze-
nia. Według obecnie stosowanych norm (PN-E-05200:1992) 
wyrób jest antyelektrostatyczny wówczas, gdy jest wykonany 
z materiału, który w warunkach użytkowania nie ulega elek-
tryzacji lub elektryzuje się w stopniu dopuszczalnym. Z uwa-
gi na specyficzną konstrukcję sprzętu, będącego przedmiotem 
niniejszych badań i materiały używane do jego produkcji, 
zdecydowano się do oceny właściwości elektrostatycznych 
wybrać metody oparte na pomiarze rezystancji powierz-
chniowej oraz wartości napięcia ładunku gromadzącego się 
na powierzchni. Aby uwzględnić rzeczywiste warunki, jakie 
mogą panować na stanowisku pracy, zdecydowano się na 
wstępne kondycjonowanie badanych wyrobów w czasie 24 
godz. Przyjęte warunki przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Przyjęte warunki kondycjonowania 

Oznaczenie  
kondycjonowania 

Warunki kondycjonowania (powietrza otaczającego) 

X temperatura 21ºC, wilgotność 53% 
Y temperatura 21ºC, wilgotność 65% 
Z temperatura 21ºC, wilgotność 95% 

6. REZYSTANCJA POWIERZCHNIOWA HEŁMÓW 

W celu wyznaczenia rezystancji niezbędne było zastoso-
wanie odpowiedniego układu elektrod. Ze względu na skom-
plikowany kształt hełmów i środków ochrony oczu oraz brak 
płaskich elementów w ich konstrukcji, umożliwiających za-
stosowanie elektrod standardowych (EN 1149-1:2006), zde-
cydowano się nanosić elektrody (fot. 2), wykorzystując lakier 
elektroprzewodzący z dodatkiem srebra – ELECTON 40AC. 
Parametry geometryczne zastosowanych elektrod paskowych 
(długość i odległość między nimi) zostały tak dobrane, aby 
współczynnik geometryczny elektrod, niezbędny do wyzna-
czenia rezystywności, wynosił 10, tzn.: 

ςs = kRs 
gdzie:  

k  – współczynnik geometryczny elektrod pomiarowych, 
Rs  – rezystancja powierzchniowa, 
ςs  – rezystywność powierzchniowa. 

Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rysunku 1.  

 
Fot. 2. Elektrody wykonane za pomocą lakieru elektroprzewodzącego:  

1 – naniesione elektrody, 2 – przewody podłączeniowe 

Do elektrod (3) został podłączony teraomomierz, typ TO-3 
(Niemcy) (1), umożliwiający pomiar rezystancji w zakresie 
od 10 kΩ do 160 TΩ, przy napięciu pomiarowym 100 i 500 V. 
Podczas wykonywania pomiarów próbka umieszczona była 
w klatce Faradaya (2). Po przyłożeniu napięcia rejestrowano 

rezystancję próbki co 1 s. Pomiary były wykonywane w wa-
runkach oznaczonych jako X po uprzednim kondycjonowa-
niu (tab. 4). 

 
Rys. 1. Schemat układu pomiarowego: 1 – teraomomierz, 2 – klatka Faradaya,  

3 – badany wyrób 

7. NAPIĘCIE ELEKTROSTATYCZNE 

W warunkach rzeczywistych, podczas użytkowania, hełmy 
i środki ochrony oczu elektryzują się najczęściej przez tarcie. 
W związku z tym pomiarów napięcia elektrostatycznego, 
generowanego na powierzchni wyrobów, dokonywano po 
wcześniejszej ich elektryzacji przez pocieranie. W tym celu 
pocierano próbki ręcznie z częstotliwością 1 Hz przez 30 s. 
Użyto do tego trzech typów materiałów: 
• szczeciny (pędzel), 
• materiału sztucznego (polar), 
• włosów ludzkich (peruka). 

Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Schemat przedstawiający sposób pomiaru napięcia elektrostatycznego:  
1 – miernik napięcia pola, typ JCI 140 (USA), 2 – laserowy miernik odległości,  

3 – badany wyrób, 4 – makieta głowy 

Pomiar napięcia wykonywany był za pomocą miernika 
napięcia pola elektrostatycznego typu JCI 140 (USA), 
umieszczonego – zgodnie z instrukcją obsługi – w odległości 
100 mm od naelektryzowanego wyrobu znajdującego się na 
makiecie głowy. Pomiaru odległości dokonywano za pomocą 
laserowego miernika odległości. 

8. WYNIKI BADA Ń I DYSKUSJA 

W poniższej analizie uzyskanych wyników nie wzięto pod 
uwagę niepewności pomiarów, wynikającej z właściwości 
metrologicznych użytej aparatury, ponieważ w oparciu  
o posiadane świadectwa wzorcowania uznano, że jest ona 
pomijalnie mała w stosunku do otrzymanych wartości odchy-
lenia standardowego. 

8.1. Rezystancja powierzchniowa 

Wszystkie badania rezystancji przeprowadzono w warun-
kach określonych w tabeli 4 jako X, Y, Z. Bezpośrednio 
przed wykonywaniem pomiarów próbki były kondycjonowa-
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ne w warunkach podanych w tej samej tabeli. Wyniki badań 
dla hełmów przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Wyniki badań rezystancji powierzchniowej hełmów ochronnych 

Oznaczenie 
próbki  

(zgodnie  
z tab. 2) 

Warunki  
kondycjonowania  
(zgodnie z tab. 4) 

Średnia wartość  
rezystancji, B 

Odchylenie  
standardowe 

Napięcie, V 
100 500 100 500 

A 
X 7,18E+13 6,56E+13 2,39E+12 1,33E+12 
Y 1,95E+14 1,78E+14 1,05E+13 7,53E+12 
Z 1,16E+13 2,06E+12 7,53E+10 5,16E+09 

B 
X 8,06E+12 9,61E+12 9,33E+10 2,59E+10 
Y 1,59E+12 8,90E+11 4,17E+09 1,68E+10 
Z 4,46E+11 1,02E+11 4,17E+09 9,83E+07 

C 
X 9,30E+13 3,35E+13 1,58E+12 3,70E+11 
Y 2,72E+12 1,65E+12 6,53E+09 8,94E+09 
Z 6,20E+11 1,13E+12 1,17E+09 9,52E+09 

D 
X 1,04E+11 1,01E+11 2,41E+08 3,49E+08 
Y 1,80E+11 2,80E+11 1,38E+09 2,64E+09 
Z 1,75E+11 1,64E+10 7,53E+08 2,80E+08 

E 
X 5,81E+09 5,43E+09 7,07E+06 1,67E+06 
Y 1,60E+08 1,32E+08 3,27E+05 3,78E+05 
Z 5,90E+07 3,51E+07 5,75E+05 1,05E+05 

Wyniki badań dla środków ochrony oczu przedstawiono  
w tabeli 6. 

Tabela 6. Wyniki badań rezystancji powierzchniowej środków ochrony oczu 

Oznaczenie  
próbki  

(zgodnie 
z tab. 3) 

Warunki  
kondycjonowania 
(zgodnie z tab. 4) 

Średnia wartość  
rezystancji, B 

Odchylenie  
standardowe 

Napięcie, V 
100 500 100 500 

1 
X 8,49E+11 8,37E+11 1,52E+10 2,65E+10 
Y 7,995E+11 6,475E+11 2,34E+11 3,27E+11 
Z 7,67E+11 6,34E+11 3,66E+10 1,34E+11 

2 
X 8,7E+11 8,72E+11 1,28E+09 3,16E+09 
Y 8,7E+11 8,7E+11 7,55E+08 7,94E+08 
Z 8,31E+11 8,29E+11 1,00E+11 9,91E+10 

3 
X 1,34E+12 1,28E+12 3,67E+11 5,14E+10 
Y 1,27E+12 1,29E+12 9,24E+10 3,72E+11 
Z 1,28E+12 9,27E+11 3,47E+10 2,38E+11 

4 
X 3,52E+12 3,62E+12 2,59E+11 2,64E+11 
Y 2,237E+12 2,082E+12 2,03E+12 6,25E+11 
Z 1,77E+12 3,23E+12 1,32E+12 2,80E+12 

Analizując wyniki badań rezystancji powierzchniowej 
hełmów, można zauważyć, że: 
• Podczas pomiarów wykonanych dla tego samego hełmu 

widoczna była zadowalająca zbieżność wyników, ponie-
waż odchylenie standardowe wahało się w granicach od 
1,05E5 dla wartości 3,51E7 Ω do 1,05E13 dla wartości 
6,56E13 Ω, czyli od 0,3 do 16% w odniesieniu do śred-
niej wartości. 

• Najwyższą rezystancją charakteryzowały się hełmy A 
wykonane z ABS-u – 1,95E14 Ω oraz hełmy B i C wy-
konane z polietylenu – 9,30E13 Ω, najniższą rezystancję 
posiadały hełmy E wykonane z materiałów niejednorod-
nych, tzn. włókien szklanych i żywicy poliestrowej  
– 3,51E7 Ω; otrzymane wartości rezystancji były zbliżo-
ne do teoretycznych wartości dla danego materiału. 

• Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza otaczającego 
(od 53, przez 65, do 95%) zmniejszała się rezystancja 
powierzchniowa hełmów, największe różnice widoczne 
były w przypadku hełmów B – od 9,61E12 do 9,02E10 
Ω, C – od 9,3E13 do 6,2E11 Ω i E – od 5,43E9 do 
3,51E7 Ω. 

• Różnice w rezystancji, wynikające z napięcia użytego do 
pomiaru tylko w dwóch przypadkach, to znaczy dla heł-

mu B po kondycjonowaniu Z i dla hełmu C po kondy-
cjonowaniu X, przekroczyły 10%. 

Analizując wyniki badań rezystancji powierzchniowej 
środków ochrony oczu i twarzy, można zauważyć, że: 
• Wartości rezystancji powierzchniowej otrzymane pod-

czas badań za pomocą elektrod paskowych wykazują  
w większości przypadków dużą zbieżność z teoretycz-
nymi wartościami rezystancji dla danego materiału.  
Niewielkie rozbieżności wynikają tylko z różnic składu 
poliwęglanu, sposobu jego przygotowania i obróbki 
przez poszczególnych producentów oraz z zastosowa-
nych dodatkowych powłok zmieniających właściwości 
materiału bazowego (powłok zapobiegających zaparo-
waniu – Antifog). 

• Wyniki badań z punktu widzenia wcześniejszego kondy-
cjonowania pokazują bardzo niewielkie spadki rezystan-
cji wraz ze wzrostem stopnia wilgotności powietrza ota-
czającego. Największe różnice występowały dla próbki 
nr 1 – od 8,37E+11 do 6,34E+11 i dla próbki nr 4 – od 
3,52E+12 do 1,77E+12. 

• Różnice w rezystancji, wynikające z napięcia użytego do 
pomiaru, w kilku przypadkach przekraczały 20%, np. dla 
próbki nr 1 po kondycjonowaniu Y, dla próbki nr 3 po 
kondycjonowaniu Z i dla próbki nr 4 po kondycjonowa-
niu Z. 

8.2. Napięcie elektrostatyczne 

Wszystkie badania napięcia elektrostatycznego przepro-
wadzono w warunkach określonych w tabeli 3 jako X. Bez-
pośrednio przed wykonywaniem pomiarów próbki były kon-
dycjonowane w warunkach X zgodnie z tabelą 4 przez 24 
godziny. Wyniki badań hełmów przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Wyniki badań napięcia pola elektrostatycznego dla hełmów ochronnych 

 

Napięcie U, kV 
Materiały do pocierania, za pomocą których elektryzowano próbki 

szczecina 
(pędzel) 

materiał sztuczny 
(polar) 

włosy ludzkie 
(peruka) 

1 – strona prawa hełmu, 2 – strona lewa hełmu 
Oznaczenie 

próbki  
(zgodnie 
z tab. 2) 

 1 2 1 2 1 2 

A 

średnia 
wartość  

2,54E-01 3,53E-01 9,78E-01 4,70E-01 1,29E+00 1,16E+00 

odchylenie 
stand. 

7,26E-03 5,00E-03 6,67E-03 2,45E-02 6,72E-02 5,01E-02 

B 

średnia 
wartość  

2,40E+00 2,37E+00 5,56E+00 4,49E+00 5,57E+00 5,44E+00 

odchylenie 
stand. 

6,73E-02 3,50E-02 1,03E-01 3,93E-01 1,29E-01 1,64E-01 

C 

średnia 
wartość  

1,07E+00 1,07E+00 1,51E+00 1,45E+00 4,46E+00 4,37E+00 

odchylenie 
stand. 

4,69E-03 1,03E-02 6,40E-03 3,34E-03 2,37E-02 3,69E-02 

D 

średnia 
wartość  

3,80E-02 1,28E-01 5,01E-01 2,76E-01 6,10E-02 1,76E-01 

odchylenie 
stand. 

4,22E-03 4,22E-03 1,29E-01 1,30E-01 6,64E-02 6,42E-02 

E 

średnia 
wartość  

5,21E-01 5,29E-01 5,09E-01 4,89E-01 5,83E-01 4,92E-01 

odchylenie 
stand. 

3,16E-03 3,16E-03 3,16E-03 3,16E-03 4,83E-03 4,22E-03 

Wyniki badań środków ochrony oczu i twarzy przedsta-
wiono w tabeli 8.  
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Tabela 8. Wyniki badań napięcia pola elektrostatycznego dla środków ochrony oczu  
i twarzy 

 

Napięcie U, kV 
Materiały do pocierania, za pomocą których elektryzowano 

próbki 
szczecina 
(pędzel) 

materiał sztuczny 
(polar) 

włosy ludzkie 
(peruka) 

Kolejne serie  
pomiarów 

Kolejne serie  
pomiarów 

Kolejne serie  
pomiarów 

Oznaczenie 
próbki 

(zgodnie 
z tab. 3) 

 1 2 1 2 1 2 

1 

średnia 
wartość  

1,72E+00 2,51E+00 1,27E+00 3,10E+00 3,88E+00 2,84E+00 

odchylenie 
stand. 

7,78E-02 3,04E-02 5,77E-02 3,75E-02 1,76E-01 3,50E-02 

2 

średnia 
wartość  

6,93E-01 6,11E-01 7,53E-01 4,43E-01 2,20E+00 1,94E+00 

odchylenie 
stand. 

7,78E-03 3,96E-02 8,46E-03 2,87E-02 2,47E-02 1,26E-01 

3 

średnia 
wartość  

8,00E-01 8,64E-01 8,51E-01 9,81E-01 2,49E+00 2,34E+00 

odchylenie 
stand. 

6,49E-03 6,07E-03 6,90E-03 6,90E-03 2,01E-02 1,64E-02 

4 

średnia 
wartość  

7,05E+00 9,22E+00 4,83E+00 1,36E+01 9,14E+01 1,01E+02 

odchylenie 
stand. 

6,51E-01 3,74E-01 4,46E-01 5,50E-01 8,44E+00 4,12E+00 

Analizując wyniki badań napięcia elektrostatycznego heł-
mów, można zauważyć, że: 
• Wartości tego napięcia w znaczny sposób były uzależnio-

ne od materiału, za pomocą którego elektryzowano jego 
powierzchnię – dla poszczególnych hełmów wynosiły: 
hełm A: 0,1–1,2 kV, 
hełm B: 0,25–5,6 kV, 
hełm C: 0,28–4,46 kV, 
hełm D: 0,04–0,5 kV, 
hełm E: 0,49–0,76 kV. 

• Hełmy D i E, wykonane z laminatów, charakteryzowały 
się najmniejszymi zmianami wartości mierzonego napię-
cia na skutek zmiany materiału, za pomocą którego były 
elektryzowane, tzn. od 6,1E-2 kV do 1,28E-1 kV dla 
hełmu D oraz od 7,59E-1 kV do 4,89E-1 kV dla hełmu 
E. W pozostałych przypadkach największą skuteczność 
elektryzowania uzyskano dla włosów naturalnych, kiedy 
to wartości napięcia pola elektrostatycznego dochodziły 
dla hełmu A do 1,29 kV, dla hełmu B – do 5,57 kV i dla 
hełmu C – do 4,46 kV. 

• Największą powtarzalność przy zmianie miejsca pomiaru 
na hełmie uzyskano dla wyrobów wykonanych wtryskowo 
z materiału jednorodnego. Tylko w jednym przypadku 
różnica mierzonych wartości przekroczyła 5% – dla hełmu 
B podczas elektryzowania polarem wynosiła 1,07 kV, czy-
li 19%. Dla hełmów wykonanych z materiału niejedno-
rodnego, czyli w przypadku hełmu E podczas elektryzo-
wania pędzlem wykonanym ze szczeciny, różnice prze-
kraczały 70%. 

Wyniki badań napięcia elektrostatycznego dla poszczegól-
nych typów środków ochrony oczu i twarzy w zależności od 
materiału, za pomocą którego były elektryzowane, zawierają 
się w zakresie: 
• wyrób nr 1: 1,27–3,88 kV, 
• wyrób nr 2: 0,61–2,2 kV, 
• wyrób nr 3: 0,8–2,49 kV, 
• wyrób nr 4: 4,83–1,01 kV. 

W tym przypadku największą podatnością na sposób (ma-
teriał) elektryzowania charakteryzują się środki ochrony twa-
rzy oznaczone w tabeli 3 jako wyroby nr 4. 

Powyższe dane pozwalają zauważyć zależność – wraz ze 
wzrostem wielkości powierzchni środków ochrony oczu  
i twarzy, na które wprowadzano ładunek, wzrasta wartość 
napięcia elektrostatycznego. 

9. PODSUMOWANIE 

Podsumowując wyniki uzyskane w przeprowadzonych  
badaniach i odnosząc je do istniejących kryteriów oceny 
materiałów z punktu widzenia możliwości ich stosowania  
w strefach zagrożonych wybuchem (Directive 1999; PN-E-
05201:1992) można wyciągnąć następujące wnioski: 
• Kryterium rezystywności 
Określa ono minimalne wartości krytyczne rezystywności 
materiałów z punktu widzenia możliwości ich stosowania  
w strefach zagrożonych wybuchem. Dla wszystkich miesza-
nin wybuchowych: 

– rezystywność powierzchniowa ςs ≤ 107 Ω, 
– o energii zapłonu 10-4 J < Wz ≤ 0,1 J można dopuścić 

stosowanie tworzyw o rezystywności powierzchniowej 
107 Ω < ςs ≤ 1010 Ω. 

W związku z tym kryterium rezystywności powierzchniowej 
zostało spełnione tylko w przypadku hełmu E, przy wilgo-
tności powietrza otaczającego powyżej 65%. 
• Kryterium napięciowe 
Określa ono maksymalne wartości krytyczne potencjału po-
wierzchniowego materiałów z punktu widzenia możliwości 
ich stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Potencjał 
powierzchniowy w czasie użytkowania wyrobu w obecności 
substancji palnych o minimalnej energii zapłonu: 

– W < 0,1 mJ powinien być mniejszy niż 1 kV,  
– 0,1 mJ < W < 0,5 J powinien być mniejszy niż 3 kV. 

Kryterium to dla substancji palnych o minimalnej energii 
zapłonu Wz < 0,1 mJ zostało spełnione tylko przez dwa typy 
hełmów ochronnych, a dla substancji o energii zapłonu 
0,1 mJ < Wz < 0,5 J – dodatkowo przez jeden hełm ochronny 
oraz gogle ochronne. Badane okulary ochronne i osłony twa-
rzy przekroczyły założony próg. 

Uzyskane wyniki wskazują, że poddane analizie wyroby, 
pomimo swoich relatywnie niewielkich rozmiarów, są w sta-
nie gromadzić ładunek elektryczny stanowiący zagrożenie  
w środowisku, w którym znajdują się mieszaniny wybucho-
we. Oznacza to, że w przypadku hełmów oraz środków 
ochrony oczu i twarzy – podobnie jak w przypadku odzieży 
ochronnej – w środowiskach zagrożonych wybuchem musi 
być stosowany sprzęt o potwierdzonych laboratoryjnie wła-
ściwościach antyelektrostatycznych. 

Konieczne jest prowadzenie dalszych badań w tym zakre-
sie, które pozwolą na doskonalenie metody oceny i doboru 
środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do stref 
zagrożonych wybuchem, występujących w różnych warun-
kach środowiskowych. 

Oczywiście istnieją jeszcze inne kryteria, które mogą słu-
żyć do oceny właściwości elektrostatycznych materiałów. 
Zaprezentowane w niniejszym artykule metody i wyniki ba-
dań, zdaniem autora, charakteryzują się jednak najwyższą 
powtarzalnością, a przeprowadzone badania potwierdziły 
poprawność doboru aparatury oraz zastosowanych metod 
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wyznaczania rezystancji powierzchniowej i napięcia pola 
elektrostatycznego w wyrobach o nierównomiernym kształ-
cie, jakimi są skorupy hełmów ochronnych i wizjery.  
W związku z tym można przyjąć, że mogą być one traktowa-
ne jako odpowiednie narządzie do oceny właściwości elek-
trostatycznych. 

Publikacja opracowana na podstawie wyników I etapu pro-
gramu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warun-
ków pracy”, sfinansowanego w latach 2008–2010 w zakresie 
zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
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