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Streszczenie 
 

W pracy podjęto się oceny właściwości elektrostatycznych tkaniny anty-
statyzowanej przeplotem nitką metalową. Tkanina jest wykorzystywana  

w przemyśle, w tym w górnictwie, gdzie kluczowe jest spełnienie kryte-

riów polskiego i europejskiego prawa odnośnie parametrów elektrosta-
tycznych. Przeprowadzono badania podstawowe zgodnie z polskimi 

przepisami prawa, a ponadto zaproponowano i przeprowadzono badania 

dodatkowe. Większość metod badań jest znormalizowana i wykonywana 
w laboratoriach akredytowanych. W pracy wykorzystano innowacyjne 

urządzenia pomiarowe. Na podstawie kompleksowych badań wyciągnięto 

wnioski i sformowano tezy, których na podstawie standardowych badań 
rezystancji powierzchniowej nie da się sformułować. 
 
Słowa kluczowe: elektrostatyka, rezystancja, antystatyzacja, tkaniny 
polipropylenowe. 
 

Studies the electrostatic properties of  
polypropylene fabric made in the technique  
of interlacing metal thread 

 

Abstract 

 

The work was undertaken to assess the electrostatic properties of anti-

static fabric interlaced with metal thread. The fabric is used in industry, 
including mining, where are the key criteria for electrostatic parameters. 

Basic research were conducted in accordance with the Polish law, and also 

proposed and carried out additional tests. Most of the test methods are 
standardized and accredited in the GIG. The work uses innovative measuring 

devices. Based on comprehensive research and draws conclusions were 

formed thesis, which, based on standard test surface resistance can’t be 
formulated. Objective of the study was a polypropylene fabric interlaced 

metal, made by interlacing technique. A characteristic of the fabric was 
interlaced conductive thread. The fabric interlaced is shown in Figure 1. 

The aim of the study was to determine the parameters of electrostatic 

polypropylene fabric interlaced metal. Conducted basic research - to 
determine the parameters of the fabric resistance (surface resistance, Cross 

and the surface between the points). The study was carried out in a variety 

of climatic parameters (temperature and relative humidity) in a climatic 
chamber. Also studied the electrical conductivity of the metal braid fabric. 

Additional studies were conducted - to determine the parameters of  

electrostatic fabric (time decay, leakage resistance, the amount and  
distribution of the applied surface load). The tests were performed  

in a series of samples at different climate conditions. Studies have  

demonstrated the dependence of the parameters of the fabric ambient 
weather conditions. 
 
Keywords: electrostatics, resistance, antistatisation, polypropylene fabrics. 

 

1. Wstęp 
 

Celem pracy było określenie parametrów elektrostatycznych 

tkaniny polipropylenowej z przeplotem metalowym.  
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Przeprowadzono badania podstawowe - mające na celu określe-

nie parametrów rezystancyjnych tkaniny (rezystancja powierzch-

niowa, skrośna i powierzchniowa między punktami). Badania 

zrealizowano w różnych parametrach klimatycznych (temperatura 

i wilgotność względna powietrza) w komorze klimatycznej. Prze-

prowadzono również badania przewodnictwa elektrycznego meta-

lowego oplotu tkaniny.  

Przeprowadzono badania dodatkowe – mające na celu określe-

nie parametrów elektrostatycznych tkaniny (czas zaniku ładunku, 

rezystancja upływu, ilość i rozkład powierzchniowy naniesionego 

ładunku). Badania wykonano w cyklu klimatyzacji próbek  

w rożnych warunkach klimatycznych. Badania miały wykazać 

zależność parametrów tkaniny od warunków klimatycznych oto-

czenia. 

 

2. Opis tkaniny 
 

Przedmiot badań stanowiła tkanina polipropylenowa z prze-

plotem metalowym. Tkanina wykonana była w technice przeplo-

tu z polipropylenu (materiał o rezystancji powyżej 1010 Ω). 

Cechą charakterystyczną tkaniny był przeplot nici przewodzą-

cych (materiał o rezystancji rzędu 101 Ω). Tkaninę przedstawio-

no na rysunku 1.  

 
 

 
 

Rys. 1.  Tkanina polipropylenowa z przeplotem metalowym – zaznaczenie  

przebiegu przeplotu metalowego 

Fig. 1.  Polypropylene fabric with metal threads – place with  

metal threads 

 

Przeplot metalowy charakteryzował się cyklicznym rozmiesz-

czeniem nitek metalowych. Przeplot tworzył siatkę o bokach 14 

mm  250 mm (rysunek 1). Pole powierzchni tkaniny polipropy-

lenowej wynosiło 14 mm  250 mm, co daje 3500 mm2.  
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3. Badania podstawowe tkaniny 
 

Parametry elektrostatyczne 

 

Przeprowadzono badania rezystancji powierzchniowej i rezy-

stancji skrośnej tkaniny polipropylenowej z przeplotem metalo-

wym w różnych warunkach wilgotności względnej.  

Poniżej, na rysunku 2, przedstawiono zbiorcze wyniki badań 

rezystancji powierzchniowej w zależności od wilgotności względ-

nej otoczenia.  

Rezystancja skrośna tkaniny w każdych warunkach była mniej-

sza niż 103 Ω. 

 
 

 
 

Rys. 2.  Graficzne przedstawienie rezystancji powierzchniowej tkaniny  

w zależności od wilgotności względnej powietrza 

Fig. 2.  The dependence of the surface resistance of the fabric relative  

humidity 

 

 
Parametry elektryczne 

 

Przeprowadzono badania przewodności elektrycznej systemu 

oplotu metalowego tkaniny. W tym celu przygotowano próbkę 

tkaniny o wymiarach 1150 mm  2200 mm. Próbkę rozciągnięto 

na płycie izolacyjnej (rys. 3). Na próbce odnotowano: 

 4 nitki przeplotu pionowego (wzdłuż), 

 158 nitek przeplotu poziomego (wszerz), 

co przedstawiono schematycznie na rys. 3. Zaznaczono również 

metalową taśmę przewodzącą naklejoną klejem przewodzącym na 

tkaninę. Badano przewodzenie elektryczne między wszystkimi 

nitkami a metalową taśmą przewodzącą. Zbadano 324 połączenia 

między naklejoną taśmą przewodzącą a nitkami metalowymi (158 

nitek na lewej krawędzi próbki + 4 na górnej krawędzi + 158 na 

prawej krawędzi + 4 na dolnej krawędzi). Na 324 konfiguracje 

pomiarowe 298 przewodziło, co stanowi 92%. 

 
 

 
 

Rys. 3.  Tkanina polipropylenowa z przeplotem metalowym – schematyczne 

zaznaczenie przeplotu metalowego (zaznaczono wszystkie pionowe  

nitki – co 250 mm, nie zaznaczono przeplotu poziomego – nitki co 15 mm) 

Fig. 3.  Polypropylene fabric with metal threads (selected all vertical threads -  

250 mm, not marked interlaced horizontal - a thread every 15 mm) 

 

 

4. Badania dodatkowe tkaniny  
polipropylenowej z przeplotem metalowym 

 

Badania przeprowadzono na próbkach tkanin naciągniętych na 

izolacyjne ramki. Klimatyzacja tkaniny na ramkach spowodowała, 

że tkanina była bardziej przewiewna, a ponadto woda nie skraplała 

się na izolacyjnym podłożu, co mogłoby wpłynąć na wyniki ba-

dań.  

W ramach pracy przeprowadzono badania: 

a) rezystancji uziemienia, 

b) zaniku ładunku z Monitora Ładunku Płyty CPM, 

c) rozkład powierzchniowy naniesionego ładunku. 

Wszystkie badania były prowadzone w cyklu klimatycznym 

przedstawionym w tabeli 1. 

 
Tab. 1.  Cykl klimatyczny w którym przeprowadzono badania 

Tab. 1.  Climatic cycle in which the research was conducted 

 

l. p. 
Warunki klimatyczne 

Wilgotność względna w %  Temperatura w oC 

Dzień 1 90 28 

Dzień 2 80 28 

Dzień 3 70 28 

Dzień 4 50 28 

Dzień 5 30 28 

 

Metody A i B (opisane poniżej) są metodami znormalizowanymi, 

a wykorzystana aparatura spełnia kryteria norm. Metoda C jest 

metodą opracowaną w GIG. Metoda została zwalidowana, jej 

szczegółowy opis zawarto w publikacji [17]. 

 
Rezystancja uziemienia odizolowanej tkaniny 

 

Przeprowadzono badania rezystancji RGP (rezystancji po-

wierzchni tkaniny względem uziemienia) w zależności od wilgot-

ności względnej otoczenia. Badanie zostało przeprowadzone 

zgodnie z normą PN EN 61340-2-3:2004. Uziemienie stanowiła 

powierzchnia uziemionej blachy ustawionej w odległości 
1000 mm od badanej tkaniny oraz powierzchnie ścian komory 

klimatycznej, które są pokryte materiałem antystatycznym i uzie-

mione, co powoduje, że komora klimatyczna swoją konstrukcja 

przypomina klatkę Faradaya.  

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono na rysunku 5.  

 

 

 
 

Rys. 5.  Wyniki badań rezystancji powierzchni tkaniny względem uziemienia 

Fig. 5.  The results of the resistance of the fabric relative to the ground surface 

 
 
Zanik ładunku z Monitora Ładunku Naładowanej  
Płyty CPM 
 

Przeprowadzono badania zaniku ładunku elektrostatycznego  

z Monitora Ładunku Naładowanej Płyty Charged Plate Monitor. 

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN EN 61340-

2-1. Na rysunku 6 przedstawiono sposób przyłożenia urządzenia 

do tkaniny naciągniętej na ramkę. Badania prowadzono w dwóch 

turach: zanik ładunku mierzony od potencjału +1000 V do +100 V 

oraz zanik ładunku mierzony od potencjału 1000 V do 100 V. 

Wyniki przedstawiono na rysunku 7. 
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Rys. 6.  Układ pomiarowy badań zaniku ładunku z CPM 

Fig. 6.  Measurement decay time with CPM 

 

 

 
 

Rys. 7.  Zależność czasu zaniku ładunku z Monitora Ładunku Naładowanej Płyty 

na tkaninie polipropylenowej z przeplotem metalowym od wilgotności 

Fig. 7.  Dependence decay time from Charged Plate Monitor on polypropylene 

fabric vs. relative humidity 

 
 
Rozkład powierzchniowy naniesionego ładunku 

 

W ramach pracy przeprowadzono badania rozkładu powierzch-

niowego ładunku na tkaninie polipropylenowej z przeplotem 

metalowym. Ładunek elektrostatyczny nanoszono na próbkę 

tkaniny o wymiarach 300 mm  300 mm za pomocą skonstruowa-

nego w GIG symulatora wyładowań elektrostatycznych (rys. 8) 

zbudowanego na bazie zasilacza wysokiego napięcia 35 kV. Po 

naniesieniu ładunku na próbkę zbadano woltomierzem elektrosta-

tycznym potencjał pola elektrostatycznego oraz natężenie pola 

elektrostatycznego. Pomiar miał wykazać jaki jest ilościowy  

i jakościowy rozkład powierzchniowy ładunku.  

Układ pomiarowy przedstawiono na rys. 9.  

 

 

 
 

Rys. 8.  Nanoszenie ładunku 

Fig. 8.  Aplication of electric charge with simulator 

 
 

Rys. 9.  Układ pomiarowy do pomiaru natężenia i potencjału pola  

elektrostatycznego 

Fig. 9.  Measurement of intensity of the electric field and potential 

 

 

 
 

Rys. 10.  Zależność potencjału pola od wilgotności 

Fig. 10.  The dependence of the potential field vs.humidity 

 
 

 
 

Rys. 11.  Zależność natężenia pola od wilgotności 

Fig. 11.  The dependence of the field strength vs.humidity 

 

 

5. Ocena materiału 
 

Rezystancja materiału jest podstawowym kryterium uznania go 

za bezpieczny w aspekcie ochrony przed elektrycznością statycz-

ną. Rezystancja materiału na odpowiednio niskim poziomie gwa-

rantuje, że dany materiał nie elektryzuje się w trakcie użytkowania 

(na przykład podczas tarcia). 

Rezystancja materiału na odpowiednio niskim poziomie wpły-

wa również na sposób zachowania się ładunku elektrostatycznego 

naniesionego (lub powstałego) na powierzchni materiału:  

 ładunek elektrostatyczny na odizolowanym materiale antysta-

tycznym (o odpowiednio niskiej rezystancji) rozkłada się (roz-

prasza) równomiernie, w efekcie czego na materiale można za-

obserwować małą gęstość powierzchniową ładunku. 

 Ładunek elektrostatyczny na uziemionym materiale antysta-

tycznym (o odpowiednio niskiej rezystancji) spływa do uzie-

mienia, w skutek czego następuje rozładowanie materiału. 

Zestawiając otrzymane wyniki rezystancji powierzchniowej, 

skrośnej i między punktami dla tkaniny z kryteriami obecnie 

obowiązujących norm i przepisów tkaninę należy zakwalifikować 

jako materiał elektrostatycznie przewodzący, nie wykazujący 

zdolności do elektryzacji. 
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6. Warunki bezpiecznego stosowania tkaniny 
w aspekcie bezpieczeństwa antystatycznego 

 

W publikacji określono warunki, w których stosowanie tkaniny 

z przeplotem metalowym jest bezpieczne z punktu widzenia 

ochrony przed elektrycznością statyczną. Wyrób uznawany jest za 

antystatyczny, jeżeli posiada odpowiednie parametry rezystancyj-

ne w celu rozproszenia ładunku elektrostatycznego i/lub posiada 

uziemienie elektrostatyczne dla odprowadzenia zgromadzonego 

na nim ładunku.  

Z analizy literatury wynika, że głównymi metodami neutraliza-

cji/odprowadzenia ładunków elektrostatycznych są: 

 uziemienie elektrostatyczne, 

 zwiększenie wilgotności względnej powietrza, 

 sztuczne zwiększenie przewodności, 

 zastosowanie przewodzącego podłoża. 

 

7. Wnioski 
 

Na podstawie badań podstawowych tkaniny można stwierdzić 

że: 

 tkanina jest materiałem antystatycznym, elektrostatycznie 

przewodzącym i nie elektryzującym się przy wilgotności 

względnej otoczenia powyżej 30% RH (na podstawie badań re-

zystancji powierzchniowej zgodnie z normą [12]), 

 dla wilgotności względnej powietrza powyżej 30% RH materiał 

jest materiałem jednorodnym o czym świadczy małe odchylenie 

standardowe z uzyskanych wyników (na podstawie badań rezy-

stancji powierzchniowej zgodnie z normą [12]), 

 konstrukcja oplotu metalowego zapewnia kontakt elektryczny  

w około 90% całej powierzchni.  

Na podstawie badań dodatkowych można stwierdzić: 

 wilgotność względna powietrza około 40% neutralizuje ładunki 

elektrostatyczne (na podstawie badań czasu zaniku ładunku 

zgodnie z normą [11]) oraz na podstawie pomiarów naniesione-

go ładunku, 

 Przy wilgotności 80% RH rezystancja uziemienia powierzchni 

tkaniny względem uziemienia komory klimatycznej powierzch-

ni tkaniny była rzędu 108 Ω. 

Na podstawie analizy literatury można stwierdzić: 

 przeplot metalowych nitek jest jednym ze sposobów trwałej 

antystatyzacji tkaniny i obniżenia jej rezystancji powierzchnio-

wej, co jest znaną i powszechną techniką. 

Wnioski na temat przewidywanego zachowania się tkaniny  

z przeplotem metalowym przedstawiono w poniższych punktach. 

 
Brak możliwości odprowadzenia ładunku – tkanina  
odizolowana od otoczenia 

 
Odizolowana tkanina na ramce symulowała najmniej korzystne 

warunki docelowego użytkowania. Odizolowana tkanina może 

gromadzić naniesiony nań ładunek elektrostatyczny.  

Tkanina jest wyrobem antystatycznym co powoduje, że nanie-

siony bądź powstały na tkaninie ładunek rozprasza się po całej 

powierzchni wyrobu, dzięki czemu gęstość powierzchniowa ła-

dunku jest niska, powodując zmniejszenie różnicy potencjałów [1] 

będących powodem wyładowania elektrostatycznego.  

Odizolowana, naładowana ładunkiem tkanina zostanie zneutra-

lizowana/rozładowana podczas kontaktu z uziemionym wyrobem. 

Przykładem może być położenie na uziemionym podłożu, do-

tknięcie przez człowieka w antystatycznym ubraniu, dotknięcie 

uziemionego urządzenia lub wyrobu będącego wyrobem antysta-

tycznym. Rezystancja uziemienia ładunku z tkaniny powinna być 

mniejsza niż 109 Ω. 

Sytuacja, kiedy tkanina nie posiada żadnego uziemienia elektro-

statycznego (jest odizolowana) jest praktycznie niemożliwa. 

 

Odprowadzenie ładunku – tkanina uziemiona  
elektrostatycznie 

 
Uziemiona elektrostatycznie tkanina w sposób ciągły odprowa-

dza do uziemienia nadmiarowy ładunek naniesiony/powstały na 

tkaninie. Uziemienie elektrostatyczne może być realizowane przez 

każdy wyrób czy układ o rezystancji mniejszej od 109 Ω.  

Uziemienie elektrostatyczne tkaniny może być realizowane na 

przykład przez: 

 kontakt z uziemionym elektrycznie lub elektrostatycznie urzą-

dzeniem elektrycznym, 

 kontakt z uziemionym elektrycznie lub elektrostatycznie urzą-

dzeniem nieelektrycznym, 

 kontakt z człowiekiem ubranym w ubranie antystatyczne (obu-

wie), 

 dużą wilgotność względną powietrza (powyżej około 80%). 
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