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O firmě Meech:
Statická elektřina působí potíže
v průmyslu, a to jak z hlediska kvality,
tak i z hlediska bezpečnosti. Statický
náboj způsobuje kontaminaci produktu
nečistotami a nesprávné chování
produktu. Samotné vybití náboje
způsobuje šoky pracovníkům, ničí
elektronická zařízení nebo dokonce
může být příčinou vzniku požáru.
Meech International je specialistou
v řízení a eliminaci statického náboje
přes 40 let. Tyto mnohaleté
zkušenosti nám umožňují přizpůsobit

Naším úkolem je vyvíjet efektivní a
odolné produkty, které vyhovují
požadavkům zákazníků, poskytovat
servisní služby na nejvyšší úrovni a
zdokonalovat nejlepší možný systém
podpory pro naše klienty na poli
elektrostatiky.
Náš závazek kvality bereme vážně,
jakožto první specializovaný světový
výrobce vybavení pro eliminaci
statického náboje registrovaný v ISO
9002.

se stále se měnícím požadavkům

Mezinárodní uznání kvality pro

zákazníků. Řada produktů firmy

téměř všechny naše produkty

Meech zahrnuje 4 technologie a více
než 40 produktů.

zahrnují:
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Statický náboj
náboj –– vznik
vznik aa eliminace
eliminace
Statický
Úvod
Kvalitní produkty musí mít

Účelem této brožury je poskytnout

odpovídající servis. Distributoři firmy

základní informace o statickém

Meech, kteří jsou dostupní po celém

náboji, tj. jak vzniká, jaké jsou

světě, sdílí naše nasazení pro kvalitu

dostupné metody jeho eliminace a

a účastní se našeho kontinuálního

jaké metody používá společnost

tréninkového programu. Toto jim

Meech v různých aplikací napříč

umožňuje mít přehled o vývoji

průmyslem. Tato brožura není

technologií a daných aplikací, tudíž

náročnou vědeckou příručkou, je

mohou poskytovat vysoce kvalitní

spíše koncipovaná jako soubor

servis a podporu svým zákazníkům.

odpovědí na nejčastější otázky
týkající se statické elektřiny, které by

(Lokální distributor pro Českou a

zákazník či distributor mohl mít.

Slovenskou republiku je firma Limextechnik s.r.o., www.limex-technik.cz)

Abyste porozuměli celé brožuře,
doporučujeme se předem seznámit
s termíny, které jsou k dispozici ve
slovníku pojmů, v zadní části
dokumentu.
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Statický náboj – vznik a eliminace
Co je to statický náboj?
Když materiál nebo těleso má v sobě

Z tohoto vztahu tedy vyplívá, že pro

elektrický náboj, buď kladný či

daný náboj v materiálu platí, že čím

záporný, který je možno označit jako

nižší kapacita, tím vyšší napěti a

statický náboj. Termín „statický“ je

naopak. Plasty obecně mají velmi

relativní, protože v mnohých

nízkou kapacitu, a proto statický náboj

případech poklesne hladina

na nich dosahuje tak vysokých

statického náboje samovolně

hodnot. Obráceně je tomu u kovů –

postupem času. Doba vyprchání

kovy mají vysokou kapacitu, tudíž

statického náboje se liší podle odporu

napětí statického náboje bývá velmi

materiálu. Z praktických důvodů

nízké. Toto je důvodem, proč v praxi

uvádíme dva extrémní případy, plast

práce s plasty dělá největší potíže,

a kov. Plasty mají velký odpor. Tím si

vysoké napětí statického náboje má

udržují statický náboj pro velmi

za následek přitahování částic prachu,

dlouhou dobu, oproti kovům, které

elektrické šoky pracovníkům a potíže

mají nízký odpor – v kovovém

při práci s produktem.

uzemněném tělesu statický náboj tak

Existují dva druhy statického náboje:

vydrží pouze neznatelně krátkou

objemový a povrchový. Objemový

chvíli.

statický náboj je v celém tělese

Hodnota statické elektřiny se měří ve

materiálu, kdežto povrchový pouze na

Voltech. Zatímco 220 V střídavého

vnějším povrchu.

napětí je považováno za nebezpečné,

V praxi se většina potíží se statickým

u statického náboje se hodnoty

nábojem váže k povrchovému

mohou běžně pohybovat kolem 100

statickému náboji. I přesto, že zatím

kV.

není dostupný žádný způsob, jak

Velikost náboje v materiálu závisí na

eliminovat objemový statický náboj,

dvou faktorech: množství náboje

nejedná se o takový problém, jelikož

v materiálu a také na jeho elektrické

tento typ náboje způsobuje potíže

kapacitě. Vychází to z jednoduchého

v průmyslu velmi zřídka – v porovnání

vztahu Q = CV, kde Q zastupuje

s povrchovým statickým nábojem.

náboj, V označuje napětí a C je
kapacita materiálu.
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Statický náboj
náboj –– vznik
vznik aa eliminace
eliminace
Statický
Jak vzniká statický náboj?
Existují tři hlavní příčiny vzniku
statické elektřiny: tření,
oddělování/separace a indukce.

Tření

Čím více jsou materiály k sobě
tlačeny, tím bude větší „výměna“
elektronů a vytvořený elektrostatický
náboj.
Praktickým příkladem je jemné tření

Když dochází ke tření mezi dvěma

mezi kusem polyethylenu a

materiály, elektrony povrchových

nylonovým kobercem: bude vznikat

atomů na obou površích se dostanou

malý negativní povrchový náboj na

to těsné blízkosti. Tyto povrchové

kusu polyethylenu – pokud se zvýší

elektrony se mohou přesunout

síla, zvětší se i generovaný náboj.

z jednoho materiálu na druhý. Jakým

Rychlost tření má také vliv na velikost

směrem se elektrony budou

náboje, čím větší rychlost, tím větší

pohybovat (z materiálu A na materiál

náboj. Děje se tak tím, že povrchové

B a naopak) závisí na triboelektrické

elektrony získávají tepelnou energii

řadě (viz stranu 18). Materiály na

vznikající třením, což jim umožňuje

„kladné“ straně mají tendenci

porušit stávající vazby a připojit se

uvolňovat povrchové elektrony a

k jiným atomům.

dosáhnout tak kladného náboje.
Opačně tomu bude na „záporné“
straně triboelektrické řady, kde
materiály mají tendenci povrchové
elektrony přitahovat a tak získat
negativní náboj.

Kontakt + Tření + Oddělování
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Statický náboj – vznik a eliminace
Oddělování/Separace

Indukce

Princip vzniku statického náboje

Z pohledu technického pohledu

oddělováním je stejný jako u tření. Při

nehraje indukce nijak důležitou roli

kontaktu dvou materiálů se povrchové

v našem oboru, ale statická elektřina

elektrony dostávají do těsné blízkosti

může vznikat tehdy, je-li v blízkosti

a při separaci mají tyto elektrony

materiálu silné elektrické pole. Povrch

tendenci se přichytit na jednom

materiálu v těsné blízkosti kladného

z materiálů (na kterém z nich závisí

vysokého napětí získá vlivem tohoto

na pozici v triboelektrické řadě).

pole kladný náboj. Ke vzniku dojde

Čím je rychlejší separace materiálů,
tím vzniká větší statický náboj a
obráceně, čím pomaleji se materiály
oddělují, tím je nižší náboj. Typickým
příkladem je pohyb PVC pásu přes
teflonový válec – v momentu
oddělování PVC pásu od válce
dochází k přechodu elektronů z PVC

ionizací vzduchu mezi povrchem
materiálu a zdrojem napětí – tento
zdroj přitahuje k sobě elektrony
z materiálu (ionizace je vysvětlena ve
způsobech eliminace). Příkladem
indukce může být pracovník pracující
vedle nábojem nabitého materiálu.
Sám pracovník se nabije a při styku

pásu na teflonový válec, čímž se na

se uzemněným tělesem dojde k jeho

teflonovém válci generuje záporný

vybití, což se projeví jako elektrický

náboj a kladný náboj na PVC pásu.

šok/úder, který může být zaměňován
za úder od zdroje síťového napětí.

Kontakt + Tlak + Separace/Oddělení
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Statický náboj – vznik a eliminace
Které faktory ovlivňují
statickou elektřinu?
Mezi faktory ovlivňující vznik a řízení

Atmosférická vlhkost obsahuje malá

statického náboje patří, vlhkost, typ

množství vody na všech površích

materiálu, změna teploty a opakování

v jejím prostředí, čímž dochází

akce, kterou se náboj vytváří.

k rozptýlení povrchového statického
náboje průtokem proudu do země

Typ materiálu
Některé materiály se nabijí snadněji
než jiné. Například materiály jako

přes povrchovou vlhkost.

Opakování

acetátová vlákna se nabijí mnohem

Opakované úkony jako tření či

snáz, než sklo. Také vzájemná pozice

separace zvyšují hladinu náboje na

obou materiálů v triboelektrické řadě

povrchu materiálu. Například plastový

ovlivní, zdali dojde k nabití kladným či

pás, který se vede přes teflonové

záporným nábojem podle toho, jaké

válce, zvýší svůj povrchový náboj po

materiály přišly do kontaktu. Například

každém válci.

při tření tvrdé gumy s nylonem dojde
k nabití záporným nábojem, kdežto při

Bateriový efekt

tření mezi gumou a polythenem dojde

Kombinace několika nabitých

k nabitím kladným nábojem.

předmětů může vést k velmi vysoké
hladině statického náboje. Například

Vlhkost

jednotlivé plastové desky/listy

Obecně platí, že pokud je v prostředí

s relativně nízkým povrchovým

vysoušeč vzduchu musí se počítat

nábojem mohou naskládány na sobě

s vyšším statickým nábojem a

vytvořit velmi silný náboj.

obráceně, čím vyšší vlhkost, tím nižší
náboj. Jinými slovy, voda je mnohem
lepší vodič elektřiny než většina plastů.

Změna teploty
Jak materiál chladne, má tendenci se
nabíjet. Při chlazení se náboj
postupně dostává skrz celý objem
výrobku
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- vznik
Statický náboj –
vznik aa eliminace
eliminace
Pokud je materiál dobrý izolant

1. Pohybem elektronů v samotném

objemového (vnitřního) náboje,

materiálu.

statický náboj v něm může zůstat po
velmi dlouhou dobu. Nicméně náboj

2. Pohybem elektronů pomocí

standardně migruje na povrch

jiného povrchu, který je

materiálu a přechází tak v povrchový

v kontaktu s tímto povrchem.

statický náboj. Příkladem výše
uvedeného je IML (injection moulding
= vstřikování plastu do formy). Po

3.

Pohybem elektronů pomocí
ionizovaného vzduchu.

celou dobu operace, dokud je plast
teplý, se zdá být neutrální, ale po

Existuje i čtvrtá metoda, jiskření, které

vychladnutí vykazuje vysoký

se objevuje, když povrchové napětí

povrchový náboj.

dosáhne dostatečné úrovně, aby se
vzduch stal vodičem. Nicméně jiskření

Způsoby eliminace

se objevuje jen, pokud nebyla použita

Základní princip neutralizace

jedna z výše uvedených metod!

statického náboje je stejný bez ohledu
na techniku. Když je materiál nabit

Vlhkost

kladně, musí být dodány elektrony a

Jak již bylo řečeno výše, vlhkost na

obráceně, je-li materiál nabit záporně,

(nebo v) materiálu bude mít tendenci

musí být přebytečné elektrony

odvádět statický náboj do země.

odstraněny. Ať dodání nebo

Například papír má poměrně vysoký

odstranění elektronů může být

obsah vlhkosti a prakticky se u něj

provedeno jednou z následujících tří

nevyskytuje statický náboj. Pokud

metod:

ovšem dojde k jeho vysušení, statická
elektřina může být poměrně
závažným problémem.
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Statický náboj
náboj –
– vznik
vznik a
a eliminace
eliminace
Statický
Pasivní ionizace

zdroje ztrácí časem na své účinnosti,

Těsná blízkost vodiče a nabitého
tělesa způsobí vybití tělesa. Například
karbonové kartáče Meech Model 974
sníží statický náboj u těles, které

což vyžaduje pravidelnou výměnu
zdrojů radioaktivity.

Aktivní elektrická ionizace
Použitím vysokonapěťového

projdou v jeho blízkosti.

střídavého (AC) či stejnosměrného
(DC) ionizátoru, lze ionizovat vzduch,

Radioaktivní ionizace
Radioaktivní zdroje jako Polonium
způsobují ionizaci okolního vzduchu,
který neutralizuje povrchový statický
náboj. Společnost Meech nedodává
radioaktivní eliminátory.
Nevýhodou radioaktivních eliminátoru
je fakt, že jsou vypouštěny na trh
pouze příležitostně. Radioaktivní

který dále slouží k neutralizaci
povrchového náboje. Použití AC či
DC systémů je závislé na konkrétní
aplikaci. Další informace jsou
dostupné v této brožuře, Meech
Manuálu nebo kontaktujte svého
lokálního distributora
(www.limex-technik.cz) .

Obrázek 1: Uzemněné pouzdro kartáče
Pasivní eliminátor/kartáč

Ionizace na koncích
štětin kartáče

Záporné ionty
Povrch s vysokým
kladným nábojem

Povrch s malým
zbytkovým kladným nábojem

Směr chodu materiálu
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Statický náboj – vznik a eliminace
Typy eliminátorů
statického náboje
Pasivní eliminátory
Těleso nabité statickým nábojem
vytváří elektrické pole mezi tělesem
samým a jakýmkoliv jiným
uzemněným tělesem (tělesem
s rozdílným napětím) v tomto poli.
V případě pasivního eliminátoru
Meech 974 toto elektrické pole vzniká
mezi nabitým tělesem a uzemněným
kartáčem z uhlíkových vláken či
nerezové oceli, viz Obrázek 1.
U špiček jednotlivých štětin je
elektrické pole velmi koncentrované.
Když síla elektrického pole dosáhne
dostatečné hodnoty, dojde k ionizaci
vzduchových molekul v blízkosti
špiček štětin. V Obrázku 1, kladný
náboj na povrchu materiálu způsobí,
že elektrony ze špiček štětin kartáče
„přeskočí“ na okolní molekuly
vzduchu, které následně budou mít
záporný náboj a tudíž záporné ionty.
Z jednoduchého pravidla, že
protikladné síly se přitahují, negativní
ionty budou přitahovány na kladně
nabitý povrch materiálu. Když se iont
dostane na povrch, tak elektron, který
má molekula navíc, se přesune
z molekuly k na povrch materiálu.

Když k tomuto procesu dojde
v dostatečném objemu, kladný náboj
na povrchu bude snížen. V tomto
procesu dojde k momentu, kdy
elektrické pole vzniklé mezi
povrchem a špičkou štětiny kartáče
nedokáže být dále ionizováno, tak že
již nedochází k další neutralizaci.
V případě záporně nabitého povrchu
dochází k opačné proceduře.
Přesto jsou pasivní eliminátory
účinné ve snižování statického
náboje z desítek kV na jednotky kV.
Nicméně už ze své podstaty,
nedokáží eliminovat povrchový náboj
úplně.

Radioaktivní eliminátory
Radioaktivní eliminátory využívají
Polonium 210 či jiný zdroj s malou
radioaktivitou. Během radioaktivního
rozpadu dochází k emisi alfa částic
do okolí. Tyto vysokorychlostní
částice se srazí s molekulami
vzduchu, čímž dojde k ionizaci
vzduchu. Tento ionizovaný vzduch
následně eliminuje statický náboj
v okolí, podobně jako tomu je u
pasivních eliminátorů.
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Statický náboj – vznik a eliminace
následně odpuzovány od emisního

AC (střídavé) eliminátory

hrotu, vzhledem k jejich náboji.

AC eliminátory pracují na frekvenci

Během záporné poloviny cyklu je to

svého zdroje. Napájecí napětí, 110

opačně, záporné ionty, které vznikají

nebo 240 V, je silně zvyšováno

na emisním hrotu, jsou od něj

fero-resonančním transformátorem,

následně odpuzeny kvůli jejich stejné

Meech Model 904, až na napětí

polaritě. Kolem emitorů vzniká „mrak“

4,5 – 7 kV. Toto vysoké napětí je

kladný i záporných iontů. Pokud zde

vedeno do ionizačních hrotů, zatím

není žádný vnější vliv, dochází

co pouzdro ionizační tyče je

k tomu, že se ionty mezi sebou vyruší

uzemněno, viz obrázek 2. Pokud se

nebo budou přitahovány

podíváme na kladný cyklus vstupní

k uzemněnému objektu, jakým může

elektrické vlny, zjistíme, že emisní

v tomto případě být pouzdro ionizační

hrot bude nabit kladně pouzdru obalu

tyče, kde se buď vyruší mezi sebou,

tyče. Tím se vytváří silné elektrické

nebo pokračují do země. Pokud je

pole, které je vysoce koncentrované

v blízkosti přítomný statický náboj,

ve špičce emisního hrotu. Podobně

budou k tomuto povrchu přitahovány

jako u pasivního eliminátoru, tento

ionty s opačnou polaritou.

postup vytváří pozitivní ionty na
hrotech emitorů. Tyto molekuly jsou

Obrázek 2
Uzemněné pouzdro
ionizační tyče

Ionizační tyč

Ionizační hrot
(emitor)
Ionizace
na emitoru
Povrch se silným
kladným nábojem

Povrch bez zbytkového
náboje

Směr pohybu materiálu
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Statický
Statický náboj – vznik a eliminace
Na povrchu materiálu dojde k výměně
iontů a dojde tak k neutralizaci
povrchu.
I když ionizační efekt tyče není
závislý na statickém náboji na
povrchu a ionty jsou emitovány bez
ohledu na vzdálenost od povrchu,
dosáhne se úplné neutralizace
povrchu. Toto je obrovská výhoda
oproti pasivním eliminátorům.
Rychlost eliminace statického náboje
závisí na poměru produkce iontů a
rychlosti emise iontů, která se odvíjí
od napětí na ionizačních hrotech.
Ionizační tyč Meech 915 při 7 kV je
výkonnější než ta samá tyč při 5 kV.

Pouzdro tyčí je vyrobeno z plastu, a
tudíž tu není uzemněno.
Výstup ze zdroje je ve formě
obdélníkového kmitu, kdy se střídá
kladný/záporný náboj na určité
frekvenci.
Při pohledu na kladnou polovinu
průběhu obdélníkového kmitu, zdroj
přepne na vysoké výstupní napětí na
pozitivních emitorech. To vytváří
elektrické pole mezi emitory a
okolními uzemněnými tělesy. Ve
špičce emitoru je toto pole nejsilnější,
a podobně jako AC eliminátorů, jsou
produkovány kladné ionty. Stejný
náboj iontů je pak odpuzuje
od ionizační tyče.
Při negativní polovině cyklu zdroj

Pulzní DC (stejnosměrné)
eliminátory

dodává velmi záporné napětí na

Pulzní DC eliminátory také produkují

statickým nábojem v blízkosti

ionizovaný vzduch použitím vysokého

ionizační tyče bude buď přitahovat,

napětí. Zatímco AC eliminátory

nebo odpuzovat ionty, podle jeho

pracují na frekvenci svého zdroje, DC

relativní polarity. Když se ionty

eliminátory pracují se svou vlastní

dostanou do kontaktu se staticky

nižší frekvencí, v případě modelu

nabitým povrchem, dojde

Meech 977v3 v rozmezí 0,5 – 20 Hz.

k neutralizaci/eliminaci statického

977v3 má nastavitelný výstupní

náboje podobně, jak bylo popsáno

napětí 6 - 14 kV (min. -

v odstavci u AC eliminátorů. Nízká

max.).Ionizační tyč sestává ze série

frekvence emise iontů umožňuje

emitorů, střídavě zapojených do

pulzním DC ionizátorům eliminaci

kladných i záporných výstupů Meech

statického náboje na delší

977v3.

vzdálenosti. Během relativně dlouhé

druhou sadu emitorů. Těleso se
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Statický
Statický náboj
náboj –
– vznik
vznik a
a eliminace
eliminace
doby každé z výše uvedených polovin
obdélníkového kmitu vytváří ionizační tyč
„mraky“ emitovaných iontů obou polarit.
Díky intervalu mezi emisemi kladných
a záporných iontů nedochází přímo
u ionizační tyče k překombinování
(to znamená, že ionty opačných polarit
nejsou emitovány najednou, nesetkají se
a vzájemně se nevyruší).
Při ionizaci na delší vzdálenost méně
iontů se dostane ke staticky nabitému
povrchu, čímž se znatelně snižuje
rychlost eliminace. Proto se musí
ionizační pulzní DC tyče
na dynamických aplikacích, jako jsou
běžící pásy, instalovat do optimální
vzdálenosti od staticky nabitého
povrchu.

Další vlastností pulzních DC
systémů je, že nastavení formy
výstupních vln a délka emise
kladné a záporné sekce iontů
může být podle potřeby prodloužena
či zkrácena. Například, pokud víme,
že neutralizovaný náboj je kladný,
lze prodloužit vlnu emise záporných iontů,
a naopak zkrátit vlnu emise kladných iontů.
Tím dosáhneme zvýšené produkce
záporných iontů a naopak snížené
produkce kladných iontů,
čímž se systém stává efektivnějším
při eliminaci kladného náboje. Obdobně
je tomu při ionizaci záporného náboje,
kdy výstupní hodnoty mohou být
nastaveny na produkci kladných iontů.

Obrázek 3:

Pulzní DC ionizační tyč

Kladné ionty
nepřitahovány
povrchovým nábojem

Kladné a záporné
emisní hroty/emitory

Ionizace na emitorech
Záporné ionty jsou přitahovány
kladným statickým nábojem
na dlouhou vzdálenost

Povrch s vysokým kladným
statickým nábojem

Povrch bez zbytkového
náboje

Směr pohybu materiálu
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Další aspekty

Vysoká přesnost eliminace
Ve většině aplikací postačuje snížení

Měření

statického náboje o pár stovek voltů

Abychom mohli doporučit správné

k tomu, aby se eliminovala

vybavení pro konkrétní aplikaci,

kontaminace prachovými částicemi a

potřebujeme znát potřebný dosah

špatné chování produktu.

ionizátoru, v některých případech i
polaritu náboje, který má být

Nicméně v elektronickém průmyslu

eliminován. V případech, kde je

může mít statický náboj o hodnotách

potřeba použít AC eliminátory je nutné

pár set voltů katastrofální důsledky na

znát i velikost statického náboje, aby

mikroprocesorové čipy. V těchto

byl použit správný typ eliminátoru.

citlivých případech je obzvlášť nutné,

V případech, kdy jsou používány DC

aby byla eliminace statického náboje

eliminátory, hrají velkou roli pro

vyvážená.

nastavení správných výstupních
hodnot eliminátoru velikost náboje a

Pro tento typ aplikací je určena série

jeho polarita. Zatímco je obtížné měřit

produktů řady Meech 200. Například

skutečnou velikost povrchového

ionizační ventilátory Meech 221 a 225

náboje, lze změřit napětí elektrického

poskytují velmi přesnou neutralizaci.

pole, které tento náboj vytváří.

Produkty mohou neutralizovány až na
několik voltů zemního potenciálu. Tím

Měřič Meech Model 983v2 měří

je významně sníženo riziko

elektrické pole vytvořené staticky

poškození součástek

nabitým tělesem v jednotkách V/m

i v případě statického náboje,

(Volt/metr). Měřením pole v známé

s poměrně nízkým napětím.

vzdálenosti získáte povrchové napětí.
Měřič Meech 983v2 je kalibrován pro
měření ve vzdálenostech od 150 mm
od povrchu nabitého tělesa. Napětí na
povrchu a jeho polarita jsou následně
zobrazeny na displeji.
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Generování statického náboje
Stejně jako je možné v materiálech
neutralizovat/eliminovat elektrostatický
náboj, je možné jej také generovat
pomocí vysokého napětí. Těleso je
možné nabít nábojem jeho pohybem
skrz intenzivní elektrické pole
s kladným nebo záporným nábojem.
Statického náboje lze tedy využít i jako
pomocníka ve výrobě. Statický náboj
se například běžně používá při
svařování, kdy statický náboj dočasně
přichytí jeden předmět ke druhému
během svařovacího procesu. Dalším
použitím může být tzv. in-mould
labelling.
Další informace Vám podá výhradní
zastoupení firmy Meech, firma Limextechnik s.r.o.
(www.limex-technik.cz)
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Statický náboj – vznik a eliminace
Nejčastější potíže
s elektrostatickým nábojem
Identifikace problému
V průmyslu je možné se nejčastěji
setkat se 5 druhy potíží, které mají
vážné a nákladné negativní důsledky.

Přitahování částic
elektrostatikou
(ESA – Electrostatic Attraction)

Nesprávné chování materiálu
Nesprávné chování materiálu je
dalším projevem ESA. Nedochází
ovšem ke kontaminaci materiálu,
nýbrž problém se projevuje přímo
materiálem: obvykle se vlákna, pásy
či archy „přilepí“ k sobě či stroji nebo

Částice ve vzduchu jsou přitahovány

jinému vybavení, nebo se odpuzují

k nabitým povrchům nebo jsou nabity

nebo materiál nepokračuje ve

jiným vzdušnými částicemi a pak

stanoveném směru. Automatizované

přitahovány k nenabitým povrchům.

procesy jsou náchylné k výše

V obou formách je tento problém

uvedeným potížím.

znám v plastikářském průmyslu, kde
pak dochází k potížím s povrchovými
úpravami barvených produktů a

Šoky/elektrostatické údery
osobám/obsluze

v potravinářském, farmaceutickém a

V dnešní době stále více firem klade

medicínském průmyslu zvyšuje

velký důraz na zvyšující se

zmetkovitost.

bezpečnostní standardy. Přesto že

Přitahování prachu na potiskovaný
pás způsobuje zmetkovitost
v tiskařském průmyslu či dokonce
tiskařských desek. Filmový průmysl
také trápí statický náboj zhoršováním
kvality kopií filmu a následným horším
rozlišením při projekci.
Mikroskopický způsob výroby
polovodičů může být ovlivňován tímto

elektrostatické šoky mohou být
bolestivé, jsou obvykle poměrně
bezpečné a krátkodobé. Nicméně
v extrémních případech mohou šoky
způsobit leknutí a následnou reakci
pracovníků, která může způsobit úraz,
např. zachycení strojem.
V nebezpečných prostředích může
dokonce dojít k požáru či výbuchu.

problémem.
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Výboj elektrostatického náboje
(ESD)
Tyto potíže se objevují zejména
výrobě, sestavování či instalacích
elektronických součástek. Napětí o
velikosti 5 Voltů, které v ostatních
průmyslech nedělá žádné větší potíže,
může způsobit v elektronickém
průmyslu katastrofální potíže
s jednotlivými elektronickými
komponenty, - skrytá poškození, která
mohou přerůst až v plošné selhání
systému, následné opravy stojí
výrobce velké náklady a jejich
reputaci.

Statický náboj
náboj –– vznik
vznik aa eliminace
eliminace
Statický
Přehled řešení
Elektrostatické přitahování
částic
(ESA – Electrostatic attraction)
Firma Meech International poskytuje
celou řadu možných řešení:

C. Pohyblivé pásy
Jednostranné či oboustranné
systémy pro čistění pásu mohou být
použity, stejně tak jako

A. Vstřikování plastů

vysokorychlostní ofukovací systémy,

Neutralizace vstřikovaných plastových

vzduchové clony, atd.

výrobků pomocí AC ionizačních
ventilátorů a DC ionizačních tyčí. Tato

D. Sítotisk

metoda sice neodstraní již přitáhnuté

Na eliminaci statického náboje se

částice, nýbrž zabraňuje nabití a

doporučují pulzní DC ionizační tyče

přitahování dalších prachových částic.

s dlouhým dosahem, jelikož

B. Vstřikování plastů
Odstranění nečistot/části z povrchu
výrobků - Když už byly částice na
povrch přitaženy, je možné použít

nezpůsobují vysušování barvy na
sítu. Ionizační pistole či vzduchové
clony odstraní přitažené částice
z podkladu před tiskem.

ofuk ionizovaným tlakovým vzduchem

E. Polovodiče

o vysoké rychlosti. Pro malá

Pulzní DC ionizační tyče s dlouhým

ofukovaná tělesa lze použít trysky

dosahem mohou být použity pro tyto

nebo pistole Meech. Pro ofukování
větších těles ionizační clonu Meech
957. Velmi rozměrná výrobky systém

aplikace buď samostatně, nebo se
vzduchovou podporou z HEPA filtrů.

ionizačních vzduchových nožů Meech
JetStream
Poznámka: Použití obyčejného
neionizovaného tlakového vzduchu
nepomáhá v odstraňování prachových
částic, problém se statickým nábojem se
může naopak ještě zhoršit a generovat
další, větší náboj na výrobku.
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Nesprávné chování materiálu

C. Slepování a odpuzování dílců

A. Pásy

Na dopravníkových pásech či na

Aplikace na pásech se nejčastěji řeší

vibračních podavačích se mohou

AC ionizačními tyčemi. Ionizační tyč

plastové dílce k pásu přilepit nebo

Meech 915 poskytuje dostatečný

zaseknout v podavači. To vede ke

výkon na ionizaci rychlých, vysoce

ztrátě času a zhoršení efektivity

nabitých pásů. Ionizační tyče mohou

produkce. Když se dílce navzájem

být osazeny na obou stranách, aby

odpuzují, mohou dokonce spadnout

bylo dosaženo lepší ionizace. Tyče se

z dopravníkového systému.

obvykle osazují na místo vzniku

Použití ionizačních tyčí s dlouhým

potíží, či těsně před něj. Příkladem by

dosahem (AC tyče se vzduchovou

mohlo být místo, kde pás opouští

podporou či pulzní DC tyče) může

válec či na výstupu válců ze stroje na

vyřešit tento problém. Tento problém

výrobu sáčků.

může také vyřešit ionizační ventilátor
Meech 935. Pokud se jedná o větší

B. Archy, listy

výrobky, např. čerstvě vyfouknuté

Existují dva základní problémy s listy -

lehké láhve může odpuzování

buď se odpuzují, nebo se při snášení
(kolace) lepí k sobě. Ionizační tyče
nebo Meech ionizační ventilátor 935
může být pro potřebnou eliminaci
umístěn nad celý proces kvůli
potřebné eliminaci. V zásobnících
listů způsobuje statický náboj odběr
více listů. Zde mohou být použity
vzduchové clony Meech 957, které
vytvoří pruh ionizovaného vzduchu,
který umožní odebrání pouze jednoho
listu.

způsobit i jejich spadnutí
z dopravníku. Vyfukovací trubičky na
vyfukovacích strojích (blow-moulding)
se mohou odpuzovat, čímž může
dojít k problémům s kvalitou.
Na dopravníkové systémy se běžně
používají ionizační ventilátory Meech
935. Na řízení náboje na
vyfukovacích trubičkách mohou být
po případě použity pulzní DC
ionizační tyče.

Statický náboj – vznik a eliminace
Šoky/elektrostatické údery
osobám/obsluze
Tento problém se vyskytuje ve dvou
variantách a také jeho řešení má dvě
varianty.

Elektrostatický výboj
(ESD – Electrostatic discharge)
Elektronický průmysl se proti výbojům
brání použitím vodivých či
antistatických materiálů na
pracovištích i při balení výrobků.

1. Pracovníci dostávají šoky/údery

Všechny tyto materiály jsou

z extrémně nabitých materiálů

uzemněny ke stejnému elektrickému

v okamžiku, kdy se přes ně vybije

potenciálu, a tak eliminují možnost

náboj do země.

rozdílného potenciálu a následné
vybíjení. Nicméně v elektronickém

2. Pracovníci se mohou sami nabít,

průmyslu jsou stále místa, kde

tím že se pohybují v blízkosti

zmíněné materiály nemohou být

vysoce nabitého materiálu. Když

prakticky použity.

se pracovník přiblíží k místu, které
je uzemněné, zejména kovové

Čisté provozy

části stroje, dojde k vybití

Materiály mohou způsobit

pracovníkova náboje, tím

kontaminaci. Také laminární

pracovník dostane úder.

vzduchové proudění může způsobit
vznik statického náboje.

Problémů je možné se zbavit buď
eliminací náboje na materiálu, nebo
průběžně na pracovníkovi pomocí
pulzních DC ionizačních tyčí. V
extrémních případech, oběma
metodami dohromady.
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Testování funkčnosti
Deska plošných spojů a další
elektronické komponenty při to mohou
zkratovat, a způsobit tak elektrický
šok.
Automatizované montáže
Pohyb a separace v rámci výrobního
zařízení generuje vlastní statický
náboj.
Montáž produktu
Místo, kde jsou desky plošných spojů
montovány do výrobků vyrobených z
obyčejných elektrostatiku generujících
materiálů.
Ve všech výše uvedených situacích je
ionizace považována za řešení a
občas též jako doplněk k tradičním
metodám.
Řada výrobků Meech 200 je
specializovaná série produktů pro
čisté provozy, kde poskytuje vysoce
přesnou a rychlou eliminaci statického
náboje.

Triboelektrická řada
Pozice na triboelektrické řadě určuje
relativní polaritu, která
pravděpodobně vznikne, když se
budou dva materiály třít o sebe –
neznačí to velikost vzniklého náboje.

Statický náboj – vznik a eliminace
Slovníček pojmů
Kapacita: schopnost materiálu jímat

Iont: Molekula či atom elektricky

a v sobě udržet elektrický náboj.

nevyvážený (záporný iont má
přebytek elektronů, kladný iont zase

Coulomb: jednotka elektrického

jejich nedostatek).

náboje
Odpor: Čím větší je odpor materiálu,
Vodivost: schopnost materiálu vést

tím hůře projde náboj materiálem.

elektrický proud/náboj. Čím vyšší je

Izolanty, jako třeba plasty, mají

materiál vodivější, tím snáze jím

vysoký odpor.

projde náboj. Kovy jsou vesměs
dobré vodiče.
Elektron: atomová částice se
záporným nábojem (1.6 x 1019 C).
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