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Predhovor 

Text technickej správy IEC/TR 61340-5-2: 2007, pripravený technickou komisiou IEC TC 101, Elektro-
statika, bol predložený na hlasovanie v súlade s Vnútornými predpismi, časť 2, článok 11.4.3.3 (jedno-
duchá väčšina) a CENELEC ho schválil ako CLC/TR 61340-5-2 dňa 15. 2. 2008. 

Táto technická správa nahrádza EN 61340-5-2: 2001. 

Hlavné zmeny vzhľadom na EN 61340-5-2:2001 sa uvádzajú ďalej: 

CLC/TR 61340-5-2:2008 bola zmenená, aby poskytovala návod pre používateľov EN 61340-5-1. Text sa 
usporiadal, aby zodpovedal požiadavkám z EN 61340-5-1 čo možno najvernejšie tým, že sa poskytuje 
špecifický návod na každú požiadavku z EN 61340-5-1. 

Prílohu ZA doplnil CENELEC. 

Oznámenie o schválení 

Text technickej správy IEC/TR 61340-5-2: 2007 schválil CENELEC ako technickú správu bez akýchkoľ-
vek modifikácií.  
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Úvod 

Tento návod na používanie bol vytvorený pre jednotlivcov a organizácie, ktoré riešia problém regulácie 
elektrostatického výboja (ESD). Poskytuje návod, ktorý sa dá použiť pri vývoji, implementovaní a moni-
torovaní programu regulácie elektrostatického výboja v súlade s IEC 61340-5-1. 

Tento návod na používanie platí na tieto aktivity: výroba, prevádzka, montáž, inštalácia, balenie, ozna-
čenie, údržba, skúšanie, kontrola alebo iná manipulácia s elektrickými alebo elektronickými dielcami, 
zostavami a zariadeniami citlivými na poškodenie elektrostatickými výbojmi väčšími ako 100 V alebo 
rovnajúcimi sa 100 V na modeli ľudského tela (HBM). Medzná hodnota 100 V HBM sa zvolila pre 
IEC 61340-5-1 ako základná prahová hodnota citlivosti, pretože veľká väčšina výrobkov ESD na trhu má 
citlivosť väčšiu ako 100 V. 

Medzné hodnoty stanovené pre každú položku ovládania ESD sú špecifikované pre program ESD 
navrhnutý pre súčiastky so 100 V HBM. Hodnota 100 V je založená na maximálnych úrovniach napätia 
dosiahnuteľných na osobách, ak sú uzemnené technikami akceptovanými v elektronickom priemysle 
podľa IEC 61340-5-1. 

Pre organizácie zaoberajúce sa modelovým poškodením nabitých súčiastok IEC 61340-5-1 stanovuje 
požiadavky týkajúce sa použitia izolačných prvkov v chránenej oblasti ESD (EPA) založené na maxi-
málnych medzných hodnotách elektrostatického poľa. Táto téma sa podrobnejšie rieši v 4.6. 

Všeobecné princípy opísané v IEC 61340-5-1 nemajú obmedzenie svojej použiteľnosti pre ESDS (sú-
čiastka citlivá na ESD) s citlivosťami ESD s hodnotou 100 V alebo vyššou. Pre spoločnosti, ktoré 
manipulujú ESDS s citlivosťami menšími ako 100 V (HBM), môžu sa všeobecné princípy z IEC 61340-5-1 
aj naďalej používať. Organizácia môže potrebovať zmenu niektorých vyžadovaných medzných hodnôt 
špecifikovaný v tabuľkách 2 až 4. Dokumentácia programu by mala vtedy identifikovať, že sa mani-
pulovalo s ESDS s citlivosťami menšími ako 100 V HBM a že to vyžaduje zmenu medzných hodnôt 
stanovených v IEC 61340-5-1. 

Základné princípy ovládania ESD založené na IEC 61340-5-1 sú: 

a) Zabrániť výboju z akéhokoľvek nabitého vodivého predmetu (pracovníka, zariadenia) do zaria-
denia: 

 To možno zabezpečiť pospájaním alebo elektrickým pripojením všetkých okolitých vodičov vrá-
tane personálu k známemu uzemneniu alebo vytvorenému uzemneniu (ako je to na palube lode 
alebo lietadla). Toto spojenie vytvára rovnováhu potenciálov medzi všetkými vodivými pred-
metmi a pracovníkmi. Elektrostatická ochrana môže byť udržiavaná na odlišnom potenciáli od 
nulového potenciálu zeme, ak sú všetky vodivé predmety v systéme na tom istom potenciáli. 

b) Zabrániť výboju z akéhokoľvek nabitého zariadenia citlivého na ESD (nabíjanie môže vzniknúť 
z rozpojenia priameho dotyku alebo môže byť indukované poľom):  

 Nevyhnutné izolačné prvky v okolí nestratia svoj elektrostatický náboj pripojením k uzemneniu. 
Ionizačné systémy zabezpečujú neutralizáciu elektrostatických nábojov na týchto nevyhnutných 
izolantoch (materiál dosiek plošných spojov a niektoré puzdrá súčiastok sú príkladmi nevyhnut-
ných izolantov). Na implementáciu príslušných opatrení v súlade s rizikom sa požaduje posú-
denie nebezpečenstva ESD vytváraného elektrostatickými nábojmi na nevyhnutných izolantoch 
v pracovnom prostredí. 

c) Mimo priestoru chráneného pred ESD (ďalej uvedené ako EPA) často nie je možné kontrolovať 
už uvedené položky, preto sa môže vyžadovať ochranný obal proti ESD.  

 Ochrana pred ESD sa môže dosiahnuť vložením výrobkov citlivých na ESD do antistatických 
ochranných materiálov, ale typ materiálu závisí od okolností a od miest použitia. Vnútri EPA 
môžu materiály rozptyľujúce elektrostatický náboj poskytnúť postačujúcu ochranu. Mimo EPA 
sa odporúčajú materiály tieniace elektrostatický náboj. Aj keď všetky tieto materiály nie sú 
prediskutované v tejto norme, je dôležité poznať rozdiely pri ich použití.  
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1    Rozsah použitia 

Táto technická správa bola spracovaná s cieľom podpory IEC 61340-5-1. 

Ovládacie mechanizmy a medzné hodnoty uvedené v tejto norme boli vytvorené s cieľom ochrany sú-
čiastok, ktoré sú citlivé na výboje s hodnotou 100 V alebo väčšou, s použitím skúšobnej metódy s mo-
delom ľudského tela. Tento všeobecný koncept je však platný aj pre súčiastky, ktoré sú citlivé na výboje 
s napätím menším ako 100 V. 

2    Normatívne odkazy 

Ďalej uvedené citované dokumenty sú nevyhnutné na používanie tohto dokumentu. Pri datovaných odka-
zoch sa používa len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie cito-
vaného dokumentu (vrátane akýchkoľvek zmien). 

IEC 60749-26 Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 26: Electrostatic 
discharge (ESD) sensitivity testing – Human body model (HBM). [Polovodičové súčiastky. Mechanické 
a klimatické skúšobné metódy. Časť 26: Skúšanie citlivosti na elektrostatický výboj (ESD). Model ľud-
ského tela (HBM).] 

IEC 61340-2-1 Electrostatics – Part 2-1: Measurement methods – Ability of materials and products to 
dissipate static electric charge. [Elektrostatika. Časť 2-1: Spôsoby merania. Schopnosť materiálov a vý-
robkov odvádzať elektrostatický náboj.] 

IEC 61340-2-3 Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of 
solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation. [Elektrostatika. Skúšobné metódy 
na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumu-
lácie elektrostatického náboja.] 

IEC 61340-4-1 Electrostatics – Part 4-1: Standard test methods for specific applications – Electrostatic 
resistance of flloor coverings and installed floors. [Elektrostatika. Časť 4-1: Normalizované skúšobné 
metódy na špeciálne používanie. Elektrický odpor podlahových krytín a inštalovaných podláh.] 

IEC 61340-4-3 Electrostatics – Part 4-3: Standard test methods for specific applications – Footwear. 
[Elektrostatika. Časť 4-3: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Obuv.] 

IEC 61340-4-5 Electrostatics – Part 4-5: Standard test methods for specific applications – Methods for 
characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person. [Elektro-
statika. Časť 4-5: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Metódy na charakteristiku 
elektrostatickej ochrany obuvi a podlahy v kombinácii s osobou.] 

IEC 61340-5-1 Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – 
General requirements. [Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými 
javmi. Všeobecné požiadavky.] 

ANSI/ESD STM2.1, Standard Test Method for the protection of electrostatic discharge susceptible items – 
Garments. [Normalizovaná skúšobná metóda na ochranu predmetov citlivých pred elektrostaickým 
výbojom. Odevy.] 

ANSI/ESD STM3.1, Standard Test Method for the electrostatic discharge susceptible items – Ionization. 
[Normalizovaná skúšobná metóda na ochranu predmetov citlivých pred elektrostatickým výbojom. Ioni-
zácia.]  

3    Termíny a definície 

V tomto dokumente platia termíny a definície z IEC 61340-5-1. 
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4    Plán programu ovládania ESD  

Táto kapitola postupnými krokmi opisuje prístup, ktorý sa môže použiť pri spracovávaní programu ovlá-
dania ESD. 

4.1    Vývoj plánu programu ovládania ESD 

4.1.1    Určenie koordinátora ESD  

S cieľom dosiahnutia dobre plánovaného a implementovaného programu ESD sa musí určiť koordinátor 
ESD. Koordinátor ESD je zodpovedný za všetky aspekty ESD v organizácii. Aby bola práca koordinátora 
ESD efektívna, vyžaduje si to: 

a) úplnú podporu manažmentu; 

b) dobrú znalosť elektrostatiky a poznanie, ako sa môžu ESD citlivé súčiastky poškodiť; koordi-
nátor ESD bude musieť často navštevovať vzdelávacie kurzy a semináre vzťahujúce sa na ESD 
za účelom udržania alebo aktualizácie svojich vedomostí; 

c) dôkladné pochopenie IEC 61340-5-1 a všetkých organizačných procesov vzťahujúcich sa na 
manipuláciu so súčiastkami citlivými na ESD; 

d) prístup k meracím prístrojom s cieľom vykonávania auditov preverovania zhody, rovnako ako 
skúšania nových výrobkov ESD a materiálov určených na použitie v programe ESD; 

e) v závislosti od veľkosti organizácie koordinátor ESD môže potrebovať audítorov pridelených na 
vykonávanie auditov ESD. 

Nakoniec manažment musí zabezpečiť pre koordinátora ESD autoritu a finančné zdroje potrebné na 
zaistenie, že program ovládania ESD sa udržiava a presadzuje. 

4.1.2    Stanovenie citlivosti jednotlivých častí na ESD   

Nasledujúcim krokom pri vývoji plánu programu ovládania ESD je určenie úrovne citlivosti časti, zostavy 
alebo zariadenia, pre ktorú sa plán bude vyvíjať. Hoci sú požiadavky opísané v IEC 61340-5-1 účinné na 
manipuláciu s časťami citlivými na 100 V HBM alebo vyššie, organizácia si môže zvoliť vývoj programu 
ESD založeného na citlivostiach ESD, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 100 V HBM. V tejto situácii si 
musí organizácia vytvoriť plán programu ovládania ESD, ktorý jednoznačne uvádza citlivosť ESD, na 
ktorej je tento program založený.  

Organizácia môže využívať rozličné metódy na určovanie citlivosti ESD výrobkov, s ktorými manipuluje. 
Niektoré z týchto metód zahŕňajú: 

• predpoklad, že všetky výrobky ESD majú citlivosť HBM s hodnotou 100 V; 

• skutočné skúšanie súčiastok citlivých na ESD s cieľom stanovenia prahovej hodnoty citlivosti na 
ESD s použitím IEC 60749-26; 

• odvolávanie sa na údaje o citlivosti na ESD v publikovaných dokumentoch, ako sú napríklad 
údajové listy publikované výrobcom. 

4.1.3    Začiatočné posúdenie procesov a organizácie 

Pred začatím vývoja plánu programu ovládania ESD by sa malo vykonať začiatočné posúdenie procesov 
a organizácií ovplyvnených programom ovládania ESD. Organizácie a procesy, ktoré môžu byť ovplyv-
nené zahŕňajú: 

• nákup; 

• vývojové inžinierstvo; 

• preberacie prehliadky; 

• zabezpečenie kvality; 

• výrobu; 

• skúšanie;  

• údržbu; 
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• balenie a dopravu; 

• servis na mieste použitia; 

• analýzy porúch; 

• opravárenské služby; 

• skladovanie náhradných dielov; 

• manipuláciu s materiálom a prepravu častí; 

• preberanie. 

Posúdenie každého priestoru, v ktorom sa manipuluje s časťami ESDS by sa malo vykonať na určenie 
rizík spojených s ESD a možných procesných postupov ESD. Informácie zozbierané počas týchto krokov 
tvoria základ na vývoj plánu programu ovládania ESD. 

4.1.4    Dokumentácia plánu programu ovládania ESD  

Po zozbieraní uvedených informácií je organizácia v polohe umožňujúcej začatie dokumentovania plánu 
programu. Plán by mal stanoviť rozsah programu, ktorý zahŕňa úlohy, aktivity a postupy potrebné na 
ochranu prvkov citlivých na ESD pri úrovni citlivosti na ESD alebo nad touto úrovňou zvolenou pre plán. 
Hoci primárnym zameraním plánu je stanovenie stratégie na splnenie administratívnych a technických 
prvkov z IEC 61340-5-1, včlenenie iných prvkov môžu byť tiež rovnakým prínosom. Tieto doplnkové prvky 
môžu zahŕňať: 

• organizačné zodpovednosti; 

• definované úlohy a zodpovednosti medzi organizáciou a subdodávateľmi a dodávateľmi; 

• stratégie na monitorovanie ziskovosti výrobkov a procesov, ktoré môžu byť dôležité pri určovaní 
účinnosti opatrení využívaných pri ovládaní ESD alebo pri vyhodnocovaní, či by sa nemali pr ijať 
dodatočné opatrenia; 

• prístupy na zaistenie trvalého vylepšovania programu ESD; 

• zoznam schválených ESD výrobkov a materiálov. 

Administratívne a technické prvky z IEC 61340-5-1, ktoré sa majú riešiť v pláne (ak nie sú upravované) 
zahŕňajú: 

• plán školení; 

• plán preverovania zhody; 

• technické požiadavky; 

• sústavy uzemňovania a pospájania; 

• uzemnenie osôb; 

• chránené priestory; 

• balenie; 

• označovanie. 

4.1.5    Prispôsobenie  

Je možné, že určité časti IEC 61340-5-1 nebudú platné pre všetky priestory v organizácii. V takýchto 
situáciách sa dovoľuje, aby organizácia zdokumentovala výnimky pre jeden alebo viac vyžadovaných 
prvkov z IEC 61340-5-1, ak existuje platné, odôvodnené a zdokumentované zdôvodnenie výnimky. Prí-
klad akceptovateľnej výnimky k IEC 61340-5-1 sa nachádza vo vzorovom programe ESD na konci tejto 
normy. 

4.2    Vývoj plánu školení 

4.2.1    Školenie osôb  

Školenie osôb je kritický prvok v implementácii programu ovládania ESD. Neustály záväzok a prístup 
všetkých zamestnancov k poznatku, že prevencia má svoj význam a sústavné úsilie každého pracovníka, 
je jedným z primárnych cieľov školenia.  
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Jedno z prvých rozhodnutí, ktoré sa musí vykonať je rozhodnutie o tom, kto by mal navštevovať školiaci 
kurz ESD. IEC 61340-5-1 vyžaduje, aby sa začiatočné a opakované školenie ESD zabezpečil pre 
všetkých pracovníkov, ktorí manipulujú alebo inak prichádzajú do styku s prvkami citlivými na ESD. Toto 
rozhodnutie sa zdá byť jednoduché, ale starostlivo treba zaistiť, aby všetci ľudia, ktorí manipulujú s prí-
strojmi citlivými na ESD, dostali primerané školenie. Jedným príkladom je finančné oddelenie. Veľa ľudí 
by ihneď prehlásilo, že táto skupina by mala byť vylúčená zo školenia ESD. V niektorých spoločnostiach 
sú však pracovníci finančného oddelenia zahrnutý do ročnej fyzickej inventúry, pri ktorej sa počítajú diely. 
Vtedy sa zamestnanci finančného oddelenia dotýkajú dielcov citlivých na ESD a preto sa musia zúčastniť 
školenia ESD, aby bola organizácia v zhode s IEC 61340-5-1.  

Hoci to nie je požiadavka IEC 61340-5-1, organizácia môže uvažovať zabezpečenie nejakého druhu 
školenia ESD pre pracovníkov, ktorí nemanipulujú s dielcami citlivými na ESD, ako sú napríklad: 

• manažéri, ktorí potrebujú rozumieť dôsledkom prevencie proti ESD a potrebe prevencie proti 
ESD;  

• upratovaciemu a údržbárskemu personálu, ktorí budú pracovať v EPA a  

• zamestnancom zodpovedným za nákup dielcov citlivých na ESD a zariadení ESD.  

Pre návštevníkov EPA, osoba sprevádzajúca návštevníkov je zodpovedná za zaistenie toho, že majú 
oblečené prostriedky ESD vyžadované v organizácii a že rozumejú čo môžu a čo nemôžu robiť v EPA. 

Hoci školenie osôb môže mať niekoľko foriem (t. j. s inštruktorom, založené na počítači atď.), pred-
nostnou technikou pre začiatočné školenie je prostredníctvom inštruktora. Osobitnú pozornosť treba 
venovať nájdeniu vhodného inštruktora. Inštruktor by mal dobre poznať teóriu ESD a program ovládania 
ESD organizácie, rovnako ako predpísané procesy, postupy a materiály. Navyše, ak výrobný proces 
presahuje do viacerých kultúr, starostlivo sa musia uvažovať zvykové a náboženské okolnosti. Okrem 
kultúrnych rozdielov, by sa mali uvažovať aj iné činitele, ako je napríklad vzdelanie, skúsenosti a vek. 
Celé školenie by sa malo realizovať v bezpečnom prostredí bez akéhokoľvek ohrozenia.  

Jedným z prvých krokov je určenie druhu (druhov) školiacich metód ESD, ktoré budú v organizácii naj-
lepšie fungovať. Niektoré možné školiace metódy zahŕňajú: 

• interný inštruktorom vedený kurz ESD; 

• interný konzultantom vedený kurz; 

• počítačom vedené školenie; 

• priemyselné sympózia, semináre a vorkšopy. 

Začiatočný školiaci program by mal zahŕňať základné poznatky o ESD, podrobnosti o pláne programu 
ovládania ESD organizácie a úlohu každej osoby v programe ESD. Školiaci program musí zodpovedať 
nasledujúce základné otázky: 

• čo je statická elektrina? 

• ako sa vyskytne? 

• ako ESD ovplyvňuje kvalitu výrobku? 

Malo by sa zahrnúť starostlivé vysvetlenie procesu ochrany ako súčasti politiky spoločnosti. Bez ohľadu 
na to, ktorý druh školiacej metódy sa zvolí, program by sa mal navrhnúť tak, aby sa odpovedalo na všetky 
otázky frekventantov. Navyše by mali byť k dispozícii znalí pracovníci, ktorí vedia odpovedať na otázky 
frekventantov v čase, keď začínajú pracovať. Vytvorenie komunikačných väzieb je začiatkom úspešného 
školiaceho programu ESD. Tento druh komunikácie by mal pokračovať na pracovisku a mal by tvoriť 
základ pre postupujúci proces výučby. V IEC 61340-5-1 sa vyžaduje, aby sa začiatočné školenie ESD 
vykonalo predtým, ako začne obsluha manipulovať s prístrojmi citlivými na ESD.  

Pretože školiace programy zahŕňajú veľmi rôznorodé pracovné disciplíny a výučbové úrovne, môže byť 
potrebné vytvoriť špeciálne školiace moduly pre špecifické profesie. Pokročilé moduly by mali zdôraz-
ňovať hlavné otázky týkajúce sa každej disciplíny. Zdôraznené otázky kurzov by sa mali prispôsobovať 
každej skupine špecifických potrieb. Napríklad moduly vytvorené pre manažment, vývoj, technikov, 
pracovníkov zabezpečujúcich upratovanie a pracovníkov zabezpečujúcich servis v teréne by sa mohli 
výrazne rozlišovať, lebo ich denné záležitosti a zodpovednosti sú vo veľkej miere rozdielne.  

Pokračujúce alebo obnovovacie školenie je tiež podstatné pre každý školiaci plán organizácie. Mal by sa 
zamerať na základné poznatky preberané počas začiatočného školenia, ale mal by obsahovať aj aktu-
alizáciu programu a zmeny, rovnako aj dôvody týchto zmien. Pri začiatočnom školení by sa mala organi-
zácia rozhodnúť, aký druh školenia sa využije a ako sa často sa bude vyžadovať obnovovacie školenie. 



TNI CLC/TR 61340-5-2 
 

 12 

Zvolená metóda by mala zabezpečiť informovanosť každej osoby a mala by zabezpečiť oživovanie 
záväzkov spojených s celkovým úsilím zabezpečiť program ESD. Obnovovacie školenie je tiež dobrou 
spätnou väzbou monitorujúcou účinnosť programu. Pracovníci by mali byť povzbudzovaní aby diskutovali 
o otázkach a ponúkali návrhy vylepšenia týchto lekcií. Potom sa môžu stanoviť kroky na vylepšenie 
celkového programu ovládania ESD organizácie. 

Po skončení školiacich lekcií (začiatočných alebo obnovujúcich) je potrebné sa uistiť, či frekventanti 
rozumejú konceptom programu ovládania ESD prednášaným počas týchto lekcií a či si ich zapamätali. 
IEC 61340-5-1 vyžaduje, aby sa súčasťou školiaceho plánu stala nejaká objektívna vyhodnocovacia 
technika. Môže sa to vykonať niekoľkými spôsobmi, ktoré zahŕňajú písomné skúšky, lekcie s odpoveďami 
a otázkami s inštruktorom alebo viacnásobné výberové otázky na záver lekcie založenej na využití 
počítača. Bez ohľadu na zvolenú metódu, organizácia by mala stanoviť kritériá vyhovenia/nevyhovenia na 
skúšky zabezpečujúce, že sa vykonalo primerané školenie. Záznamy o všetkých výsledkoch sa musia 
uchovávať. Záznamy o skúškach by sa mali uskladňovať tak, aby boli ľahko dostupné pre manažment 
a zákazníkov, ktorí chcú objektívny dôkaz, že sa školiaca časť plánu programu ovládania ESD dodržala.  

Nakoniec pretože IEC 61340-5-1 vyžaduje opakované alebo obnovovacie školenia, mal by sa stanoviť 
systém uvádzajúci, v ktorom čase sa majú zamestnanci zúčastniť opakovaného skúšania a/alebo opa-
kovanej certifikácie. 

Mal by sa udržiavať archív alebo centrálny zdroj informácií o výučbových materiáloch týkajúcich sa ovlá-
dania ESD, aby sa k nemu mohol kedykoľvek pracovník organizácie dostať. Archív by mohol zahŕňať: 

• materiály o začiatočných a obnovujúcich školiacich lekciách; 

• buletíny alebo letáky týkajúce sa ESD; 

• videá alebo CD; 

• školiace materiály spracované pre počítače; 

• technické správy, štúdie, normy a špecifikácie; 

• výrobkové špecifikačné listy materiálov a zariadení slúžiacich na ovládanie ESD. 

4.3    Vývoj plánu preverovania zhody 

4.3.1    Úvod  

Tento článok sa bude zaoberať dôležitosťou správne implementovaného plánu preverovania zhody a o jeho 
úlohe pri udržiavaní úspešného programu ovládania ESD.  

Aby bol program ovládania ESD úspešný je dôležité vytvoriť plán neprerušovaného dozoru. Tento plán 
musí identifikovať: 

• položky ovládania ESD, ktoré sa budú používať, 

• ako často budú tieto položky preverované na zaistenie, že spĺňajú špecifikácie a typy auditov, 

• dovolené medzné hodnoty pre každú použitú položku ovládania ESD, 

• skúšobné metódy, ktoré sa budú používať auditormi na preverenie, či je každá položka ovlá-
dania ESD v rámci stanovených parametrov, 

• zariadenia, ktoré sa budú používať na preverovanie rozličných položiek ovládania ESD, 

• kto bude vykonávať merania pri audite, 

• čo sa bude robiť, ak nastane stav nezhody. 

4.3.2    Položky ovládania ESD  

Existuje veľa spôsobov ako stanoviť program ovládania ESD. Tento program môže mať rozsah od veľmi 
jednoduchého, nízkonákladového alebo základného systému až do veľmi komplexného ovládacieho 
programu, ktorý využíva široký rozsah položiek ovládania zabezpečujúcich redundanciu v prípade zly-
hania primárneho prvku (prvkov) ovládania ESD.  

Základný program ovládania ESD môže obsahovať nasledujúce položky: 

a) uzemnený pracovný povrch; 

b) obsluha uzemnená cez a náramok; 

c) ESD ochranný obal zabezpečujúci presun ESDS od jedného procesného kroku k nasledujúcemu. 
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Komplexný program ovládania ESD môže zahŕňať nasledujúce položky: 

1. uzemnené pracovné povrchy; 

2. obsluha uzemnená cez konštantný monitor náramkov; 

3. obsluha uzemnená na staticky riadenú podlahu cez obuv ESD; 

4. obsluha odetá do uzemneného ESD odevu; 

5. pri každej pracovnej stanici ionizácia vzduchu. 

Rozhodnutie o tom, či sa využije základný alebo komplexný program ovládania ESD je výberom 
spoločnosti. Niektoré úvahy sú založené na hodnote vyrábaných výrobkov, požiadavkách na spoľahlivosť 
výrobkov stanovených zákazníkmi a citlivosti zariadení, s ktorými sa manipuluje, na ESD. Jeden druh 
programu nemusí byť nevyhnutne lepší ako iný, pretože každý môže byť účinný pri ochrane zariadení 
citlivých na ESD.  

Keď sa už definovali a implementovali položky ovládania ESD, organizácia by mala vytvoriť kontrolný 
zoznam auditu. S cieľom stanovenia zmysluplných údajov týkajúcich sa vylepšujúcich alebo zhoršujúcich 
trendov programu ESD je potrebné, aby auditori vykonávali audit v každej oblasti a vždy dôsledným 
spôsobom. Veľa organizácií sa presvedčilo, že správne navrhnuté kontrolné zoznamy pomáhajú vylep-
šovať dôslednosť auditu. 

4.3.3    Frekvencia preverovania  

Frekvencia preverovania funkcie prvkov ovládania ESD je závislá od množstva činiteľov, ako sú napríklad 
ako často sa prvok používa, trvanlivosť prvku a vplyv na program ovládania ESD v prípade, že položka 
ovládania zlyhá. Ako príklad sa náramky často používajú ako primárny prostriedok uzemnenia obsluhy. 
Šnúra náramku je počas nosenia každý deň vystavená tisícom cyklom naťahovania/ohybu a vodivý drôt 
(drôty) v šnúre náramku sa môžu v konečnom dôsledku pretrhnúť. Typická frekvencia preverovania 
náramkov používaná v priemysle je raz za pracovnú zmenu z dôvodu dôležitosti šnúr náramku pre 
úspešnosť programu a pravdepodobnosť zlyhania.  

Niektoré organizácie môžu chcieť predĺženie času medzi preverovaniami položiek ovládania ESD, ak sa 
používali za určité časové obdobie. To sa typicky vykonáva monitorovaním zlyhania položiek ovládania 
ESD. Ak má organizácia dôkaz o tom, že existuje akceptovateľný časový interval v rámci ktorého 
nenastali nijaké zlyhania, čas medzi prevereniami sa môže zvýšiť. Potom sa monitoruje nový interval 
preverovania. Ak sa identifikuje neakceptovateľná úroveň zlyhania, potom sa musí frekvencia preve-
rovania vrátiť späť na predchádzajúcu úroveň. 

4.3.4    Typ preverovania  

V priemysle sa v súčasnosti používa niekoľko typov preverovaní. Tieto preverenia sa často používajú 
v kombinácii s cieľom maximalizácie účinnosti programu ESD.  

4.3.4.1    Vizuálne preverovanie  

Vizuálne preverovanie používajú spoločnosti na preverenie všeobecného stavu EPA. Môžu ich používať 
zamestnanci na začiatku pracovnej zmeny na zaistenie, že všetky uzemňovacie vodiče sú na svojom 
mieste a že nepotrebné statické generátory boli odstránené z pracoviska. Vizuálne preverovanie môže 
použiť aj manažment a dozorní pracovníci na zaistenie, že zamestnanci dodržujú návody s ohľadom na 
denné skúšania náramku, správneho nosenia odevov ESD a správneho nosenia náramku a obuvi ESD. 
Vizuálne preverovanie je často dobrým indikátorom toho, či sa program ESD dodržiava alebo nie.  

4.3.4.2    Preverovanie meraním 

Väčšina organizácii sa spolieha na preverenie funkčnosti ovládacích prvkov prostredníctvom meraní. 
Tieto typy preverovaní sa vykonávajú špeciálne vyškolenými auditormi s použitím zariadení, ktoré sa 
zvolili tak, aby správne merali každý ovládací prvok ESD. Niektoré organizácie merajú 100 % z každého 
ovládacieho prvku používaného v továrni, zatiaľ čo iné vykonávajú preverenia na vzorkovej základni. Typ 
použitého preverenia volí organizácia implementujúca IEC 61340-5-1, ak sa preukáže, že je účinný. 

4.3.5    Medzné hodnoty položiek ovládania ESD 

V minulosti bolo veľa spoločnosti nútených vyvinúť si svoje vlastné skúšobné postupy a stanoviť medzné 
hodnoty pre ovládacie položky ESD, ktoré používali. Ovládanie ESD sa však dostalo do bodu, v ktorom 
existujú všeobecne akceptované medzné hodnoty pre veľa položiek ovládania ESD, ktoré sa používajú. 
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Stanovenie programu ESD okolo medzných hodnôt nachádzajúcich sa v IEC 61340-5-1 drasticky zníži 
možnosť, že súčiastky citlivé na 100 V (HBM) budú poškodené udalosťou spojenou s ESD.  

Môžu byť prípady, v ktorých sa musia medzné hodnoty zúžiť. Príklad tejto situácie sa vyskytne, ak orga-
nizácia nevrhne program ESD pre súčiastku s citlivosťou na ESD menšou ako 100 V.  

4.3.6    Skúšobné metódy 

S cieľom implementácie IEC 61340-5-1, existuje požiadavka, aby organizácia dodržiavala postupy skú-
šok alebo normy špecifikované v tabuľkách 1 až 4 z IEC 61340-5-1. Uznáva sa, že si niektoré organizácie 
vytvorili svoje vlastné metódy skúšok alebo používajú iné normalizované metódy na preverovanie 
niektorých ovládacích prvkov ESD. Toto umožňuje IEC 61340-5-1. Ak organizácia nepoužíva normy 
uvedené v IEC 61340-5-1, prehlásenie o prispôsobení  sa musí zahrnúť do plánu programu ovládania 
ESD, ktorý opisuje dôvody nepoužívania noriem, na ktoré sa vyskytujú odkazy. Organizácia musí byť tiež 
schopná spoľahlivo preukázať, že použité skúšobné metódy sú vhodné.  

Skúšobné metódy uvedené v tabuľkách sú primárne určené na kvalifikovanie výrobkov a materiálov po-
užívaných organizáciou. Modifikovaná verzia skúšobnej metódy sa často používa organizáciou na vyko-
návanie meraní pri audite, ktoré vyhovujú IEC 61340-5-1. 

Je veľmi dôležité, aby každá osoba zahrnutá do auditu programu ovládania ESD rozumela, ako sa majú 
vykonávať merania počas auditu. Organizácia musí vyvinúť postupy na vykonávanie každého merania 
počas auditu. Organizácia musí tiež zabezpečiť, aby každá osoba zahrnutá do vykonávania merania 
rozumela postupom auditu. 

4.3.7    Skúšobné zariadenia  

Je veľmi dôležité, aby organizácia zvolila správne zariadenia slúžiace na vykonávanie meraní zaisťu-
júcich preverenie zhody. Najlepšie je zvoliť zariadenia, ktoré vyhovujú zariadeniam špecifikovaným pre 
jednotlivé skúšobné metódy IEC alebo normám uvedeným v tabuľkách 1 až 4 z IEC 61340-5-1. Každý 
z auditorov musí byť vyškolený o správnom používaní meracích zariadení. 

4.3.8    Schopnosti auditora 

Ako súčasť vývoja programu ESD, ktorý vyhovuje IEC 61340-5-1 je dôležité, aby sa na audit programu 
ESD zvolili vhodní ľudia. Niektoré úvahy spojené s výberom vnútorných auditorov zahŕňajú: 

• Vnútorný auditor musí poznať IEC 61340-5-1, rovnako ako špecifický program ESD organi-
zácie. 

• Vnútorný auditor by mal tiež porozumieť tomu, či program ovládania ESD vyhovuje systému 
riadenia kvality organizácie. Jedným príkladom sú závery auditu ESD. Ako organizácia rieši 
nezhody objavené počas auditov? Ako sú závery auditu ESD zdokumentované? Sú gene-
rované správy o nápravných krokoch? Pred skončením nápravných krokov auditor preverí, či 
boli zistenia z auditu napravené? 

• Uprednostňuje sa, aby bol vnútorný auditor vyškolený ako sa vykonávajú audity. ISO 90001) 
zaoberajúca sa školením auditorov poskytuje dobrý základ pre všetkých procesných auditorov. 

• Auditor ESD by mal dobre porozumieť výrobným postupom, ktoré budú auditované. 

4.3.9    Správa o zisteniach auditora  

Je dôležité, aby bol manažment informovaný o stave programu ESD. To sa môže dosiahnuť vydávaním 
správ na konci auditu. Koordinátor ESD musí klasifikovať prísnosť každej nezhody. Veľké nezhody sa 
musia riešiť pred nezhodami, ktoré sa pokladajú za malé. O významných nezhodách ESD by mal byť 
manažment informovaný bezprostredne tak, aby sa mohli prideliť správne zdroje na nápravu problémov.  

Existuje veľa spôsobov, aby si bol manažment vedomý o zisteniach auditu ESD. Diagramy z auditu sú 
bežne používané na vytváranie správ o výsledkoch auditu. Diagram by mal minimálne identifikovať: 

• počet zistení z auditu; 

• druh zistenia; 

• auditovanú oblasť. 

                                                           
1)  ISO 9000, Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník. 
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Obrázok 1 – Príklad správy o audite uvádzajúcej aktuálny stav programu ESD 

Informácie obsiahnuté na obrázku 1 znázorňujú manažovanie aktuálneho stavu programu ESD a polo-
žiek, ktoré sú najväčším zdrojom nezhôd. Obrázok 1 však nepovie manažmentu, či sa program dodr-
žiava. Veľa organizácii si stanovilo ciele auditu pre celkový počet zistení dovolených pre danú oblasť. 
Obrázok 2 zahŕňa ciele pre výrobnú linku. Ako sa dá vidieť z obrázok 2, výrobná linka významne pre-
výšila stanovené ciele ESD. Tieto informácie ďalej napomáhajú manažmentu pri určovaní, či sa program 
ESD dodržiava alebo nie.  

Konečným obohatením správy je správa o trende auditu. Tieto informácie ukazujú manažmentu stav 
auditu v čase. Príklad grafu trendu auditu sa nachádza na obrázku 3. 

 

Obrázok 2 – Príklad správy o audite uvádzajúcej ciele pre výrobnú linku 
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Obrázok 3 – Príklad správy o audite uvádzajúcej trend auditu 

4.4    Sústavy uzemňovania/pospájania 

4.4.1    Úvod 

Ochrana ESDS sa dosiahne zriadením uzemňovacej dráhy na uvedenie materiálov chránených pred 
ESD a osôb na rovnaký elektrický potenciál. Každý vodič a položka pohlcujúca náboj v prostredí zahŕ-
ňajúca osoby, musia sa pospájať alebo elektricky pripojiť na známu zem alebo spoločný bod pripájania. 
Toto pripojenie spôsobí distribúciu nábojov, ktoré vyrovná napätie na všetkých položkách a osobách 
a tým eliminuje šancu vzniku udalosti ESD na ESD citlivých zariadeniach. Elektrostatická ochrana sa 
môže udržiavať na potenciály, ktorý je rozdielny od „nulového“ napätia referenčnej zeme, pokiaľ majú 
všetky položky systému rovnaký potenciál.  

POZNÁMKA. – Je dôležité pochopiť, že izolátory nemôžu stratiť svoj elektrostatický náboj ich spojením so zemou. Mani-
pulácia s izolátormi sa opisuje v 4.6 d). 

V tomto článku sa poskytuje návod a postupy potrebné na zriadenie účinnej dráhy na zem. Táto diskusia je obmedzená na 
uzemňovanie na účely ESD.  

4.4.2    Základné požiadavky na uzemňovanie 

Prvý krok na zabezpečenie, že všetko nachádzajúce sa v EPA má rovnaký elektrický potenciál je 
uzemnenie všetkých vodivých súčastí v pracovnej oblasti (pracovné povrchy, ľudia, zariadenia atď.) na 
jeden z nasledujúcich bodov. 

4.4.2.1    Ochranná zem alebo funkčná zem 

Elektrická referenčná zem (ochranná zem) na účely ESD využíva uzemňovací vodič zariadenia, ktorý je 
časťou elektrickej napájacej siete. Využitie ochrannej zeme ako referenčnej zeme pri položkách ovlá-
dania ESD zabezpečí, že položky ovládania ESD a napájané elektrické zariadenia majú rovnaký poten-
ciál. Nasledujúce schémy (obrázky 4a, 4b a 4c) zobrazujú uzemňovací vodič zariadenia použitý v troch 
rozličných elektrických napájacích sieťach. Ak sa použije tento druh referenčnej zeme, položky ovládania 
ESD používané v organizácii sú pripojené na uzemňovací vodič zariadenia. 

V situáciách, v ktorých si organizácia neželá používanie uzemňovacieho vodiča zariadenia alebo nie je 
uzemňovací vodič zariadenia dostupný, môže sa použiť funkčná zem. Funkčná zem je samostatný uzem-
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ňovač, ktorý sa používa ako referenčná zem pri všetkých položkách ovládania ESD používaných organi-
záciou. Odporúča sa, ak je to možné, aby funkčná zem bola pospájaná s uzemnením elektrickej siete (ak 
je dostupné), aby sa eliminovali rozdiely potenciálov medzi týmito dvomi uzemňovacími sústavami. 

 

Obrázok 4a – Elektrické napájacie siete v Severnej Amerike  

 

Obrázok 4b – Elektrické napájacie siete v Malajzii 

 

Obrázok 4c – Elektrické napájacie siete v Spojenom kráľovstve – jednofázová sieť 

Obrázok 4 – Elektrické napájacie siete špecifické pre jednotlivé krajiny 
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4.4.2.2    Spoločný bod spojenia (pospájanie) 

Ak uzemňovacia sústava nie je dostupná, program ovládania ESD sa môže stále zriadiť spojením všet-
kých položiek ovládania ESD a iných veľkých vodičov dohromady v spoločnom bode spojenia. Spoločný  
bod spojenia nie je pripojený k zemi, ale položky pripojené na spoločný bod spojenia budú na rovnakom 
potenciály, čo minimalizuje šancu poškodenia ESDS. Spoločný bod spojenia môže byť jedným vodivým 
bodom, ku ktorému sú pripojené uzemňovacie vodiče každej položky ovládania ESD alebo je ním veľký 
vodivý prvok, ako je napríklad kovová kostra alebo pracovné miesto.  

Skutočný príklad zo života sa dá často pozorovať pri prevádzkovaní kancelárskych zariadení. Z bezpeč-
nostných dôvodov servisní technici často odpoja napájaciu šnúru striedavého napájania, čím sa zaria-
denie odpojí od zeme. Za účelom inštalovania dosiek alebo súčiastok citlivých na ESD do zariadenia 
potrebné je elektrické spojenie alebo pospájanie servisného technika, kostry zariadenia a výrobku citli-
vého na ESD. Keď je všetko pospájané dohromady, udalosť s ESD sa nevyskytne medzi pospájanými 
položkami počas manipulácie a inštalovaní výrobku do kancelárskeho zariadenia technikom. 

4.4.3    Posudzovanie dodatočného uzemňovania 

Lietadlá, lode a povrchy vozidiel majú typicky zemnú pripojnicu alebo uzemňovací vodič, ktorý je vhodný 
na použitie ako zem pre ESD. Tento scenár je podobný so scenárom pospájania. 

Je dobrou technickou praxou, ak sa každý uzemnený pracovný povrch priamo spojí so zemou. Na ob-
rázku 5 sa uvádza príklad odporúčanej metódy. Veľa spoločností avšak spája pracovné povrchy so 
zemou do série, ako je to znázornené na obrázku 6. Spojenie pracovných povrchov do série môže spô-
sobiť situáciu, v ktorej veľa pracovných povrchov sa môže oddeliť od zeme, ak sa preruší jeden uzem-
ňovací vodič a preto sa tento typ uzemnenia neodporúča. 

 

Obrázok 5 – Príklad individuálne uzemnených pracovných stolov – odporúča sa 

 

 

Obrázok 6 – Príklad sériovo uzemnených pracovných stolov – neodporúča sa 
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4.4.4    Preverovanie sústavy uzemňovania ESD  

4.4.4.1    Ochranná zem 

Pri ovládacích programoch ESD, ktoré využívajú uzemňovací vodič zariadenia na uzemnenie položiek 
ovládania ESD, potrebné je preverenie celistvosti elektrickej siete. Použité hodnoty sa môžu odlišovať 
podľa požiadaviek na elektrické siete v jednotlivých krajinách. Existujú však určité položky, ktoré, ktoré by 
sa mali preveriť pre každý program ovládania ESD, ktorý využíva uzemňovací vodič zariadenia. 

• Impedancia uzemňovacieho vodiča zariadenia by mala spĺňať národné požiadavky na elektrické 
siete. 

• Elektrická sieť musí byť správne zapojená, aby sa zaistilo, že ovládacie položky ESD sú pripo-
jené na zem a nie na napájaciu časť elektrickej siete. 

4.4.4.2    Funkčná zem  

Ak sa používa funkčná zem, potrebné je preverenie, či sústava tyčových uzemňovačov spĺňa požiadavky 
uvedené v národných elektrických pravidlách pre takéto sústavy. Niektoré položky, ktoré môžu vyžadovať 
skúšanie zahŕňajú: 

• rezistivitu pôdy; 

• odpor uzemnenia; 

• odpor uzemňovača. 

4.4.4.3    Pospájanie 

Ak sa používa sústava pospájania, dôležité je preveriť, či je spoločný bod pospájania dostatočne vodivý. 
Odpor spoločného spájacieho bodu medzi akýmikoľvek dvomi prípojmi položiek ovládania ESD musí byť 

menší ako 1 Ω pri meraní s jednosmerným ohmmetrom schopným merania odporu od 0,1 1 Ω do 1  106 
1 Ω s minimálnym napätím naprázdno 1,5 V. 

4.4.5    Preverovanie správnej inštalácie položiek ovládania ESD 

Ak sa preverila referenčná zem ESD je dôležité zabezpečenie, aby sa každá položka ovládania ESD 
pripojila na referenčnú zem. Najprv sa musí zabezpečiť, aby sa každá položka ovládania ESD pripojila na 
referenčnú zem. Nasledujúco sa s použitím skúšobnej metódy alebo normy a medzných hodnôt, pre 
každú položku ovládania ESD, uvedenú v tabuľkách 2 a 3 z IEC 61340-5-1 preverí, či odpor uzemnenia 
(alebo odpor proti spoločného bodu spojenia) vyhovuje vyžadovaným medzným hodnotám. 

4.5    Uzemňovanie osôb  

Uzemnenie osôb je kritický technický prvok vyžadovaný v IEC 61340-5-1 a musí sa riešiť stále, keď sa 
osoba zaoberá manipuláciou s nechránenými súčiastkami citlivými na ESD. Existujú dva prostriedky, 
ktorými sa dá táto požiadavka splniť. Prvým prostriedkom je používanie náramkovej zostavy a druhým 
prostriedkom je používanie podlahového systému/obuvi. Výber závisí od niekoľkých činiteľov, ktoré zahŕ-
ňajú fyzickú činnosť a okolie osoby, rovnako ako potenciálne náklady každej alternatívy. Obidve systé-
mové techniky zahŕňajú osobu, ovládacie položky (t. j. náramok, podlahový systém a obuv) a spojenie so 
zemou. Typy náramku, podlahového systému a obuvi, ich použitie a ďalšie dôležité informácie sú opí-
sané v 4.5.2 a 4.5.3. 

4.5.1    Požiadavky na systém  

Elektrostatický náboj sa môže akumulovať na tele z dôvodu pohybu. Náboj spôsobuje elektrostatický 
potenciál alebo napätie medzi telom a zemou. Toto napätie môže mať škodlivý charakter, ak sa vybije do 
ESDS. Postupy uvedené v IEC 61340-5-1 sú navrhnuté na ochranu prístrojov citlivých na napätia 
ľudského tela 100 V alebo väčšie. Aby sa udržalo telové napätie osoby na hodnote menšej ako 100 V, 
telo sa musí elektricky spojiť so zemou, alebo sa musia rozdiely potenciálov eliminovať vzájomným 
pospájaním všetkých ovládacích prvkov ESD.  

Pri uzemnenej sieti musí existovať nejaký stupeň istoty, že napätie tela ostane pod hodnotou 100 V, ak je 
pripojené do série s odporom so zemou. Tento odpor je kľúčovým činiteľom obmedzujúcim napätie 
pozorované na tele. Pri danom pohybe tela dosiahnuté napätie sa zvyšuje s odporom. Skúšky vykoná-

vané technickou komisiou IEC 101 preukázali, že odpor 3, 5  107 Ω alebo menší je potrebný na ob-
medzenie telového napätia na hodnotu menšiu ako 100 V. Obrázok 7 znázorňuje vzťah medzi telovým 
napätím a odporom uzemnenia.  
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Obrázok 7 – Vzťah medzi telovým napätím a odporom uzemnenia  

4.5.2    Náramková zostava  

Náramková zostava pozostáva z troch prvkov: osoba, kábel od náramku a manžeta. Na zaistenie, že 
odpor uzemnenia osoby je v rozsahu špecifikácie, je dôležité meranie celej zostavy (t. j. od tela osoby až 
po koniec uzemňovacej šnúry).  

Náramková zostava je najbežnejšie používaným prostriedkom slúžiacim na uzemňovanie osôb. Náramok 
sa vyžaduje v IEC 61340-5-1 pre činnosti, pri ktorých osoby sedia a manipulujú alebo montujú položky 
prípadne súčiastky citlivé na ESD. Zdôvodnenie tejto požiadavky spočíva v tom, že podlahový systém 
a systém obuvi nemusí zabezpečiť spoľahlivé spojenie so zemou, pretože nohy osoby sa nemusia 
neustále dotýkať podlahy počas sedenia. 

Zatiaľ čo náramková zostava uzemní osobu počas státia, často sa uzemňovacia šnúra stáva fyzickým 
obmedzením pre jej nositeľa. V takých prípadoch sa bude organizácia spoliehať na podlahový systém 
obuvi s cieľom uzemnenia osôb. 

4.5.3    Systém obuv/podlaha 

Osoby sa môžu tiež uzemniť prostredníctvom podlahového systému a systému obuvi. Táto metóda je 
použiteľná, ak sa vyžaduje, aby sa osoby pohybovali alebo stáli v priestoroch, v ktorých nie je účelné 
použitie náramku a v ktorých sa manipuluje s prvkami ESDS alebo sa prvky ESDS prenášajú. Uzem-
ňovacia dráha sa zachováva vďaka použitiu pohlcovacích alebo vodivých podláh a pohlcovacej alebo 
vodivej obuvi. Systémy obuvi/podláh sa môžu inštalovať na zabezpečenie zálohovania ovládacích prvkov 
ESD pre osoby uzemnené s náramkovou zostavou.  

Ak sa použijú systémy obuvi/podláh ako jediný uzemňovací systém osôb, odpor uzemnenia vrátane odporu 

osoby, obuvi a podlahy musí byť neustále rovnaký, ako sa špecifikuje pre náramky (< 3,5 Ω  107 Ω). Ak 
sa používa systém obuvi/podláh s vyšším odporom, celkový odpor uzemnenia musí byť menší ako 

1,0 Ω  109 Ω a maximálne napätie na osobe musí byť menšie ako 100 V (priemer piatich najvyšších 
vrcholových hodnôt) pri najnepriaznivejších podmienkach. 

Niektoré možnosti použitia obuvi zahŕňajú obuv regulovanú ESD, uzemňovacie náramky podrážky a pod-
pätku rovnako ako pokrývky obuvi. Ak obuv ESD úplne nezakrýva chodidlo, môže nastať vytváranie 
náboja, osobitne pri chôdzi osoby. Príklad toho nastane pri použití náramkov podpätku. Nasledujúci 
diagram (obrázok 8) zobrazuje napätie na tele človeka počas chôdze po uzemnenej vodivej podlahe 
s použitím dvoch náramkov päty. Napätie na telách osôb nie je riadené, lebo náramky podpätku nie sú 
v trvalom kontakte s vodivým povrchom podlahy. 
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Obrázok 8 – Napäťové údaje osoby prechádzajúcej po uzemnenej vodivej podlahe,  
ktorá je vybavená dvomi náramkami podpätku 

Náramky podpätku môžu byť však účinnou časťou programu ovládania ESD, ak sa použijú pri operáciách 
vykonávaných v stoji, ak sa náramok používa na každej nohe a ak sa riziko ESD spôsobené príležitost-
nou stratou spojenia so zemou pokladá za akceptovateľné. Nemali by sa používať v procesoch, pri 
ktorých sa nechránené ESDS premiestňujú rukou vnútri EPA. 

Na meranie systému obuvi/podláh v kombinácii s osobou sa použijú dve skúšobné metódy. IEC 61340-4-5 
bola pripravená s cieľom merania: 

a) Odpor uzemnenia podlahových materiálov v kombinácii s osobou vybavenou staticky ovládanou 
obuvou. Táto skúška sa môže používať na vyhodnotenie systémov pred ich inštalovaním alebo 
sa môže používať pri nainštalovaných podlahách. Tento skúšobný postup sa môže používať na 
charakterizovanie akéhokoľvek ochranného podlahového materiálu ESD. Zahŕňa všetky pokrýv-
ky podláh (napríklad dlaždice, koberce, epoxidové zmesi, laminátované podlahy, rohože, náte-
ry/povlaky alebo povrchové úpravy podláh).  

b) Druhý skúšobný postup poskytuje spôsob, akým sa charakterizuje správanie podlahových ma-
teriálov a obuvi ESD meraním vzniku náboja na podlahe, obuvi a osobe, ako na celom systéme. 
Tento skúšobný postup sa môže používať na vyhodnotenie systémov pred ich inštalovaním 
alebo sa môže používať pri nainštalovaných podlahách. Tento skúšobný postup sa môže po-
užívať na charakterizovanie akéhokoľvek ochranného podlahového materiálu ESD. Zahŕňa 
všetky pokrývky podláh (napríklad dlaždice, koberce, epoxidové zmesi, laminátované podlahy, 
rohože, nátery/povlaky alebo povrchové úpravy podláh). 
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4.6    Chránený priestor (EPA)  

Priestor chránený pred ESD (EPA) je priestor, ktorý je vybavený položkami ovládania ESD vyžadovanými 
na minimalizovanie šance poškodenia súčiastok citlivých na ESD. 

V širokom zmysle slova je ochranný priestor schopný riadiť statickú elektrinu na všetkých položkách, 
ktoré vstupujú do pracovného priestoru. Osoba a iné vodivé a pohlcovacie položky sa musia elektricky 
pospájať a spojiť so zemou (alebo spoločným spájacím bodom, ak nie je zem dostupná) za účelom 
vyrovnania elektrického potenciálu medzi položkami. Veľkosť EPA sa môže vo veľkom rozsahu odl išovať. 
Chráneným priestorom môže byť trvalé pracovisko v miestnosti alebo celá podlaha fabriky zahŕňajúca 
tisíce pracovísk. Chráneným priestorom môže byť tiež prenosný pracovný povrch alebo rohož, ktoré sa 
používajú na otvorenom pracovisku.  

IEC 61340-5-1 uvádza niekoľko ďalej uvedených požiadaviek na manipuláciu so súčiastkami ESDS: 

a) So súčiastkami citlivými na ESD sa musí manipulovať vnútri EPA. To znamená, že pri akej-
koľvek operácii, pri ktorej sa manipuluje s nechráneným ESDS všetky položky, ktoré by mohli 
prísť do kontaktu s ESDS musia sa spojiť s definovanou zemou ESD, alebo sa musia vzájomne 
prepojiť, aby vytvorili pospájanie. Ak musia súčiastky citlivé na ESD opustiť EPA, musia sa 
chrániť pred poškodením. Na prenos súčiastok ESDS z jednej EPA do inej sa musí použiť 
ochranné balenie alebo špeciálne skonštruovaný nosič. 

b) EPA musí mať dobre definované hranice. Primerané symboly a označenia musia identifikovať 
chránené priestory tak, aby všetci ľudia vstupujúci do priestoru, vrátane návštevníkov, boli si 
vedomí potreby osobitných opatrení. Niektoré príklady vhodných symbolov/označení sú hranič-
né značky, podlahová páska vyznačujúca hranicu EPA, rozdielne farby dlaždíc alebo akákoľvek 
iná metóda, ktorá definuje hranicu EPA. Organizácia musí zaistiť, aby školenie ESD novým 
pracovníkom zreteľne poskytlo pravidlá pre EPA a ako sa EPA identifikuje. 

c) Prístup do EPA je dovolený iba pre osobu, ktorá úspešne ukončila školenie ESD. V prípadoch 
ak sa pre dodávateľov, zákazníkov, nových zamestnancov alebo iných návštevníkov vyžaduje 
vstup do EPA, tieto osoby musí sprevádzať osoba, ktorá ukončila školenie ESD. 

d) Organizácia musí zaistiť aby sa izolačné prvky, ktoré nie sú nevyhnutné pre prevádzku, odstrá-
nili zo všetkých EPA. Izolátory vyžadované z dôvodu výrobných procesov sa musia preveriť, či 
predstavujú ohrozenie pre súčiastky citlivé na ESD. IEC 61340-5-1 identifikuje dve metódy, 
ktoré sa v súčasnosti vo svete používajú pre manipulačné procesy vyžadujúce izolačné prvky.  

1. Niektoré organizácie merajú intenzitu elektrostatického poľa v bode alebo polohe, v kto-
rom/v ktorej sa manipuluje s ESDS. V takomto prípade intenzita poľa nesmie prevýšiť 
10 000 V/m.  

2. Iné organizácie merajú pole na individuálnych položkách, ktoré sú prinesené do EPA. V týchto 
prípadoch sa elektrostatický potenciál položky meria pri vopred nastavenej vzdialenosti od 
izolátora (podľa inštrukcií na prácu s meracím prístrojom). Pre tento typ merania je maxi-
málny akceptovateľný potenciál 2 000 V. Ak meranie prekračuje 2 000 V, potom sa musí 
vykonať: 

i) izolátor sa musí udržiavať minimálne 30 cm od ESDS; 

ii) ak sa vzdialenosť 30 cm nedá zachovať, organizácia použije ionizáciu alebo iné metódy 
na zníženie úrovní náboja generovaného procesom; použitie chemickej úpravy povrchov 
izolačných materiálov alebo doplnenie ovládacích prvkov vlhkosti vnútri EPA sú dve 
možné metódy dopĺňajúce ionizáciu, ktoré sa môžu použiť na zníženie úrovní meraných 
elektrostatických polí na akceptovateľné úrovne.  

4.7    Položky ovládania ESD 

Nasledujúce články opisujú niektoré z rozdielnych položiek ovládania ESD, ktoré sa môžu použiť pri 
vývoji programu ovládania ESD, ktorý zodpovedá IEC 61340-5-1. 

4.7.1    Pracovné plochy 

4.7.1.1    Všeobecné poznámky 

Pracovné plochy hrajú kritickú úlohu pri návrhu a implementácii EPA. Pracovné plochy navrhnuté na ovlá-
danie ESD sa používajú vo výrobe a v priestoroch, v ktorých sa vykonávajú opravy, rovnako ako pri 
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prácach v teréne. Väčšina priestorov, v ktorých sa manipuluje s nechráneným ESDS, kde sa tieto ESDS 
opravujú alebo skúšajú vyžadujú nejakú formu pracovného povrchu navrhnutého na pohlcovanie elektro-
statických nábojov. Pracovná plocha je hlavnou súčasťou zabezpečovania miestneho staticky bezpeč-
ného pracovného prostredia. Pracovná plocha sa vo veľkej časti priemyslu pokladá za druhý najdôleži-
tejší prvok programu ovládania ESD, pričom uzemnenie osôb je najdôležitejšie. 

Hlavným účelom správne uzemneného pracovného povrchu je zaistenie, aby predmety, s ktorými sa 
bude manipulovať a pracovná plocha mali rovnaký elektrický potenciál. Pracovné plochy poskytujú nasle-
dujúce funkcie: 

• pracovná plocha navrhnutá na usmernenie statickej elektriny poskytuje elektrickú dráhu do 
zeme alebo do spoločného spájacieho bodu v prípade využitia pospájania; umožňuje, aby sa 
neizolačné predmety umiestnené na pracovnej ploche vybili riadeným spôsobom; 

• pracovná plocha môže v niektorých prípadoch definovať hranicu pracovného priestoru ESD, 
v ktorom sa môže manipulovať s ESDS. 

4.7.1.2    Činitele ovplyvňujúce výber pracovných plôch 

Je niekoľko činiteľov, ktoré sa majú uvažovať pri výbere vhodnej pracovnej plochy. Hlavné činitele sú tieto: 

• aktivity vykonávané na pracovnej ploche; 

• využiteľnosť pracovnej plochy; 

• fyzikálne uvažovania; 

• chemické uvažovania;  

• elektrické uvažovania; 

• bezpečnostné uvažovania; 

• údržba materiálu. 

4.7.1.2.1    Aktivity vykonávané na pracovnej ploche 

Druh vykonávanej práce v danom priestore určí druh pracovnej plochy, ktorá sa bude vyžadovať. Ak sú 
predmety, s ktorými sa bude manipulovať citlivé na mechanický náraz, potom sa môže vyžadovať vystla-
ný pracovný povrch. Ak sa na pracovnom povrchu pohybuje s ťažkými výrobkami s ostrými hranami, 
potom sa môže vyžadovať trvanlivejší povrch. Prevádzka, pri ktorých je obsluha vystavená vysokým 
napätiam, môže vyžadovať použitie pracovných povrchov, ktoré obmedzia prúd, ak nastane kontakt 
zdroja sieťového napájania s pracovnou plochou. Pracovné povrchy použité v miestnostiach na čistenie 
môžu tiež vyžadovať špeciálne úvahy, vrátane vlastností potrebných na odstránenie kontaminácie 
a plynu. Môže sa vyžadovať preskúmanie horľavosti materiálov pracovného povrchu na zaistenie korpo-
ratívnych požiadaviek, požiadaviek poisťovní alebo požiadaviek bezpečnostných menovitých údajov. 

4.7.1.2.2    Stálosť pracovnej plochy 

Pri výbere materiálov pracovného povrchu je potrebné dobré poznanie prevádzky, ktoré má zaistiť správ-
ny výber materiálov. Uvažovanie by malo zahŕňať: 

• Prevádzkové aktivity vykonávané v teréne často vyžadujú úplne prenosný pracovný povrch, 
ktorý môže byť súčasťou pracovného výstroja alebo brašne terénneho prevádzkového technika. 
Tento pracovný povrch sa musí navrhnúť tak, aby vydržal trvalú manipuláciu a časté pripájanie 
a odpájanie od zeme. Pracovný povrch môže tiež vyžadovať dlhoročnú životnosť v zostave 
pracovných nástrojov prevádzkového technika.  

• Chemická povrchová úprava použitá na pracovnom povrchu môže zvýšiť odpor povrchu proti 
zemi do bodu, v ktorom pracovný povrch už nemusí plniť svoju funkciu. Pre tieto prípady môže 
byť nákladovo efektívnejším riešením použitie pracovného povrchu určeného na jedno použitie. 

4.7.1.2.3    Fyzikálne uvažovanie 

Väčšina pracovných povrchov vyžaduje určitý stupeň trvanlivosti. Mali by sa uvažovať tieto činitele 
trvanlivosti: tvrdosť, odolnosť proti oteru a odolnosť proti pretrhnutiu. Niektoré pracovné povrchy môžu 
vyžadovať špeciálne materiály odolné proti teplu. Spájkovacie stanice napríklad môžu vyžadovať povrchy 
navrhnuté tak, aby boli odolné proti teplu.  

Vzhľad je často dôležitým činiteľom pri výbere pracovného povrchu. Farby sa môžu tiež použiť na roz-
líšenie špecifických operácií alebo na stanovenie podnikovej identity. Odraz svetla môže byť dôležitým 
ergonomickým faktorom. Prenosné pracovné povrchy by mali byť ploché na spodnej strane. Zvlnenie 
spôsobené starnutím je vlastnosť, ktorá by sa mala počas procesu kvalifikácie posudzovať. Funkčnosť, 
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trvanlivosť a spoľahlivosť uzemňovacieho systému pracovného povrchu by sa mala vyhodnocovať počas 
kvalifikačných skúšok.  

4.7.1.2.4    Chemické uvažovanie 

Chemický prenos z pracovného povrchu môže spôsobiť kontamináciu, ktorá by mohla spôsobiť koróziu 
citlivých kovových častí. Rozpúšťadlá a iné chemikálie, s ktorými sa narába na pracovisku môžu mať 
škodlivé účinky na pracovný povrch. Materiál pracovného povrchu by sa mal posudzovať počas procesu 
kvalifikácie vzhľadom na vyžadovanú kompatibilitu. 

4.7.1.2.5    Elektrické uvažovanie 

Najdôležitejšou funkčnou vlastnosťou pracovného povrchu je odpor medzi hornou časťou povrchu 
k uzemniteľnému bodu. To určuje odpor primárnej dráhy proti zemi predmetov umiestnených na povrchu. 

IEC 61340-5-1 stanovila odpor proti zemi pre pracovné povrchy menej ako 1,0  109 Ω.  

Niekedy je však potrebné použitie pracovných povrchov, ktoré sú oveľa viac vodivé. To umožňuje 
IEC 61340-5-1, ale dôvody použitia vodivejších pracovných povrchov sa musí zdokumentovať v pláne 
programu ovládania ESD.  

4.7.1.2.6    Bezpečnostné uvažovanie 

Pracoviská s nebezpečným elektrickým potenciálom môžu vyžadovať významne rozdielne elektrické 
vlastnosti. Odpor proti zemi a odpor medzi dvomi bodmi môže byť potrebné zvýšiť, ak je prítomné 
napätie. 

POZNÁMKA. – Na vykonanie bezpečnostných rozhodnutí nemusí byť vykonávanie merania odporu jednosmerným napätím 
primerané.  

4.7.1.3    Typy materiálov pracovného povrchu 

Existuje široká škála materiálov a tvarov pracovných povrchov, pričom mnohé sa v súčasnosti vyvíjajú. 
Vlastnosti týchto rozličných materiálov sa rozlišujú (mechanické, fyzikálne a elektrické). Aj napriek veľkej 
rozmanitosti pracovných povrchov sú dostupné dve základné triedy materiálov pracovného povrchu. Tieto 
základné triedy sa vo všeobecnosti nazývajú jednovrstvové a viacvrstvové. Niektoré pracovné povrchy, 
osobitne jednovrstvové a vysokotlakové vrstvené hmoty, môžu mať určitý stupeň závislosti od vlhkosti. 
Tieto materiály by sa mali skúšať na primeranú spôsobilosť pri nízkej vlhkosti pred ich výberom a in-
štalovaním.  

4.7.1.3.1    Jednovrstvové materiály pracovného povrchu 

Jednovrstvové alebo homogénne materiály pracovného povrchu sú materiály, ktoré majú rovnaké elek-
trické a fyzikálne vlastnosti v celej dávke materiálu. Tuhé povrchy a pružné vrstvené typy materiálov sú 
dostupné v rozličných rozsahoch odporov. Namerané hodnoty odporu medzi dvomi bodmi (Rp) a odporu 
proti zemi (Rg) sa môžu meniť so vzdialenosťou medzi elektródami alebo medzi elektródou a uzem-
niteľným bodom pracovného povrchu.  

4.7.1.3.2    Viacvrstvové materiály pracovného povrchu  

Viacvrstvové materiály pracovného povrchu sa typicky skladajú z 2 alebo 3 samostatných vrstiev. Horný 
povrch je zvyčajne vrstva z elektricky pohlcujúceho materiálu, ktorý sa vzhľadom na konkrétny výrobok 
mení vo svojej hrúbke a elektrických vlastnostiach. Nasledujúca vrstva je všeobecne vysoko vodivá. 
Niektoré zhotovenia majú spodnú vrstvu, ktorá je vyrobená z izolačných alebo pohlcujúcich materiálov. 
Elektrický odpor medzi dvomi bodmi a proti zemi je vo všeobecnosti konzistentný bez ohľadu na vzdia-
lenosť medzi elektródami, alebo medzi jednou elektródou a uzemniteľným bodom pracovného povrchu. 
Činiteľ preverenia je vertikálnym odporom cez horný povrch k vodivej vrstve. Správne pripojenie pros-
triedkov uzemniteľného bodu k vodivej vrstve je kritickou úlohou pri zaistení správneho pohltenia náboja. 

4.7.1.3.3    Vysokotlakové vrstvené materiály 

Tieto materiály sú tuhé a k základnému povrchu sa pridávajú typicky s adhéznymi systémami. Väčšina 
týchto materiálov zodpovedá vyššie uvedenému viacvrstvovému opisu. Existujú ale niektoré typy, ktoré 
sú v základe vo svojej konštrukcii homogénne.  

Pretože elektrické vlastnosti mnohých vysokotlakových vrstvených materiálov majú určitý stupeň závis-
losti od vlhkosti, všetky vysokotlakové vrstvené materiály by sa mali starostlivo skúšať na primeranú 
spôsobilosť pri nízkej vlhkosti ešte pred ich výberom a inštalovaním. 
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4.7.1.3.4    Rohož a behúň (rolované) materiály 

Materiály rohoží a behúňov sú vo všeobecnosti pružné systémy, ktoré sa používajú na zakrytie základ-
ných podkladov, ktoré nie sú riadené vzhľadom na ESD. Ďalším bežným použitím je použitie rohoží na 
vrchnej strane vysokotlakových vrstvených materiálov riadených vzhľadom na ESD za účelom zaistenia 
menej vlhkostne závislého povrchu v prostrediach, v ktorých sa relatívna vlhkosť mení podľa ročného 
obdobia. Rohože a behúne sú dostupné v rozsahu hodnôt odporov a v homogénnych a viacvrstvových 
typoch.  

4.7.1.3.5    Pracovné povrchy slúžiace na prácu v teréne/prenosné pracovné povrchy  

Sú dostupné prenosné pracovné povrchy v rozličných zhotoveniach (viacvrstvové alebo homogénne) 
spĺňajúce stanovené požiadavky a rovnaké potreby vzhľadom na riadenie ESD, ako prostriedky použí-
vané v priestoroch, ktoré nie sú vzdialené. Typicky pracovné povrchy slúžiace na prácu v teréne sú 
navrhnuté na zrolovanie a založenie do tašky s náradím alebo vrecka terénneho technika. 

4.7.1.4    Skúšanie  

Postup, ktorý sa môže použiť na skúšanie elektrického odporu materiálov pracovného povrchu sa na-
chádza v IEC 61340-2-3. Použije sa skúšobná metóda opísaná na vykonávanie meraní odporu proti zemi 
alebo uzemniteľnému bodu. 

4.7.1.4.1    Vyhodnocovanie 

Ako súčasť procesu výberu, vzorky pracovného povrchu sa často vyhodnocujú pri podmienkach skú-
šobne, v ktorých sa napríklad hodnoty vlhkosti, teploty a skúšobného napätia dajú riadiť. Odpor sa meria 
pri skúšobných napätiach 10 V a 100 V pri miernej a nízkej vlhkosti. 

4.7.1.4.2    Začiatočná inštalácia alebo schválenie 

Pri prvom inštalovaní by sa mali pracovné povrchy skúšať na uistenie, že sú funkčné a spĺňajú špeci-
fikácie. Typicky sa meria odpor hornej plochy pracovného povrchu proti zemi na zaistenie, že sa pra-
covný povrch správne nainštaloval. Preverenie, či je pracovný povrch pripojený k zemi, malo by sa 
vykonať predtým, ako sa so súčiastkami citlivými na ESD manipuluje na pracovnom povrchu. Ak sa 
posudzovacie skúšky nevykonávajú, odporúča sa vykonanie merania odporu medzi bodmi, aby sa poro-
zumelo vlastnostiam materiálu. 

4.7.1.4.3    Periodické skúšky 

Periodické skúšky pracovných povrchov sú nevyhnutné na zaistenie, že trvalo spĺňajú špecifikácie. 
Merania odporu proti zemi sa typicky používajú na preverenie, či je dráha do zeme celistvá. V prípadoch, 
v ktorých hodnoty meraného odporu proti zemi prevyšujú stanovené medzné hodnoty odporu, na identi-
fikovanie dôvodov vysokých hodnôt odporu sa môžu vykonať nasledujúce kroky: 

• Vizuálne preverenie, či je pracovný povrch pripojený na referenčnú úroveň zeme.  

• Vyčistenie pracovného povrchu. Niekedy môže špinavý povrch spôsobiť prekročenie akcepto-
vateľných medzných hodnôt odporu. Po vyčistení povrchu (poznámka: vyčistí sa aj spodná 
strana elektródy merajúcej odpor) opakuje sa meranie odporu proti zemi. Ak je druhé meranie 
v rámci špecifikácie môže sa vykonať ďalšie vyšetrovanie týkajúce sa čistiacich techník použí-
vaných organizáciou. 

• Odpojenie uzemňovacieho vodiča a meranie odporu medzi hornou stranou pracovného povrchu 
a uzemniteľným bodom pracovného povrchu. Toto meranie musí preukázať, či pracovný povrch 
je funkčný (alebo nie je) v rámci svojho konštrukčného návrhu a súčasne preveruje, či je 
vyhovujúce spojenie medzi uzemniteľným bodom a pracovným povrchom.  

• S použitím ohmmetra sa meria odpor drôtu použitého na uzemnenie pracovného povrchu. Me-
ranie sa vykonáva z bodu, v ktorom je vodič pripojený k uzemniteľnému bodu pracovného 
povrchu s referenčnou zemou. 

Hustota periodických skúšok je štandardne špecifikovaná v prevádzkových podmienkach spoločnosti. 
Bežným odporúčaním však je, aby sa tieto merania vykonávali aspoň raz za štvrťrok. 

4.7.1.5    Údržba 

Na zachovanie správnych elektrických funkcií všetkých pracovných povrchov sa vyžaduje vykonávanie 
pravidelného čistenia v súlade s odporúčaniami výrobcu. Treba zaistiť, aby čistiace použité výrobky neza-
nechávali elektricky izolačné zvyšky, ktoré sú bežné pri niektorých čistiacich prostriedkoch pre domác-
nosť, ktoré obsahujú silikón. 
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4.7.2    Náramky  

4.7.2.1    Úvod 

Náramok je prostriedok používaný na udržanie osôb na rovnakom elektrickom potenciáli, ako prvok 
(prvky) citlivý na ESD, s ktorým sa manipuluje. Vo väčšine prípadoch sa to vykonáva pripojením osoby 
a ESDS na zem alebo na spoločný bod pripojenia, ak sa používa systém pospájania. Tento článok 
obsahuje praktické informácie na používanie, starostlivosť a pravidelnú kontrolu náramkov. 

4.7.2.2    Náramok 

Náramky sa typicky skladajú z manžety, ktorá vykonáva spojenie s pokožkou osoby, ktorá náramok nosí. 
Manžeta na zápästie sa potom prichytí k uzemňovacej šnúre, ktorá je pripojená na referenčnú zem ESD. 

4.7.2.2.1    Manžeta na zápästie 

Manžeta je ohybný, tvárniteľný prostriedok navrhnutý na realizáciu spoľahlivého trvalého spojenia so 
zápästím osoby. Manžety sa vyrábajú v mnohých typoch, ktoré sa uvádzajú v tabuľke 1.  

Manžeta na zápästie má takmer vždy hypoalergenickú kovovú dosku, zvyčajne z nehrdzavejúcej ocele, 
pod prackou alebo hlavou spony na zaistenie dobrého kontaktu s pokožkou. Zvyšok manžety musí mať 
tiež vodivý povrch dotýkajúci sa pokožky. To zaistí, že celých 360° obvodu je v dotyku s pokožkou osoby.  

Manžety na zápästie môžu mať rýchlorozoberateľný elektro-mechanický konektor, ktorý zapadá do 
príslušného konektora na čele uzemňovacej šnúry. Tento konektor má dva účely. Po prvé je fyzickým 
spojením slúžiacim na pripojenie zemnej šnúry. Po druhé je to uzemniteľný bod na manžete. Rýchle 
uvoľnenie je dôležitou vlastnosťou konektora. Sila rozdelenia by mala byť dostatočne malá, aby sa 
umožnilo ľahké uvoľnenie, ale dostatočne vysoká, aby sa zabránilo nežiaducemu rozpojeniu. Ak je sila 
rozpojenia príliš malá, môže nastať strata spojenia so zemou bez toho, aby to nositeľ náramku 
spozoroval. Skúsenosti ukázali, že pre štandardné jednovodičové náramky sú dostatočné konektory, 
ktoré sa oddeľujú pri sile 13 až 36 newtonov. 

Pri začiatočnom výbere náramkov alebo pri opakovanom objednávaní pre existujúci program je dobrou 
praxou špecifikovanie kompatibilnej veľkosti spony a jej orientáciu. To zabezpečuje kompatibilitu medzi 
existujúcimi náramkami a novými náramkami. Veľa výrobcov náramkov prispôsobuje usporiadanie spo-
nového konektora, aby vyhovoval požiadavkám používateľa za predpokladu, že sa odoberie dostatočné 
množstvo. 

Tabuľka 1 – Typ náramku 

Tkaný z elastického vlákna z vodivým vláknom na vnútornom povrchu 

Pletená elastická tkanina s vodivým vláknom na vnútornom povrchu  

Tkaná neelastická tkanina s vodivým vnútorným povrchom  

Kovový expanzný náramok s izolačnou živicou na vonkajšom povrchu 

Hodinkový náramok z plastickej živice s kovovými doštičkami 
(z nehrdzavejúcej ocele) na vnútornom povrchu 

Tvarovaný kovový náramok s izolačnou živicou na vonkajšej strane 

Elektródová náplasť s vodivou adhéznou vrstvou  

4.7.2.2.2    Uzemňovacia šnúra náramku  

Uzemňovacia šnúra je šnúrová zostava, ktorá spája náramok so zemou alebo so spoločným bodom 
pripojenia. Zvyčajne sa skladá z izolovaného vodiča s hlavou konektora, ktorá sa spája s náramkom na 
jednej strane a s prípojom na druhej strane za účelom spojenia so zemou. Zemné šnúry zvyčajne 
obsahujú rezistor obmedzujúci prúd na konci pripojenom k náramku.  

Na prvý pohľad sa zdá byť zemná šnúra relatívne jednoduchá zostava. Konštrukčné požiadavky sú však 
značné, čo umožňuje vytvorenie širokého rozsahu používateľských aplikácií a požiadaviek na trvanl ivosť 
s trvalým ťahaním, ohýbaním a vlečením na hrane hornej plochy pracoviska a skeletu zariadenia. 

Uzemňovacie šnúry sú dostupné v rozličných dĺžkach, v rovných drôtoch alebo zaťahovacích cievkových 
zostavách, s rezistormi na jednom konci alebo na obidvoch koncoch, v rozličných farbách a s niekoľkými 
typmi prípojných prostriedkov na zem. Drôt môže byť lanovaný lineárny alebo špirálový vinutý zväzok. 
Izolácia sa môže skladať s trvanlivého polyméru, tvrdej syntetickej gumy alebo vinylu. 
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Akceptovateľný je akýkoľvek elektrický konektor, ktorý sa dá pripojiť na zem, pokiaľ je mechanicky trvan-
livý. Prednostný bod uzemnenia uzemňovaného konca šnúry je bod pripojený k zemi alebo na spoločný 
bod pripojenia. (Pre ďalšie informácie pozri 4.4.2) 

POZNÁMKA. – Veľa používateľov náramku bolo pozorovaných ako pripájajú náramok k hrane ochrannej rohože ESD. 
Tento postup sa neodporúča, pretože môže zvýšiť celkový odpor systému proti zemi na hodnotu presahujúcu medznú 
hodnotu 3,5 × 107 Ω vyžadovanú v IEC 61340-5-1. 

4.7.2.3    Použitie a výber náramku   

Náramok je účinný systém na uzemňovanie ľudí, ktorí manipulujú s materiálmi citlivými na ESD. Je však 
dôležité zdôrazniť, že zatiaľ čo náramok uzemňuje pokožku, neposkytuje prostriedky na elimináciu sta-
tických nábojov z odevov a topánok, ak nie sú tieto súčasti vodivé alebo nie sú vyrobené z materiálu 
pohlcujúceho náboj a nemajú kontakt s pokožkou osoby.  

4.7.2.3.1    Používanie 

Na dosiahnutie maximálnej efektivity by sa mali náramky používať správne podľa tohto návodu. 

• Pásik náramku by mal pasovať tesne a mal by zabezpečovať úplný kontakt s pokožkou okolo 
zápästia. Pásik náramku by nemal byť veľmi stiahnutý, aby nespôsoboval nepohodlie a nemal 
by nechávať hlboké stopy na zápästí. 

• Náramok musí byť pripojený na zem alebo spoločný bod pripojenia. Trvalé a bezpečné spojenie 
umožní správne pohltenie elektrostatických nábojov akumulovaných na tele. 

4.7.2.3.2    Výber náramku  

Pri výbere a posudzovaní náramku by sa mali uvažovať nasledujúce činitele: 

•  spoľahlivosť,  

• trvanlivosť, 

• dĺžka uzemňovacej  šnúry, 

• navíjateľná uzemňovacia šnúra alebo priama, 

• usporiadanie spony, 

• konektor prípoja na zem, 

• komfort. 

Komfort človeka hrá hlavnú úlohu pri výbere konštrukcie náramku, pretože náramok sa nosí trvalo. Nemal 
by uberať z účinnosti akejkoľvek pracovnej funkcie. Existuje veľa konštrukcií, ktoré zahŕňajú rozličné 
techniky zabezpečujúce spoľahlivý kontakt s pokožkou. Tieto náramky sa vyrábajú v rozsahu od pletenej 
tkaniny s vodivými vláknami až po kovové ohybné pásy alebo iné špeciálne konštrukcie. Konečný výber 
bude závislý od používateľa, lebo musí zodpovedať pracovnému procesu.  

4.7.2.4    Skúšanie náramku 

Pretože náramky nemajú neobmedzenú životnosť, mali by sa periodicky skúšať. Dobrý skúšobný 
program nepreveruje iba samotný náramok, ale indikuje tiež kvalitu dotyku s pokožkou, ak sa vykonáva 
systémová skúška. Pásiky náramku, ktoré sú ušpinené, majú nesprávnu veľkosť alebo sa nesprávne 
nosia, budú ukazovať vyšší odpor, než sa dovoľuje. Zmeny počasia alebo výmena ľudí môže ovplyvniť 
odpor proti zemi. Suchá pokožka často spôsobuje vyššie hodnoty odporu. 

4.7.2.4.1    Skúšanie spoľahlivosti  

Dôležitým činiteľom pri výbere ba používaní náramku je spoľahlivosť. Skúšky namáhaním slúžiace na 
zistenie spoľahlivosti sú nákladné a najlepšie je, ak sa vykonávajú kvalifikovanou skúšobňou.  

Môžu byť užitočné analýzy náramkov zamerané na určenie spôsobu zlyhania. Oblasti záujmu zahŕňajú 
zlyhanie kontaktu s pokožkou, poruchu šnúry a poruchu konektora. Periodickým zberom údajov sa dajú 
určiť trendy pre určitých výrobcov a rôzne štýly. Tieto informácie budú užitočné pri vykonávaní rozhodnutí 
o ďalšom nákupe. Malo by sa zamedziť používaniu náramkov, ktoré preukázateľne vykazujú neprimeranú 
životnosť, bez ohľadu na dôvod zlyhania. 

4.7.2.4.2    Dodatočné skúšky náramkov používateľmi 

Tu opísané skúšky sú viac ako iba skúškami náramkov; je to tiež skúška kvality pripojenia pásika s ná-
ramkom. Je to skúška náramku v usporiadaní ako pri používaní, ktorá sa nazýva systémová skúška. 
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Účelom skúšania náramku ako systému je potvrdenie, že celkový sériový odpor všetkých prvkov systému 
je v rozmedzí minimálneho a maximálneho odporu, ktorý dovoľuje špecifikácia používateľa. 

Správne skúšanie náramku zahŕňa odpor uzemniteľného bodu na konci šnúry, samotnú šnúru, odpor 
obmedzujúci prúd sponový konektor spájajúci šnúru s pásikom, odpor rozhrania manžety, rozhranie man-
žeta/zápästie a odpor osoby medzi zápästím a rukou, ktorá sa dotýka skúšobnej elektródy. Maximálny 

dovolený odpor uzemnenia náramku menší ako 3,5  107 Ω. Existuje veľa komerčne dostupných kontrol-
ných zariadení náramkov slúžiacich na vykonanie systémovej skúšky. Niektoré majú dodatočnú schop-
nosť iba na skúšanie samotnej šnúry. Pri výbere kontrolného zariadenia náramku je dôležité prečítať 
špecifikáciu na zistenie, či horné a spodné medzné hodnoty odporu vyhovujú požiadavkám používateľa. 
Na niektorých kontrolných zariadeniach náramkov môže byť nastaviteľná jedna alebo obidve medzné 
hodnoty. Pri použití budú tieto kontrolné zariadenia indikovať, či odpor systému je pod akceptovateľným 
rozsahom, nad akceptovateľným rozsahom alebo je v rámci akceptovateľného rozsahu. Niektoré 
skúšačky budú indikovať iba to, či je odpor systému v rámci akceptovateľného rozsahu alebo mimo neho. 

Skúška systému sa dá tiež vykonať s použitím ohmmetra, pokiaľ je skúšobný potenciál systému bez-
pečný. Kovová elektróda, ktorá sa dá držať v ruke je pripojená na jeden prívod meracieho prístroja. 
Pridržaním špičky sondy medzi prstami sa dá vytvoriť chybový výsledok. Ak sa na vykonanie tejto skúšky 
používa ohmmeter, potrebné je porozumieť, že odpor ľudského tela sa uvažuje v rámci celého odporu 
systému a že hodnota tohto odporu sa bude u každého človeka meniť. 

4.7.2.4.3    Skúšobný postup 

Pri nasadenom náramku sa voľný koniec šnúry pripojí k svorke skúšačky a stlačí sa skúšobné tlačidlo 

alebo sa dotkne kovového skúšobného povrchu prstom alebo rukou. Ak odpor presahuje 3,5  107 Ω, 

preskúša sa iba šnúra z pohľadu jej neprerušenosti. Ak je odpor samotnej šnúry približne 1,0  106 Ω, 
preverí sa nasadenie pásika okolo zápästia a nastaví sa tak, aby priliehal primerane. Šnúra sa pripne 

späť na manžetu a vykoná sa opakovaná skúška. Ak odpor stále presahuje 3,5  107 Ω, vymení sa nový 
pásik.  

POZNÁMKA 1. – Elektrické prerušenia šnúry sa dajú preveriť ohýbaním šnúry počas merania. 

Ak je odpor stále príliš vysoký, problémom môže byť suchá pokožka. Podmienky suchej pokožky sa dajú 
riešiť použitím zvlhčujúcej pleťovej vody na zápästí a opätovným opakovaním odporovej skúšky. Zvlh-
čujúca pleťová voda by mala vyhovovať prevádzkovým požiadavkám a nemala by spôsobovať kontami-
náciu. 

POZNÁMKA 2. – Kovové expanzné náramky môžu zbierať pod sebou vlhkosť a môžu byť účinnejšie pre ľudí so suchou 
pokožkou. 

4.7.2.4.4    Hustota skúšok 

Náramky by sa mali skúšať periodicky. Hustota skúšania je však určená dĺžkou použitia, opotrebovaním 
a expozícii riziku ESD, ktorá sa môže vyskytnúť medzi skúškami. Napríklad aké je množstvo výrobkov, 
ktorými sa manipuluje medzi intervalmi skúšok? 

Pretože náramky majú definovanú životnosť, potrebný je vývoj hustoty skúšok, ktorá garantuje integritu 
systému. Typické skúšobné programy odporúčajú, aby sa denne používané náramky skúšali každý deň. 
Ak však výrobky, ktoré sa vyrábajú majú takú hodnotu, že sa vyžaduje garancia trvalej a spoľahlivej 
zeme, potom sa musí uvažovať, či dokonca vyžadovať, trvalé monitorovanie. 

Údaje získané so skúšobného programu v konečnom dôsledku umožnia používateľovi spraviť výber 
o tom, ako často bude potrebné náramky skúšať a ktoré náramky majú najužitočnejšiu prevádzkovú 
životnosť. 

4.7.2.5    Obmedzujúci prúd  

Náramky majú rezistor obmedzujúci prúd zapuzdrený do hlavy uzemňovacej šnúry na konci, ktorý sa 

pripája k pásiku. Najbežnejšie používaným rezistorom je rezistor s odporom 1  106 Ω, 1/4 wattov s hod-
notu pracovného napätia 250 V. Rezistory obmedzujú prúd, v súlade s Ohmovým zákonom, ktorý hovorí, 
že prúd sa rovná napätiu vydelenému odporom. V praktických aplikáciách maximálna hodnota prúdu 
prechádzajúceho uzemňovacou šnúrou náramku, ak je napájaný zo zdroja 250 V, rovná sa 250 µA alebo 
0,25 mA.  

Z osobných bezpečnostných dôvodov by sa nemali používať náramky so vstavaným rezistorom 1,0  106 Ω 
v situáciách, v ktorých je prístupný elektrický obvod s napätím 250 V alebo vyšším. Niektoré dodatočné 
možnosti pri realizácii vysokonapäťových operácií sú tieto: 
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• Zvolí sa náramkový systém, ktorý využíva vyššiu hodnotu odporu. 

• Zámerne sa oddelí obsluha od zeme použitím vysokoodporových podlahových rohoží alebo 
rukavíc. 

POZNÁMKA. – Existuje niekoľko publikácií, ktoré poskytujú premenlivé medzné hodnoty dovoleného prúdu s cieľom ochra-
ny osôb. Napríklad väčšina napájacích zdrojov obmedzujú prúd na hodnotu 5 mA. Z tohto dôvodu by mal používateľ 
u miestneho bezpečnostného technika preveriť požiadavky pre konkrétnu oblasť.  

4.7.2.6    Prehľad 

• Náramky poskytujú účinné prostriedky na uchovanie osôb na potenciály zeme alebo na tom 
istom potenciály, ako je predmet (predmety), s ktorým sa manipuluje. Ľudia, ktorí sú na poten-
ciáli zeme alebo na takom istom potenciáli ako ESDS, s ktorým manipulujú, nemôžu vybiť 
ESDS, ak sa s nimi manipuluje alebo sa ich dotýka.  

• Náramky majú zvyčajne rezistor obmedzujúci prúd, typicky 1,0  106 Ω, zalisovaný do uzemňo-
vacej šnúry v blízkosti bodu, v ktorom sa šnúra spája s manžetou. Rezistor má zvyčajne 
hodnotu pracovného napätia 250 V. 

• Náramky sa niekedy napájajú cez rezistor s hodnotou 1,0  106 Ω zalisovaným do obidvoch 
koncov uzemňovacej šnúry, ak obidva konce uzemňovacej šnúry majú rovnaký typ sponového 
konektora. 

• Náramky by sa nemali nosiť osobami, ktorí by mohli prísť do kontaktu s napätím prevyšujúcim 
250 V. 

• Uzemňovacie šnúry náramku by mali mať konektor rýchlouvoľniteľný od manžety tak, aby 
osoby neboli priviazané k pracovisku. 

• Pásiky náramku by sa mali nosiť tak, aby priliehali pohodlne okolo zápästia a mali by zabez-
pečovať úplný kontakt s pokožkou.  

• Uzemňovacie šnúry náramku by mali byť pripojené k uzemniteľnému bodu alebo k bodu na 
vyrovnanie potenciálov (pospájanie). Nepripájajú sa k spone na rohoži pohlcujúcej náboj, ak to 
nie je uzemniteľný bod rohože. Náramok sa neprichytáva k hrane rohoži na pohlcovanie náboja. 

• Náramky sa mali skúšať periodicky, pričom sa odporúča denné skúšanie. 

4.7.3    Podlahové materiály na statickú ochranu  

4.7.3.1    Úvod 

Principiálnym dôvodom vzniku statickej elektriny sa často uvádza pohyb ľudí a materiálov v pracovnom 
prostredí. Tento rutinný pohyb, osobitne dotyk a oddelenie topánky od podlahy, generuje náboje s výškou 
až do niekoľko tisíc voltov. Podobne pohyb vozíkov alebo iných zariadení tiež generuje elektrostatický 
náboj. Tento článok uvádza prehľad použitia podlahových materiálov s cieľom pohltenia elektrostatického 
náboja. Tieto materiály zahŕňajú podlahové krytiny, povrchové úpravy podláh, vrchné antistatické pro-
striedky, podlahové rohože, farby a povlaky. 

4.7.3.2    Funkcie podlahových materiálov na statickú ochranu  

Podlahové materiály na statickú ochranu sa používajú v elektronickom priemysle na: 

• Uzemňovanie osôb (podlahové materiály sa môžu používať v kombinácii s obuvou obmedzu-
júcou statický náboj buď ako primárne uzemnenie alebo sekundárny záložný systém uzemňu-
júci náramky v kritických ESD procesoch). 

• Uzemnenie položiek ovládania ESD, ako sú napríklad: 

– mobilné vozíky, 

– ergonomické stojany používané na zdvihnutie výrobku do pracovnej výšky zamestnanca, 

– pracoviská. 

Podlahové krytiny, rohože, nátery a povlaky pomáhajú pri regulácii statického náboja poskytnutím dráhy 
s úmernou elektrickou vodivosťou z ľudského tela alebo z položiek ovládania ESD do zeme. Veľa 
podlahových výrobkov využíva vodivé materiály, napríklad uhlík, kov alebo iné aditíva, ktoré presahujú 
z povrchu materiálu do podkladovej vrstvy, ktorou je napríklad vodivá adhézna vrstva. Podlahový materiál 
je tým spojený priamo so zemou.  

Podlahové povrchové úpravy a vrchné antistatické prostriedky na druhej strane fungujú na základe dvoch 
oddelených mechanizmov. Po prvé redukujú tendenciu povrchu generovať statický náboj. Po druhé 
zabezpečujú dráhu na pohltenie náboja. Ak sa povrchové úpravy podlahy alebo vrchné antistatické 
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prostriedky používajú na primárne uzemňovanie, musia byť schopné obmedzovať náboj prostredníctvom 
jeho pohlcovania do zeme. 

4.7.3.3    Vzťah medzi podlahami a obuvou 

Uzemnenie cez podlahu závisí od druhu obuvi, ktorá je v kontakte s podlahou. Typické topánky alebo 
priemyselná obuv gumenou, krepovou alebo polyuretánovou podrážkou izolujú ich nositeľa od podlahy. 
Generované náboje nemôžu voľne tiecť z tela cez izolovanú podrážku topánok do materiálu podlahy a do 
zeme. 

Štúdie podlahových materiálov regulujúcich ESD ukazujú, že časy generovania a poklesu náboja, podľa 
merania na tele osoby, sa menia vzhľadom na typ nosenej obuvi. Úrovne spôsobilosti závisia od kom-
binácie materiálu podlahy a obuvi. Správny výber obuvi je kritický pre spôsobilosť podlahových materiálov 
slúžiacich na statickú ochranu. 

4.7.3.4    Prínosy podlahových materiálov 

Použitie podlahových materiálov na regulovanie generovaného statického náboja na osobách alebo 
zariadeniach má niekoľko prínosov. Podlahové materiály majú tendenciu byť pasívne. Zamestnanci 
pracujúci v priestoroch chránených podlahovými materiálmi by mali jednoducho nosiť a skúšať vhodnú 
obuv. Nemusia uplatňovať nijaké iné dodatočné kroky na zaistenie, že materiál podlahy plní svoju funkciu 
správne. 

Podlahové materiály, osobitne podlahové krytiny, podlahové povrchové úpravy a povlaky sa môžu použí-
vať alebo inštalovať v pracovnom prostredí zabezpečujúcom široký rozsah regulácie skôr ako reguláciu 
izolovaním jednotlivých pracovísk. Zlepšujú mobilitu osôb, ktorí pracujú v prostredí. Nakoniec podlahové 
materiály môžu napomáhať regulácii statického náboja na vozíkoch alebo na iných mobilných zariade-
niach, ak sú správne uzemnené. 

4.7.3.5    Obmedzenia podlahových materiálov 

Podlahové materiály majú tiež niektoré obmedzenia. Ak sa používajú na uzemnenie ľudí, osoba musí 
ostať v dotyku s podlahou regulujúcou ESD. Aby sa to dosiahlo, osoba musí stáť. To je primárny dôvod 
prečo IEC 61340-5-1 vyžaduje pre operácie vykonávané posediačky náramky.  

Použitie podlahových materiálov môže byť obmedzené úvahami o inštalovaní. Napríklad betónové podla-
hy môžu obsahovať nadmerné množstvo vlhkosti, ktorá môže obmedziť inštalovanie elastických pod-
lahových krytín. Koberce regulujúce ESD nemusia byť praktické pre procesy, pri ktorých môže nastať 
nadmerné rozliatie vody.  

Niektoré statické ochranné podlahové materiály neznesú zaťaženie váhou ťažkých dopravných prostried-
kov, ako sú napríklad zdvíhacie vozíky.  

Niektoré materiály môžu mať obmedzené použitie pre niektoré aplikácie v organizácii z dôvodu pro-
cesných úvah. Príkladom by mohla byť podlahová povrchová úprava, ktorá prispieva kontaminantm i do 
prostredia a nebude použiteľná v čistých miestnostiach.  

Nadmerné množstvo špiny na podlahovom materiáli môže mať negatívny účinok na spôsobilosť podla-
hového materiálu. Je dôležité, aby boli podlahové materiály pravidelne čistené. Je tiež dôležité, aby sa 
zaistilo, že sa použijú primerané čistiace postupy a výrobky na zabezpečenie, že nenastane zníženie 
spôsobilosti podlahy.  

Pri výbere statickej ochrannej podlahy je dôležité uvažovanie celého procesu.  

4.7.3.6    Typy podlahových materiálov 

Podlahové materiály sa dajú všeobecne klasifikovať na trvalé, polotrvalé a netrvalé materiály. Niektoré 
z hlavných výhod a nevýhod každého materiálu sa rozoberajú ďalej.  

4.7.3.6.1    Trvalé podlahové materiály 

Trvalé podlahové materiály sa v hrubých rysoch definujú ako podlahové krytiny, vrátane gumových alebo 
vinylových dlažieb a tabuľových produktov, živicových povlakov, vysokotlakových vrstvených materiálov 
a kobercov. Ako skupina, tieto materiály majú predĺženú životnosť a poskytujú ochranu v širokom fyzic-
kom priestore. 



TNI CLC/TR 61340-5-2 
 

 31 

4.7.3.6.1.1    Gumené a vinylové dlažby a tabuľové produkty 

Elastické podlahové krytiny sú najčastejšie používané trvalé podlahové materiály. Zloženie materiálu je 
zvyčajne guma, vinyl alebo zmes vinylu. Materiál môže byť vo forme dlažby alebo tabule. Rozsahy 

odporu sú typicky od 2,5  104 Ω až do 1,0  109 Ω. Dostupné sú rozličné vzory, farby a veľkosti. Elas-
tické podlahové krytiny ponúkajú atraktívny vzhľad a odolnosť mnohým bežne používaným chemikáliám. 
Väčšina materiálov sa dá zvárať a navzájom sa zasúvať za účelom bezšvového ukladania v čistých 
miestnostiach. Môžu sa použiť na vyvýšené podlahy. 

Vinylové podlahové materiály môžu vyžadovať viac údržby, ako iné trvalé alternatívne materiály krytín; 
gumené podlahy vyžadujú menej údržby ako vinylové. Niektoré elastické podlahy môžu byť klzké, 
osobitne za vlhka. Môžu byť nepriaznivo ovplyvnené ťažkou nákladnou dopravou. Prítomnosť uhlíka 
v niektorých týchto materiáloch môže obmedziť ich použitie v niektorých aplikáciách v čistých miest-
nostiach, hoci odolnosť proti oteru týchto materiálov je celkom dobrá. Navyše vinylové podlahové 
systémy môžu uvoľňovať plyn a preto nemusia byť aplikovateľné v niektorých čistých miestnostiach.  

4.7.3.6.1.2    Živicové a polymérové povlaky 

Všeobecne sú to liate trvalé podlahové materiály. Tieto výrobky majú často hrúbku 3 mm alebo viac, ale 
tiež môžu byť inštalované pri tenšej hrúbke (pozri 4.7.3.6.2.4). Majú dobrú odolnosť proti chemikáliám, 
spájke a proti oteru a znesú ťažkú nákladnú dopravu. Ľahšie sa udržiavajú v porovnaní s inými mate-
riálmi. Sú bezšvové a môžu sa použiť v mnohých prostrediach čistých miestností. Nedajú sa ale použiť 
na vyvýšených podlahových paneloch. Pretože sa živice virtuálne vyrábajú na mieste použitia, správne 
techniky inštalovania skúsenými pracovníkmi sú kritickým ukazovateľom úspešnosti tohto druhu mate-
riálu. 

4.7.3.6.1.3    Vysoko-tlakové vrstvené materiály 

Podobne populárne pracovné povrchové materiály. Tieto výrobky sú zvyčajne obmedzené na vyvýšené 
podlahy alebo ako podlahové rohože. Vrstvené materiály majú tendenciu byť citlivé na vlhkosť a nemali 
by sa používať v priestoroch veľkých únikov chemických látok a vody alebo priamo na betónových 
podkladových plochách, ktoré môžu byť vystavené vysokým úrovniam vlhkosti. Zmeny vlhkosti môžu 
zmeniť charakteristiky odolnosti týchto materiálov. Vysokotlakové vrstvené materiály tiež nemajú fyzickú 
ohybnosť, aby sa mohli inštalovať na väčšine štandardných podkladových povrchoch. 

4.7.3.6.1.4    Koberce 

Koberce sú dostupné v rozsahu odporov od 2,5  104 Ω do 1,0  109 Ω. Majú estetické a akustické 
prínosy a predstavujú morálny prídavok pre zamestnancov. Náklady na údržbu sú nižšie pri kobercoch, 
ako pri elastických podlahových materiáloch. V tvare kobercových dlažieb sa dajú použiť na vyvýšených 
podlahových paneloch. Koberec však nie je veľmi vhodný v priestoroch s nadmernou špinou, nadmerným 
množstvom rozliatej vody a chemikálií, vystaveniu významnému množstvu horúcej spájky, ťažkej náklad-
nej doprave alebo v čistých miestnostiach. 

4.7.3.6.2    Polotrvalé alebo netrvalé materiály  

Druhá skupina podlahových materiálov je opísaná ako polotrvalé alebo netrvalé materiály a zahŕňa 
rohože, povrchové úpravy, vrchné antistatické prostriedky, nátery a povlaky. Ich predpokladaná životnosť 
je nižšia ako pri trvalých materiáloch a vyžadujú periodické zásahy alebo výmeny. Najdôležitejšou 
charakteristikou týchto materiálov je ich pružnosť a ľahké použitie. 

4.7.3.6.2.1    Podlahové rohože 

Podlahové rohože sú dostupné v rozličných typoch a štýloch v rozsahu od mäkkých rohoží pohlcujúcich 
náboj až po tvrdé vodivé rohože. Ich prenosnosť a ľahkosť použitia umožňuje úpravy a flexibilnosť návrhu  
pracovného priestoru osobitne, ak regulácia ESD vyžaduje ochranu v obmedzených priestoroch. Ľahká 
náhrada rohoží umožňuje ich použitie v blízkosti zariadení na vlnové spájkovanie alebo iných zariadení, 
pri ktorých veľký únik chemikálií môže poškodiť veľa druhov podlahových materiálov. Rohože však majú 
tendenciu vlnenia, vytvárania nebezpečenstva zakopnutia a pádu a komplikujú údržbu podlahy. Sú tiež 
cenovo nákladné, ak sa takáto podlaha regulujúca statický náboj vyžaduje v celom veľkom priestore. Ich 
použiteľnosť v čistých miestnostiach je obmedzená z dôvodu kontaminácie čistého prostredia. Dodatočnú 
pozornosť treba venovať zisteniu trvalého pripojenia na zem. 

4.7.3.6.2.2    Podlahové povrchové úpravy 

Podlahové povrchové úpravy obmedzujúce statický náboj sa môžu použiť na veľa rozličných podláh, 
ktoré neslúžia na reguláciu ESD: štandardná dlažba z vinylu, gumy alebo zmesi vinylu, prípadne na 
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existujúcu podlahu regulujúcu statický náboj s cieľom zníženia vytvárania elektrostatických nábojov. Ako 
povrchová úprava podlahy chráni a vylepšuje vzhľad podlahy a súčasne uľahčuje údržbu podlahy. 
Povrchové úpravy podlahy sa dajú flexibilne používať, môžu sa použiť v celej hale a môžu zabezpečiť 
ochranu celého priestoru. Tieto materiály majú tiež niektoré nevýhody: 

• Niektoré povrchové úpravy s aktívnymi látkami môžu byť príliš klzké a môžu spôsobovať nebez-
pečenstvo pre zamestnancov. 

• Niektoré povrchové úpravy sa dajú umyť obyčajnou vodou. Niektoré povrchové úpravy sa dajú 
ľahko zotrieť a môžu vyžadovať dodatočné a časté monitorovanie na zaistenie, že je stále 
funkčný.  

• Nesprávne použitie a údržba môže spôsobiť nestálu funkciu povrchovej úpravy. Niektoré po-
vrchové úpravy podláh môžu byť nekompatibilné s požiadavkami platnými pre čisté miestnosti. 

4.7.3.6.2.3    Vrchné antistatické prostriedky  

Topické antistatické prostriedky majú podobnú funkciu ako povrchové úpravy podláh, ale nezabezpečujú 
fyzickú ochranu samotného podlahového materiálu. Dajú sa tiež použiť na kobercoch. Vrchné antistatické 
prostriedky sa relatívne ľahko aplikujú, hoci majú slabú životnosť a trvácnosť. 

4.7.3.6.2.4    Nátery a povlaky 

Nátery a živicové povlaky sa aplikujú na betónové podlahy v tenkých vrstvách. Primárne výhody týchto 
materiálov je ich ľahké použitie a pokrytie veľkého priestoru. Majú dlhšiu používateľskú životnosť ako 
povrchové úpravy podláh, ale menšiu ako je to pri trvalých podlahových materiáloch. Nátery a povlaky 
majú tendenciu opotrebovania a musia sa neustále obnovovať. Niektoré materiály sa neaplikujú v čistých 
miestnostiach, lebo u nich nastáva odieranie alebo oddeľovanie, prípadne sú vysoko zaťažené uhlíkom.  

4.7.3.7    Skúšanie  

Normou na skúšanie elektrického odporu podlahových materiálov je IEC 61340-4-1. Skúšobná metóda je 

navrhnutá na implementáciu v rozsahu od 1,0  103 Ω až do 1,0  1010 Ω. IEC 61340-5-1 vyžaduje, aby 
maximálne skúšobné napätie použité na podlahové systémy využívané ako súčasť programu ovládania  
ESD neprevýšilo 100 V.  

4.7.3.7.1    Vyhodnocovanie 

Ako súčasť procesu výberu sa vzorky podlahových materiálov vyhodnocujú v laboratórnych podmien-
kach, pri ktorých sa riadi vlhkosť, teplota a skúšobné napätia meracieho prístroja slúžiaceho na meranie 
odporu. Odpor sa meria pri skúšobných napätiach 10 V a 100 V pri miernej a nízkej vlhkosti. 

4.7.3.7.2    Začiatočná montáž alebo schválenie 

Pri prvej montáži by sa mali podlahové materiály skúšať na uistenie, že sú funkčné a spĺňajú špecifikácie. 
Typicky sa meria odpor z hornej strany podlahového materiálu proti zemi na uistenie, či bol podlahový 
materiál správne položený. Preverenie, či je podlahový materiál spojený so zemou, malo by sa vykonať 
predtým, ako sa bude manipulovať so zariadeniami citlivými na ESD. 

4.7.3.7.3    Periodické skúšky 

Periodické skúšanie podlahových materiálov je potrebné na zaistenie, že priebežne spĺňajú špec ifikácie. 
Merania odporu proti zemi sa typicky používajú na preverenie, že dráha do zeme je neporušená. V prí-
padoch, ak namerané hodnoty odporu proti zemi prevyšujú stanovené medzné hodnoty odporu, môžu sa 
spraviť nasledujúce kroky na identifikáciu príčiny vysokých nameraných hodnôt odporu: 

• Vizuálne preverenie, či je materiál podlahy pripojený na referenčnú zem.  

• Vyčistenie povrchu podlahového materiálu. Niekedy môže špinavý povrch spôsobiť prekročenie 
akceptovateľných medzných hodnôt odporu. Po očistení povrchu (poznámka: vyčistite aj hrot 
elektródy slúžiacej na meranie odporu) sa opakuje meranie odporu proti zemi. Ak je druhé 
meranie v rámci špecifikácií, môže to vyvolať ďalšie vyšetrovanie týkajúce sa čistiacich praktík 
používaných v organizácii. 

Hustota periodického skúšania je zvyčajne špecifikovaná v podnikových prevádzkových postupoch. 
Bežnou praxou je avšak vykonávať toto meranie aspoň raz za tri mesiace.  
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4.7.3.8    Údržba 

Periodické čistenie v súlade s odporúčaniami výrobcu sa vyžaduje na zachovanie správnej elektrickej 
funkcie všetkých podlahových materiálov. Uistite sa, že použité čistiace prostriedky nezanechávajú elek-
tricky izolačné povlaky, čo je bežné pri mnohých komerčných podlahových leštidlách.  

4.7.4    Obuv 

4.7.4.1    Úvodné poznámky 

Ako je naznačené v 4.7.3 ako princíp vzniku statickej elektriny sa často uvádza tok ľudí a materiálov cez 
pracovné prostredie. Rutinný pohyb ľudí, osobitne interakcia medzi topánkou a podlahou, generuje 
náboje, ktoré môžu vyvolať napätie ľudského tela až vo výške niekoľko tisíc voltov. 

Tento článok zahŕňa úlohu obuvi (topánok, uzemňovačov obuvi a iných prostriedkov) pri napomáhaní 
regulácie akumulovania náboja na osobách. Tento článok poskytuje definíciu obuvi regulujúcej statický 
náboj a jej správne použitie v spojení s inými mechanizmami regulujúcimi ESD. Sú zahrnuté aj návrhy na 
skúšanie a vyhodnocovanie obuvi používanej v ochrannom prostredí elektrostatického náboja (ESD). 
Úvahy uvedené v tomto článku sú obmedzené na činitele týkajúce sa regulácie ESD. 

Náramok je prvou líniou obrany pri uzemňovaní osôb. Veľa výrobných operácií je obmedzených a vý-
robné procesy sú spomaľované z dôvodu použitia náramkov. Významne sa pohybujúce osoby sa takmer 
nedajú uzemniť náramkom. V takýchto prípadoch môže byť potrebná alternatívna metóda uzemňovania, 
ktorá je kombinovaná s náramkami. 

Jedna z týchto alternatívnych metód uzemňovania je cez nohy a obuv do podláh alebo rohoží regu-
lujúcich ESD. Existuje veľký rozsah dostupných uzemňovacích prostriedkov obuvi. Výber vhodného 
prostriedku musí byť založený na požiadavkách na reguláciu ESD, bezpečnostných požiadaviek spo-
ločnosti a efektivite vynakladaných nákladov. Popri tom, že existuje veľký výber obuvi, existuje aj veľký 
výber podláh a postupov ošetrovania podláh regulujúcich statickú elektrinu. Je dôležité, aby sa uvažovala 
podlaha, obuv a osoby, ako tri rozdielne súčasti fungujúce ako kompletný systém. 

POZNÁMKA. – S cieľom udržania napätia na tele človeka na hodnote menšej ako 100 V, celkový odpor systému proti zemi 

by mal byť menší ako 3,5  107 Ω. 

4.7.4.2    Typy obuvi 

Typ obuvi, ktorý sa používa môže byť ovplyvnený nasledujúcimi okolnosťami: druh prostriedkov, po-
hlavie, fyzická konštrukcia a kultúrne zvyky osoby, návštevníci, opis práce a rozpočet. Je možné, že do 
programu ovládania ESD sa včlení niekoľko typov obuvi.  

4.7.4.2.1    Uzemňovače piet a prstov 

Uzemňovače piet a prstov sa používajú pre zamestnancov a návštevníkov priestorov s regulovaným 
ESD. Uzemňovače piet a prstov by sa mali nosiť na obidvoch nohách. Ak sú navlečené nesprávne, 
stávajú sa neúčinné. Uzemňovače piet môžu ľahko stratiť kontakt s podlahou, a preto môžu vyžadovať 
starostlivejšie monitorovanie, ako iné typy obuvi. Je dôležité, aby mala vodivá páska dobrý elektrický 
kontakt s telom osoby prostredníctvom priameho dotyku s pokožkou osoby alebo spojením cez ponožky.  

4.7.4.2.2    Členkové topánky a pokrývky obuvi  

Členkové topánky a pokrývky obuvi sa často používajú v prostrediach, v ktorých sa vyskytuje problém 
s reguláciou častíc a kontamináciou. Pretože spojenie s telom sa všeobecne vykonáva vodivým pásom 
podobným ako pri uzemňovačoch piet a prstov, členkové topánky a pokrývky obuvi sa tiež dajú nosiť 
nesprávne. Ak je členková topánka príliš veľká, môže sa zosunúť alebo pohybovať po obuvi, čoho 
dôsledkom môže byť strata spojenia so zemou.  

4.7.4.2.3    Topánky 

Ak sa zvolia topánky regulujúce statický náboj, osobitná pozornosť sa musí venovať zaisteniu správnej 
veľkosti. Dôležitá je konštrukcia topánky. Mali by sa použiť topánky špeciálne skonštruované na reguláciu 
ESD. Pretože veľa druhov topánok regulujúcich statický náboj vyzerajú ako obyčajné topánky, viditeľná 
visačka alebo označenie na topánke napomôže procesu monitorovania a auditu.  

4.7.4.3    Správne používanie 

Obuv regulujúca ESD je navrhnutá, aby znížila úrovne telového náboja poskytnutím vodivej dráhy z tela 
do materiálu podlahy. 
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Uzemňovače piet a prstov by sa mali nosiť na obidvoch nohách, aby sa zaistilo účinné využitie. Po-
zornosť treba venovať nielen vyhodnocovaniu obuvi, ale tiež vyhodnocovaniu kombinácie obuv/podlaha 
(pozri IEC 61340-4-5). Keď sa dosiahla horná medzná hodnota dovoleného napätia tela, typicky 100 V, 
mali by sa vykonať skúšky na zaistenie, že kombinácia obuvi a materiálu podlahy má spôsobilosť v rámci 
zvolených parametrov pri najnepriaznivejších environmentálnych podmienkach.  

Mala by sa vyhodnotiť schopnosť obuvi odviesť náboj z osoby, ktorá sa pohybuje z nechráneného 
priestoru do chráneného priestoru alebo, ktorá sa pohybuje iba na podlahe s reguláciou ESD. Keď sa 
osoba dotkne podlahy z materiálu s reguláciou ESD, s obuvou regulujúcou statický náboj, telový náboj by 
sa mal pohltiť v priebehu niekoľkých sekúnd. 

4.7.4.4    Skúšanie 

Skúšanie obuvi by malo zahrnovať začiatočnú kvalifikačnú skúšku výrobku, realizovanú prednostne 
laboratórnymi skúškami pri riadených podmienkach (pozri IEC 61340-4-3). Ak sa preukáže, že výrobok 
spĺňa požiadavky existujúcich noriem, mali by sa vykonať systémové skúšky obuvi v kombinácii s exi-
stujúcimi alebo navrhovanými materiálmi podláh v podniku s cieľom zaistenia, že sú splnené kritériá pre 
danú prevádzku. Vstupná inšpekcia na výberovej úrovni by sa mala vykonať pri každej obuvi s reguláciou 
statického náboja.  

IEC 61340-4-3 sa používa na vyhodnocovanie obuvi s reguláciou statického náboja. Skúšobná metóda 
opisuje postupy na začiatočné vyhodnocovanie v laboratóriu, rovnako ako preberacie skúšky.  

IEC 61340-4-5 bola navrhnutá na meranie odporu osoby, obuvi a kombinácie podláh, rovnako ako na 
skúšanie nabíjateľnosti osôb prechádzajúcich podlahou s reguláciou ESD pri nosení obuvi  s reguláciou 
ESD.  

4.7.4.4.1    Bežné problémy pri skúšaní 

Skúšačky používané na vnútrozávodné monitorovanie často indikujú iba to, že odpor systému je medzi 
dvomi nastavenými bodmi. Veľa skúšačiek, ako je napríklad skúšačka náramkov, nemá nastavovacie 
body zahŕňajúce skutočné rozsahy obuvi s reguláciou statického náboja. Odporúčaným prístupom je 
použitie skúšačky navrhnutej špecificky pre danú obuv.  

Príležitostne môže obuv indikovať vysoký odpor. Mimo samotného materiálu topánky je ďalší prispievateľ 
do vysokého odporu, pokožka nositeľa (ak je suchá), hrubé izolujúce ponožky, chýbajúca vrstva proti 
potu spôsobeného rozdielmi v teplotách medzi vnútornými povrchmi topánok a nohou alebo kontami-
nanty, ako je napríklad vosk z podlahy kancelárskych priestorov, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie odporu 
nad dovolené úrovne.  

4.7.5    Statická ochrana sedadla  

4.7.5.1    Úvodné poznámky 

Ako sa spomína v 4.5 principiálnou príčinou statickej elektriny na pracovisku je pohyb ľudí a materiálov. 
Tento rutinný pohyb, osobitne vykonávaný osobou sediacou na stoličke alebo pohyb samotnej stoličky po 
podlahe môže generovať významné napätia. Tento článok zahŕňa použitie sedadiel v priestore chrá-
nenom pred ESD na pohlcovanie náboja. Hoci sa to v IEC 61340-5-1 neodporúča ako prostriedok na 
uzemňovanie osôb na pracovisku, použitie stoličiek, ktoré spĺňajú požiadavky na odpor medzi dotykovým 
miestom sedadla a kolieskami alebo nohami stoličky, môže byť účinnými prostriedkami uzemňovania 
osôb, ak sa nájde spoľahlivá metóda na vytvorenie dostatočného pospájania osoby a stoličky. Navyše ak 
sa stolička používa na pripojenie osoby na zem (ako primárne uzemnenie) maximálny odpor proti zemi 

od osoby, cez stoličku a podlahový systém musí byť menší ako 3,5  107 Ω alebo menší ako 1,0  1010 Ω 
a menší ako 100 V generovaného náboja. Trvalý dotyk sa musí zabezpečiť medzi všetkým i prvkami 
systému, vrátane osoby, stoličky a podlahového povrchu s reguláciou ESD. Uvedená situácia, ktorá 
využíva sedadlá s reguláciou statického náboja na uzemňovanie osôb sa dá použiť ako jeden možný 
príklad úpravy na mieru. 

4.7.5.1.1    Vzťahy medzi stoličkou, podlahou a používateľom 

Sedadlo regulujúce ESD pohlcuje náboj z používateľa zabezpečením vodivej dráhy z časti tela, ktorá sa 
dotýka stoličky do materiálu podlahy, na ktorom sedadlo spočíva. Viac ako pri kombinácii podlaha/obuv 
sa sedadlo môže spoliehať na spotenú vrstvu medzi používateľom a sedadlom za účelom dosiahnutia 
účinnosti. Pretože sedadlo má viac mechanických častí, rozličné konštrukčné materiály a niekoľko 
pripájacích bodov medzi týmito materiálmi a časťami, nedá sa neho spoliehať tak silno, ako na náramok 
alebo na kombináciu podlaha/obuv pri uzemňovaní osôb. Ak sa však skúšajú špecifikácie odporov, tieto 
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rozhrania sa môžu preveriť na zaistenie, že sa dosiahlo uzemnenie. Ako pri obuvi, sedadlo nie je účinné, 
ak sa nepoužíva v spojení so statickou ochranou podlahou. 

4.7.5.1.2    Prínosy 

Existujú niektoré prínosy spojené s používaním statického ochranného sedadla. Štandardné stoličky, 
osobitne stoličky s plastovými kolieskami, môžu nadobudnúť významné napäťové úrovne sediacich 
používateľov, ak títo používatelia nenosia náramky v priestoroch bez ochranných podláh a obuvi. Sto-
ličky, ktorých kolieska, konštrukcia a sedadlá sú navzájom primerane pospájané a ktoré majú primerané 
odporové vlastnosti znížia tieto napätia na bezpečné úrovne.  

4.7.5.2    Typy a výber 

Stoličky sa ponúkajú v rozličných štýloch; stoličky na kolieskach s nastaviteľnou výškou, stoličky na 
pevnom základe/stoličky s nohami. Povrchy sedadiel regulujúce ESD, ktoré sú v dotyku s telom by mali 
byť schopné pohlcovať náboj zo všetkých povrchov sedadla cez súčasti stoličky na kolieskach/pevnej 
stoličky do zeme. Tkaninou čalúnené stoličky to dosahujú s použitím vodivých vlákien do tkaniny. Tkanina 
sa potom spojí cez súčasti stoličky a kolieska (alebo cez prisúvaciu reťaz) s podlahou. 

Niektoré prostredia, ako napríklad čisté miestnosti vyžadujú použitie vinylových čalúnení namiesto 
tkaných. Vinylové čalúnenia ESD sa vyrábajú s tenkou vodivou vrstvou pod povrchom vinylu. Stoličky 
s vinylovým čalúnením môžu mať mierne vyšší odpor v porovnaní s tkanými čalúneniami; musia aj 
napriek tomu spĺňať požiadavky na odpor uvedené v IEC 61340-5-1. 

4.7.5.3    Skúšanie 

Postup, ktorý sa môže použiť na skúšanie elektrického odporu sedadla sa nachádza v IEC 61340-2-3. 
Použije sa všeobecná skúšobná metóda opísaná na vykonávanie meraní proti zemi alebo proti 
uzemniteľnému bodu. Mali by sa posudzovať povrchy sedadiel proti uzemniteľnému bodu stoličky (sto-
lička s kolieskami alebo s prisúvacou reťazou). 

Ak sa používa ako časť programu ovládania ESD, rozsah vyžadovaného elektrického odporu pre sedadlo 

je menší ako 1,0  1010 Ω, ak sa skúša v súlade s požiadavkami stanovenými v IEC 61340-5-1. Táto 
hodnota platí pre laboratórne vyhodnocovanie, preberacie skúšky a periodické skúšky. 

4.7.6    Ionizácia  

4.7.6.1    Úvodné poznámky 

Primárna metóda regulácie statického náboja je priame spojenie so zemou pre vodiče, statické pohl-
covacie materiály a osoby. Úplný program regulácie statického náboja sa však musí zaoberať izolo-
vanými vodičmi, ktoré sa nedajú uzemniť, rovnako ako izolačnými materiálmi (napríklad najbežnejšími 
plastickými materiálmi). Vlhkosť a chemické poprašky sa môžu používať na pohltenie statického náboja 
z týchto prvkov iba za určitých okolností. Vlhkosť je však pomalá metóda pohlcovania statického náboja 
a chemické poprašky nie sú aplikovateľné v prostrediach, ako sú napríklad čisté miestnosti.  

Ionizácia vzduchu môže neutralizovať statický náboj na izolačných a izolovaných predmetoch nabíjaním 
molekúl plynov okolitého vzduchu. Akýkoľvek statický náboj prítomný na predmetoch v pracovnom 
prostredí bude neutralizovaný pritiahnutím nábojmi opačnej polarity zo vzduchu. Pretože využíva iba 
vzduch, ktorý je už prítomný v pracovnom prostredí, ionizácia vzduchu sa dá využiť aj v čistých miest-
nostiach, v ktorých nie sú použiteľné chemické postreky a niektoré materiály pohlcujúce statický náboj.  

Ionizácia vzduchu nenahrádza uzemňovacie metódy. Je jednou zložkou úplného programu ovládania 
statického náboja. Ionizéry sa používajú, ak sa nedajú správne uzemniť všetky predmety a ako záložná 
ochrana k iným metódam regulácie statického náboja. V čistých miestnostiach môže byť ionizácia 
vzduchu jednou z niekoľkých dostupných metód regulácie statického náboja.  

Norma ANSI/ESD STM 3.1 definuje skúšobné metódy a postupy na vyhodnocovanie spôsobilosti zaria-
dení na ionizáciu vzduchu. Do normy sú zahrnuté dve prílohy, ktoré v krátkosti riešia postupy ion izácie 
vzduchu a neutralizáciu náboja, konštrukciu monitora s nabíjacou doskou (odporúčané meracie zaria-
denie) a iné otázky týkajúce sa používania a skúšania ionizérov. 

Účelom tohto článku je doplnenie informácií uvedených v normalizovanej skúšobnej metóde ANSI/ESD 
STM 3.1. Rozoberá ako inonizéry pracujú, ako sa meria ich elektrický výkon, najdôležitejšie typy ioni-
zérov a ich využitie prostredia, dôležité prvky špecifikácie týkajúcej sa spôsobilosti, skúšobné metódy, 
bezpečnosť, údržbu a otázky spojené s kontamináciou.  
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4.7.6.1.1    Regulácia kontaminácie 

Ďalšie použitie ionizátorov vzduchu je vylepšenie kontaminácie. 

Ionizácia s vyváženým vzduchom môže zvýšiť schopnosť vzduchových filtračných systémov odoberať 
častice z prostredia čistej miestnosti. Ionizácia neutralizuje náboje na kritických povrchoch a znižuje 
priťahovanie častíc týmito povrchmi. Častice majú silnú tendenciu ostať vo vrstvenom vzdušnom toku 
a potom byť odstránené vzduchovým filtračným systémom.  

4.7.6.2    Čo je ionizácia? 

Vzduchové ióny sú molekulárne klastre s množstvom približne 10 molekúl (často vody) okolo nabitých 
molekúl kyslíka alebo dusíka. Ión môže mať kladný náboj (chýbajúce elektróny) alebo záporný náboj 
(prevaha elektrónov). Prirodzená koncentrácia iónov vo vzduchu je nízka, typicky je menšia ako 1 000 na 
cm3. Tieto prirodzené ióny sa zvyčajne tvoria počas rozkladu prirodzených rádioaktívnych prvkov vo 
vzduchu, v zemi alebo v materiáloch budov. 

Na účely neutralizácie sa vyžadujú vyššie koncentrácie. Rádioaktívne zdroje, zvyčajne polónium 210, sa 
môžu za určitých podmienok použiť na vytvorenie vzduchových iónov. Alfa častice emitované nukle-
árnymi ionizérmi sú kladne nabité héliové nuklidy (dva protóny, dva neutróny a nijaké elektróny). Ak sa 
tieto častice alfa zrážajú s molekulami vzduchu, nahrádzajú elektróny z niektorých vzduchových molekúl 
(vytvorením kladných vzduchových iónov). Tieto voľné elektróny sú nakoniec zachytené inými molekulami 
vzduchu (vytvoria sa tak záporné vzduchové ióny). 

 

Obrázok 9 – Ionizácia žiarením alfa  

V iných situáciách je najbežnejším spôsob vzniku iónu metóda interakcie medzi neutrálnymi molekulami 
vzduchu a elektrónmi zrýchlenými v elektrickom poli s intenzitou poľa prevyšujúcou 3 MV/m (pri atmo-
sférickom tlaku). Táto metóda sa vo všeobecnosti nazýva ako vysokonapäťová korónová ionizácia alebo 
korónový výboj.  

 

Obrázok 10 – Ionizácia korónou – pozitívna 
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Obrázok 11 – Ionizácia korónou – negatívna 

4.7.6.3    Meranie ionizácie vo vzduchu 

Ak je ión vystavený elektrickému poľu, bude sa pohybovať rýchlosťou závislou od maximálnej hodnoty 
elektrického poľa a v smere závislom od smeru elektrického poľa a polarity iónu (môže byť kladná alebo 
záporná). Pohyb iónov v elektrickom poli je elektrický prúd, ktorého hustota bude závisieť od počtu iónov 
vo vzduchu a rýchlosti, ktorou sa ióny pohybujú preč od zdroja alebo k zdroju elektrického poľa.  

Ak je predmet nabitý, elektrické pole sa vytvorí okolo predmetu. Intenzita poľa sa bude v jednotlivých 
bodoch meniť, ale bude stále proporcionálna náboju. Ak je predmet obklopený vzduchom ionizovaným 
obidvoma polaritami, prúd bude tiecť k predmetu a bude prenášaný iónmi s polaritou opačnou k jeho 
náboju. Tento „neutralizačný prúd“ je proporcionálny náboju na predmete a množstvu iónov nachádza-
júcich sa v okolitom vzduchu (hustota iónov). 

Ak sa hustota iónov nezmení, relatívna rýchlosť neutralizácie náboja je konštantná a náboj bude zanikať 
exponenciálne s časovou konštantou, ktorá závisí od hustoty iónov. V praktických situáciách je ťažké 
udržať tento stav. Koncentrácia častíc vo vzduchu, spotrebovanie iónov v blízkosti nabitého predmetu, 
nehomogenita ionizovaného vzduchu a nerovnomernosť poľa z dôvodu blízkosti iných predmetov spô-
sobia zmeny rýchlosti zanikania náboja. Vykonanie korekcií pre všetky odchýlky od jednoduchého 
prípadu na výpočet časovej konštanty je nepraktické. Účelnejšie je vykonať experimentálne meranie 
neutralizačných vlastností ionizéra s použitím monitora s nabitou doskou. 

4.7.6.3.1    Monitor s nabitou doskou (CPM) 

Monitor s nabitou doskou sa používa na meranie neutralizačných vlastností ionizéra alebo ionizačnej 
inštalácie. Monitor s nabitou doskou sa skladá z izolovanej vodivej dosky, ktorá sa môže nabiť na pevné 
začiatočné napätie prostredníctvom vhodného vonkajšieho zariadenia. Napätie dosky sa monitoruje jej 
spojením s elektrometrom alebo meraním poľa z dosky s použitím bezdotykového merača elektrického 
poľa.  

Ak sa monitor s nabitou doskou umiestni do ionizovaného prostredia, rýchlosť neutralizácie náboja ioni-
zérom sa môže charakterizovať časom vybitia. Tento čas sa definoval ako čas, ktorý ubehne, kým 
napätie dosky nepoklesne na 10 % zo svojej začiatočnej hodnoty (napríklad 1 000 V na 100 V). Rovno-
váha ionizéra sa môže určiť okamihovým uzemnením izolovanej dosky a potom zaznamenaním akého-
koľvek napätia indukovaného na doske vďaka činnosti ionizéra. Toto napätie je známe ako vyrovnávacie 
napätie. Podrobné informácie o monitore s nabitou doskou a meracích technikách sa uvádzajú 
v ANSI/ESD STM 3.1. 

4.7.6.4    Účel ionizácie 

S výberom ionizéra na riešenie problémov spojených so statikou je často spojených niekoľko úvah, 
okrem schopnosti ionizéra neutralizovať statický náboj. Vo všeobecnosti sa musí ionizácia technicky 
realizovať osobitne pre danú aplikáciu a musí sa posudzovať v skutočnom priestore, v ktorom sa bude 
používať. 

Netreba zabudnúť, že ionizácia vzduchu sa inštaluje z dôvodu statických problémov. Vo väčšine prípadov 
sa ionizácia vzduchu inštaluje na neutralizáciu statických nábojov na izolátoroch dôležitých pre daný 
proces a na izolovaných vodičoch. Tieto izolátory a izolované vodiče sú často časťou vyrábaného 
výrobku. Ionizácia pracujúca samostatne alebo ako doplnok k metódam pasívnej regulácie statického 
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náboja musí preukázať, že dokáže znížiť alebo eliminovať problémy spojené so statickým nábojom. 
Existuje veľa rozdielnych technológií a typov zariadení slúžiacich na výrobu vzduchových iónov. Neexis-
tuje jeden najlepší ionizér pre všetky aplikácie. Starostlivým posúdením požiadaviek danej aplikácie sa 
však dá určiť najlepší druh ionizéra pre danú aplikáciu.  

4.7.6.5    Typy, použitie, výber a inštalácia ionizérov 

4.7.6.5.1    Typy vzduchových ionizérov 

Dve základné metódy vytvárania ionizácie vzduchu sú nukleárny zánik prostredníctvom emisie častíc alfa 
a korónový výboj prostredníctvom vysokých elektrických polí. Ionizéry s korónovým výbojom sú dostupné 
v širokom rozsahu typov, pričom najbežnejšie sú striedavé ionizéry, polovodičové jednosmerné ionizéry 
a pulzné jednosmerné ionizéry. Dostupné sú aj röntgenové ionizéry, ktoré na vytvorenie ionizácie vzdu-
chu využívajú mäkké zdroje röntgenového žiarenia.  

POZNÁMKA. – Vzduchové ióny sa vytvárajú korónovým výbojom, ak sa vysoké napätie (striedavé alebo jednosmerné) 
privádza k bodu alebo žiariču. 

4.7.6.5.1.1    Nukleárne ionizéry 

Nukleárne ionizéry bežne využívajú polónium 210 ako rádioaktívny prvok na vytvorenie ionizácie vzdu-
chu. Nukleárny materiál je balený spôsobom, ktorý zabraňuje jeho uvoľneniu z ionizéra, ale aj napriek 
tomu umožňuje emisiu alfa častíc za účelom ionizácie okolitého vzduchu. Alfa častice sa zrážajú s mo-
lekulami plynu vo vzduchu, čím nahrádzajú elektróny. Ak sú elektróny nahradené, vytvoria sa kladné 
ióny. AK sú nahradené elektróny zachytené neutrálnymi molekulami plynu, vznikajú záporné ióny. Nuk-
leárne ionizéry nevytvárajú elektrické pole. Mali by sa používať v blízkosti nabitého povrchu alebo 
v závislosti od smeru toku vzduchu rozháňajúceho ióny vzduchu do pracovného priestoru.  

4.7.6.5.1.2    Ionizéry striedavého napätia 

Striedavé systémy využívajú žiariče, ktoré sa rýchlo spínajú medzi kladným a záporným vysokým napä-
tím zvyčajne pri frekvencii napájacej siete. Výmena iónov je vysoká, pretože obidve polarity sa vytvárajú 
rýchlou postupnosťou v každom bode žiariča. Elektrostatické pole z bodov žiariča tiež mení rýchlo smer. 
V niektorých situáciách nemusí byť želateľné umiestnenie citlivých súčastí v blízkosti vysielacích bodov. 
Pre tieto aplikácie pohyb iónov od bodov žiariča bude vyžadovať riadený tok vzduchu. Striedavé systémy 
sa často montujú na výstupe systémov dodávajúcich vzduch.  

4.7.6.5.1.3    Polovodičové jednosmerné ionizéry 

Polovodičové jednosmerné systémy sa skladajú zo samostatného záporného a kladného žiariča iónov, 
ktoré sú pripojené párom vysokonapäťových káblov na príslušné vysokonapäťové zdroje napájania. 
Vzdialenosť medzi žiaričmi sa bude meniť v závislosti od konštrukcie a jednosmerný výkon sa konštantne 
privádza do bodov žiaričov.  

Žiariče s opačnými polaritami sa umiestňujú ďalej od seba v jednosmerných systémoch než v striedavých 
systémoch. Výmena iónov sa vyskytne pri nižšej rýchlosti a polovodičové jednosmerné systémy budú 
pracovať pri nižšom toku vzduchu ako striedavé systémy. V niektorých situáciách nie je želateľné umiest-
nenie citlivých súčastí v blízkosti vysielacích bodov. Elektrické pole ionizéra sa používa na pohyb iónov 
pri chýbajúcom rýchlom toku vzduchu. Pozornosť treba venovať tomu, aby žiariče neboli umiestnené tak 
ďaleko od seba, že sa vytvoria iónové horúce body. Iónové horúce body obsahujú nadbytok iónov jednej 
polarity a akékoľvek predmety prinesené do tohto priestoru sa môžu nabiť touto nerovnováhou iónov. 

4.7.6.5.1.4    Pulzné jednosmerné ionizéry   

Pulzné jednosmerné systémy generujú obidve polarity iónov jednou vysielacou jednotkou s použitím 
jedného vysielacieho bodu alebo párov umiestnených vo vzájomnej blízkosti. Distribúcia výkonu sa môže 
realizovať vysokonapäťovými káblami z centrálneho zdroja vysokého napätia alebo nízkonapäťovým 
káblom z centrálneho radiča zo vzdialene umiestnených vysokonapäťových zdrojov. Vďaka relatívne po-
malej zmene polarity (zvyčajne pri pulznej rýchlosti 10 Hz alebo menej), je rýchlosť výmeny znížená 
a nevznikne cyklovanie vyrovnávacieho napätia. Generovanie obidvoch polarít v jednom mieste sa elim i-
nujú iónové horúce body a umožňuje sa elektrickým poliam aby pohybovali iónmi v aplikáciách s nízkym 
tokom vzduchu. V niektorých situáciách nemusí byť želateľné umiestnenie citlivých súčastí v blízkosti 
bodov vysielania. Zmenou rýchlosti impulzov sa dajú ióny dodávať do pracovného priestoru aj v stave 
s nulovým tokom vzduchu. 



TNI CLC/TR 61340-5-2 
 

 39 

4.7.6.5.1.5    Ionizéry s röntgenovými lúčmi 

Mäkké zdroje röntgenových lúčov (s energiou menšou ako 10 KeV) sa môžu použiť na zabezpečenie 
energie na nahrádzanie elektrónov z molekúl plynu vo vzduchu. Ak sú elektróny nahradené, vytvárajú sa 
kladné ióny. Ak sú nahradené elektróny zachytené neutrálnymi molekulami plynu, vznikajú záporné ióny. 
Ionizéry s röntgenovými lúčmi vytvárajú ióny pozdĺž dráhy röntgenového lúča, ktorá môže byť vo vzduchu 
až do 1 m alebo viac. Zdroj röntgenových lúčov musí byť tienený na zabránenie expozície obsluhy. Nie je 
tu nijaké elektrické pole, ale ióny sa vytvárajú v objeme vzduchu bez toho, aby sa vyžadoval tok vzduchu.  

4.7.6.5.2    Prostredia na používanie vzduchových ionizérov  

Nukleárne, korónové a mäkké röntgenové ionizéry sú dostupné vo veľa rozličných typoch. Výber ion izéra 
často závisí od veľkosti alebo druhu priestoru, v ktorom bude používaný. Dostupné sú výrobky, ktoré 
poskytujú ionizovaný vzduch pre celé miestnosti, laminované pracovné stoly, pracovné povrchy, špeci-
fické body použitia, linky so stlačeným plynom a rozličné zákaznícke aplikácie, ktoré sú mimo rozsah tejto 
normy. 

4.7.6.5.2.1    Ionizácia miestnosti 

Zariadenia na ionizáciu miestností sa používa, ak sa vyskytnú statické problémy na veľkej výrobnej 
ploche a je ťažké lokalizovať problém na príslušné pracovisko. Zariadenia ionizačnej komory zahŕňajú 
striedavé mrežové systémy, priestorovo oddelené páry polovodičových jednosmerných žiaričov, polovo-
dičové jednosmerné prípojnícové systémy, pulzné jednosmerné prípojnícové systémy a individuálne 
pulzné jednosmerné žiariče. Nukleárne ionizéry sa nepoužívajú bežne v systémoch miestností z dôvodu 
množstva rádioaktívneho materiálu, ktoré by sa vyžadovalo. 

Bez ohľadu na typ zvoleného ionizéra miestnosti sa musí riešiť niekoľko environmentálnych otázok a otá-
zok týkajúcich sa zariadenia, ak sa majú ionizovať veľké priestory. Uvažovať by sa mala výška stropu 
a tok vzduchu v danom priestore. Akékoľvek veľké predmety v tomto priestore zmenia tok vzduchu aj 
činnosť ionizérov. Musia sa uvažovať aj metódy dodávky energie do ionizérov, rovnako ako aj ďalšie 
inštalačné požiadavky. Po nainštalovaní budú tieto veľké systémy vyžadovať údržbu na zaistenie vyža-
dovanej spôsobilosti. Oproti iným aplikáciám ionizérov, ionizéry miestnosti často zahŕňajú technický 
systém, naproti štandardným výrobkom. 

4.7.6.5.2.2    Ionizácia pomocou laminovaných pracovných stolov s riadeným tokom vzduchu 

Laminované pracovné stoly s riadeným tokom vzduchu sa bežne používajú v elektronickom priemysle 
a v mnohých ďalších aplikáciách. Používajú sa na vytvorenie kontaminačne riadeného pracoviska vo 
veľkej neregulovanej výrobnej hale. V priestore laminovaných pracovných stolov s riadeným tokom vzduchu 
môže statický náboj spôsobiť problémy s ESD a kontamináciou časticami. V laminovaných pracovných 
stoloch s riadeným tokom vzduchu sa na zabezpečenie ionizácie používajú striedavé mrežové siete, 
polovodičové jednosmerné systémy, pulzné jednosmerné prípojnicové systémy a nukleárne prípojnicové 
systémy. Úroveň a smer toku vzduchu dostupného v týchto pracovných stoloch môže ovplyvniť typ zvo-
leného ionizéra. Akékoľvek veľké predmety v oblasti pracovného stola ovplyvnia tok vzduchu a činnosť 
ionizéra. Bude potrebné uvažovať dodávku energie, ak sa má použiť veľký počet elektrických ionizérov. Ako 
pri všetkých ionizéroch, bude sa vyžadovať periodická údržba na zabezpečenie optimálnej ionizácie. 

4.7.6.5.2.3    Ionizácia pracovného povrchu  

Typ použitého ionizéra na zabezpečenie regulácie statického náboja na akomkoľvek pracovnom povrchu 
bude závisieť vo veľkom rozsahu od priestoru, v ktorom je pracovný povrch umiestnený a od množstva 
dostupného toku vzduchu. V priestoroch s reguláciou kontaminácie a v iných priestoroch s významným 
množstvom toku vzduchu, môžu byť užitočné výrobky opísané v článku ionizácia miestnosti alebo 
ionizácia pomocou laminárnych pracovných stolov. V priestoroch, v ktorých je malý tok vzduchu sa môžu 
použiť iné typy ionizérov. Tieto ionizéry sa bežne označujú ako stolové ventilátory alebo nadzemné pra-
covné ionizéry a vo svojej konštrukcii zahŕňajú ventilátor. Môžu vyžadovať nukleárnu technológiu alebo 
akýkoľvek už opísaný typ korónovej ionizácie. 

4.7.6.5.2.4    Ionizácia v mieste použitia 

Niekedy vyvstáva potreba zabezpečiť reguláciu statického náboja v malom definovanom priestore alebo 
oblasti. Môže sa to vykonať napríklad zabezpečením statickej regulácie vo výrobnom zariadení, v malom 
prostredí alebo na uľahčenie odstraňovania častíc z častí výrobku. Ionizéry používané na tento účel môžu 
byť výfukové pištole alebo trysky, ktoré dodávajú stlačený vzduch alebo dusík. Môžu využívať nukleárnu 
technológiu, mäkkú röntgenovú technológiu alebo akúkoľvek z predtým opísaných typov technológií koró-
novej ionizácie. Bude dôležité zvoliť metódu ionizácie a čistenia dodávky plynu, ktorá je vhodná pre pra-
covný priestor. 
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4.7.6.5.3    Výber zariadenia na ionizáciu vzduchu 

4.7.6.5.3.1    Stanovenie špecifikácií spôsobilosti  

Výber vzduchového ionizéra pre špecifickú aplikáciu často zahŕňa rozhodovanie medzi niekoľkými roz-
ličnými premennými. Existuje široký rozsah problémov spôsobených statickým nábojom a široký rozsah 
výrobkov ovplyvnených týmito problémami. Pri stanovovaní špecifikácie sa musí brať do úvahy druh 
statického problému, citlivosť výrobku na statický náboj, prostredie, v ktorom sa bude ionizér používať 
a prevádzkové charakteristiky ionizačného zariadenia. Niektoré otázky, ktoré sa majú uvažovať sú zná-
zornené v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 – Výberový kontrolný zoznam ionizéra 

Neutralizácia náboja Prevádzka 

1. Čas vybíjania 1. Požiadavky na údržbu 

2. Rovnováha (vyrovnávacie napätie) 2. Spoľahlivosť 

3. Citlivosť výrobku 3. Prevádzka zariadenia 

4. Riešenie statického problému 4. Ozón, emisie EMI a častíc 

  

Environmentálne úvahy Náklady 

1. Tok vzduchu 1. Náklady na kúpu zariadenia 

2. Fyzické rozmery 2. Náklady na inštalovanie 

 3. Náklady na prevádzku a údržbu 

Inštalačné úvahy  

1. Zhoda s bezpečnostnými predpismi  

2. Dodávka energie  

3. Riadenie výkonu  

4. Potreba stlačeného vzduchu  

5. Expanzná schopnosť  

6. Kompatibilita s požiadavkami na čistú miestnosť  

Vyhodnocovanie ionizéra v skutočnom priestore jeho používania je uprednostňovanou praxou. To zabez-
pečí údaje pre spôsobilosť regulácie statického náboja, účinok ionizácie na statický problém a preukáže 
iné vlastnosti ionizačného zariadenia, ktoré môžu byť dôležité pre proces výberu. 

Výber vzduchového ionizéra na riešenie problémov so statickým nábojom často vyžaduje kompromisy 
medzi konfliktnými zariadeniami a požiadavkami na spôsobilosť. Často je systém vyhodnocovania inšta-
lovaný v skutočnom priestore jediným spôsobom určenia funkčnosti a účinnosti, analyzuje ďalšie vyhod-
nocovacie kritériá zariadenia a uvažuje techniky inštalovania a súčasne určuje otázky spojené s údržbou. 

4.7.6.5.3.2    Definovanie statického problému 

Vzduchový ionizér používaný na ochranu pred ESD v montážnej hale môže byť rozdielny od ionizéra, 
ktorý znižuje kontamináciu časticami na povrchoch čistých miestností podľa ISO trieda 3. Prvý krok pri 
písaní špecifikácie je porozumenie problému statického náboja, ktorý sa má vyriešiť. Dôležité je def inovať 
druh problému tak, aby sa neskôr vo vyhodnotení ionizérov dalo preukázať, že problém bol vyriešený. 

4.7.6.5.3.3    Čas vybíjania a vyrovnávacie napätie 

Špecifikácia spôsobilosti závisí od citlivosti výrobku na účinky statického náboja a od rýchlosti, ktorou sa 
musí náboj neutralizovať za účelom eliminácie statických problémov. Najprv sa určí množstvo statického 
náboja, ktoré by spôsobilo poškodenie výrobku. Dostupne sú rôzne skúšobné metódy na získanie týchto 
informácií. Prahová hodnota poškodenia výrobku môže určiť dovolené vyrovnávacie napätie alebo vyvá-
ženie ionizéra. Vyrovnávacie napätie merané monitorom s nabitou doskou môže byť časťou špecif ikácie 
spôsobilosti.  

Statické problémy sú zvyčajne udalosti skladajúce sa z dvoch krokov. Statický náboj sa vytvorí a niekedy 
neskoršie spôsobí problém. Ak sa nič nespraví na neutralizáciu statického náboja, môže zotrvávať aj 
niekoľko hodín, v závislosti od vlhkosti okolia. S použitím ionizéra sa dá statický náboj neutralizovať do 
niekoľkých sekúnd, prípadne najdlhšie do niekoľkých minút. Pretože čas vybíjania závisí veľmi silno od 
dostupného toku vzduchu, želateľný čas vybíjania sa nemusí dať dosiahnuť za všetkých okolností. Zvy-
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čajne sa musia spraviť kompromisy medzi vybíjacími časmi, vyrovnávacím napätím a dostupným tokom 
vzduchu. Pri každom použití ionizéra musí používateľ určiť, či sú schopnosti neutralizácie statického 
náboja dostatočné na vyriešenie statického problému. 

4.7.6.5.3.4    Iné otázky spojené s výberom 

V závislosti od aplikácie, môžu existovať dodatočné otázky, ktoré bude treba riešiť. Všetky ionizéry vyža-
dujú nejaký druh údržby alebo periodickej certifikácie a táto otázka by mala byť časťou špecifikácie 
spôsobilosti. Pretože väčšina ionizérov pracuje v trvalom režime, môže nastať významná požiadavka na 
spoľahlivosť tohto zariadenia. Prevádzka v čistých miestnostiach alebo v iných citlivých oblastiach môže 
vyžadovať pozornosť obrátenú na otázky spojené s ozónom, EMI a emisiou častíc.  

4.7.6.5.3.5    Uvažovanie nákladov 

Náklady na systém sú zrejmým kritériom výberu. Mala by sa vykonať úplná analýza nákladov/prínosov. 
Táto analýza by mala zahŕňať začiatočné náklady na nákup, rovnako ako náklady na inštaláciu, údržbu 
a náklady na nahradenie novým zariadením po definovanom čase prevádzky Tieto náklady by sa mali 
porovnať s prínosmi, ako sú napríklad vylepšené zisky/výkony a zlepšená kvalita. 

Spolu so začiatočnými nákladmi na nákup systému by sa mali uvažovať aj prevádzkové náklady na 
elektrickú energiu a, v niektorých prípadoch, (trysky, pištole) treba uvažovať náklady na stlačený vzduch. 
Ďalšími položkami, ktoré treba uvažovať sú náklady na vyžadovanú údržbu a kalibráciu. Tieto náklady 
budú ovplyvnené úrovňou ich komplexnosti a vyžadovanej hustoty použitia. 

4.7.6.5.4    Inštalovanie zariadení na ionizáciu vzduchu 

4.7.6.5.4.1    Všeobecné úvahy o inštalovaní 

Inštalovanie ionizérov by malo zodpovedať aplikovateľným elektrickým, mechanickým a bezpečnostným 
predpisom, rovnako ako individuálnym normám pre dané zariadenie. Dodávka elektrickej energie, 
kabeláž, montážne metódy a materiály musia byť primerané. Priestory s riadenou kontamináciou často 
vyžadujú špecializované techniky montáže a špeciálne materiály. Metódy inštalovania by mali brať do 
úvahy budúce zmeny v pracovnom priestore, rovnako ako súčasné potreby. Inštalácia elektrických 
ionizérov musí zodpovedať všetkým miestnym a národným elektrickým predpisom.  

Výkon sa musí privádzať k väčšine ionizérov. Niektoré ionizéry využívajú samostatný napájací trans-
formátor pripojený na sieťové napájanie. Väčšie ionizačné systémy distribuujú výkon z centrálneho radiča 
k individuálnym žiaričom iónov. Na dodávku energie z týchto výkonových zdrojov do iónových žiaričov sa 
používajú dve primárne metódy distribúcie energie. Nízkonapäťová distribúcia výkonu využíva napätia 
60 V st./js. alebo menšie. Vysokonapäťová distribúcia výkonu využíva napätia do striedavej hodnoty 
7 000 V alebo jednosmernej hodnoty 20,000 V. Pri vysokonapäťovej distribúcii výkonu musí byť izolácia 
vhodná pre privádzané napätia a osobitná pozornosť sa musí venovať vedeniu káblov. Malo by sa vyhnúť 
ostrým hranám, prípadne by sa mala v takýchto bodoch doplniť doplnková izolácia, aby sa zabránilo 
nadmernému poškodeniu kábla.  

Treba sa uistiť, že montážne metódy sú v zhode s bezpečnostnými predpismi a požiadavkami na pre-
vádzky. Niektoré ionizéry budú vyžadovať zdroj stlačeného plynu, ktorého čistota je kompatibilná s pries-
torom, v ktorom sa bude ionizér používať.  

Ionizéry sa môžu inštalovať v čase, keď sa prevádzka buduje. Oveľa častejšie sa však ionizéry inštalujú 
až po tom, čo sa prevádzka uviedla do činnosti a je potrebné vyriešiť problémy spojené so statikou Nijaká 
inštalácia ionizérov v prevádzkovom prostredí nesmie narúšať prebiehajúci proces výroby. Náklady na 
zastavenie prevádzky môžu byť mnohokrát vyššie, ako sú náklady na zabezpečenie ionizéra. Ak sa má 
inštalácia ionizéra vykonať v prostredí čistej miestnosti, nesmie znižovať integritu čistej miestnosti.  

4.7.6.5.4.2    Úvahy spojené s tokom vzduchu 

Spôsobilosť ionizérov vzduchu často závisí od množstva vzduchu, ktoré preteká vedľa prístroja alebo cez 
prístroj. Niektoré ionizéry vyžadujú správnu funkciu toku vzduchu, zatiaľ čo iné to nevyžadujú. Niektoré 
využívajú existujúci tok vzduchu, zatiaľ čo iné majú vo svojom návrhu zabudovaný ventilátor. Iné 
využívajú čisté a suché stlačené plyny, ako sú napríklad vzduch a dusík.  

Požiadavky na spôsobilosť ionizérov musia brať do úvahy typ a množstvo dostupného toku vzduchu. Od 
ionizéra sa nedá očakávať rovnaká spôsobilosť v turbulentnom toku vzduchu montážnej haly a pri 
vrstvovom toku vzduchu s hodnotou 30 m/min v čistej miestnosti. V aplikáciách s neprimeraným tokom 
vzduchu sa môžu na distribúciu vzduchových iónov použiť ventilátory. Treba určiť, či sú tieto ventilátory 
kompatibilné s čistotou pracovného priestoru. Ak nie sú, bude potrebné akceptovať spôsobilosť ionizéra, 
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ktorý pracuje s existujúcim tokom vzduchu. Bez ohľadu na to, ktorá metóda sa použije na distribúciu 
iónov, nesmú byť nijakú prekážky medzi ionizérom a pracovnou plochou.  

4.7.6.5.4.3    Zonácia a pružnosť zmien  

Potreba regulácie ionizérov sa mení v závislosti od aplikácie. Menej kritické situácie sa dajú vyriešiť 
ovládacími prostriedkami v továrni alebo nastavením veľkej ionizovanej plochy jedným centrálnym 
radičom. Kritickejšie aplikácie budú vyžadovať, aby nastaviteľnosť bola súčasťou špecifikácie spôso-
bilosti. Pre malé regulované zóny sa môže vyžadovať aj schopnosť jemného ladenia výstupu iónov 
v každom individuálnom žiariči iónov. Niektoré prístroje, ako sú napríklad nukleárne ionizéry a röntgenové 
ionizéry sú z dôvodu svojich prirodzených technických charakteristík vyvážené a zabezpečujú nastavenie 
svojej prevádzky.  

Vo väčšine výrobných prevádzkach usporiadanie zariadení zriedka ostáva rovnaké na dlhšie obdobia. Je 
dôležité určiť flexibilitu na realizáciu zmien alebo rozšírení inštalácie ionizérov v neskoršom čase. Malé 
zmeny by sa mali dať realizovať vlastnými pracovníkmi a schopnosť expanzie by mala byť súčasťou 
pôvodnej špecifikácie zariadenia. Zmeny a rozšírenia by mali byť možné bez potreby nákladných výrob-
ných prestojov. 

4.7.6.5.4.4    Monitorovanie a riadenie spätnej väzby 

Na zaistenie spôsobilosti ionizéra sú dostupné rôzne metódy spätnej väzby vlastnej rovnováhy. Treba sa 
uistiť, či je zriadených dostatok snímačov zabezpečujúci primerané informácie z monitorovania pre 
riadiaci systém. Väčšina iónových snímačov má obmedzený rozsah, zvyčajne menší ako 1,5 m. Ak sa 
nedajú vo veľkom priestore garantovať rovnorodé podmienky, môže sa vyžadovať veľa iónových sníma-
čov na monitorovanie veľkých inštalácií. Zriadenie snímača pre každý ionizačný prístroj môže napomôcť 
vylepšeniu spätnej väzby pre riadenie. Účinná metóda monitorovania a riadenia môže tiež znížiť množ-
stvo vyžadovanej údržby potrebnej na správnu činnosť ionizéra alebo celého systému.  

4.7.6.6    Skúšanie vzduchových ionizérov 

4.7.6.6.1    Výberové skúšky 

Pri úplnom vyhodnocovaní spôsobilosti ionizéra sa musí odpovedať na dve základné otázky. Prvá, sú 
ióny prichádzajúce do pracovného priestoru v správnom množstve a rovnováhe, aby sa neutralizovali 
statické náboje? Druhá a dôležitejšia, ionizácia zníži alebo eliminuje problémy spojené so statickým 
nábojom? Spôsobilosť vybíjania statického náboja všetkých vzduchových ionizačných prístrojov by sa 
mala vyhodnocovať s použitím existujúcej priemyselnej normy ANSI/ESD STM 3.1. Každé vyhodno-
covanie by malo zahŕňať aj skúšky, ktoré sú špecifické pre aktuálny problém, ktorý sa rieši. Používateľ 
bude musieť identifikovať problém so statickým nábojom, stanoviť realistickú špecifikáciu spôsobilosti, 
zvoliť z pomedzi rozličných typov ionizérov a skúšať ionizéry v skutočnom prostredí, v ktorom sa budú 
používať. ANSI/ESD STM 3.1 poskytuje návod na skúšanie spôsobilosti vybíjania a vyváženia ionizérov. 
Tento návod môže byť potrebné modifikovať s cieľom splnenia fyzických požiadaviek špecifickej inšta-
lácie.  

Keď sa určí, že ionizéry vyriešia problém so statikou, mal by sa vytvoriť súbor skúšok slúžiacich na 
kvalifikáciu a schvaľovanie ionizérov. Tieto skúšky by mali preukázať, či ionizéry spĺňajú špecifikáciu 
spôsobilosti pre určené použitie. Skúšky schvaľovania by mali byť dostatočne jednoduché, aby sa dali 
vykonať inšpekčnými pracovníkmi používateľa alebo obsluhou po začiatočnej inštalácii zariadenia. 

Na vykonávanie kvalifikačných a schvaľovacích skúšok ionizérov sa často používajú metódy a návody 
uvedené v ANSI/ESD STM 3.1. Normalizovaný skúšobný prípravok alebo skúšobný priestor sa môžu 
skonštruovať na zaistenie, že ionizéry sa skúšajú pri opakovateľných a zrovnateľných podmienkach. 
Používateľ určí, ako presné merania v tomto skúšobnom prípravku alebo skúšobnej oblasti musia byť 
v zhode so spôsobilosťou v skutočnej oblasti, v ktorej sa bude ionizér používať. Ak sa má na použitie 
kvalifikovať viac ako jeden typ ionizéra, alebo ak sa majú ionizovať rozdielne druhy priestorov, môžu sa 
vyžadovať viacnásobné skúšobné prípravky. Niekedy sa budú ionizéry skúšať až po tom, čo sa 
nainštalovali na mieste použitia. Normy schvaľovacích skúšok by mali byť vtedy časťou procesu nákupu.  

Skúšanie by sa malo vykonať s použitím monitora s nabitou doskou (CPM) a v súlade s metódami podľa  
ANSI/ESD STM 3.1. Spôsobilosť ionizéra by sa mala porovnať s požiadavkami na spôsobilosť vyvinutými 
používateľom pre každú špecifickú aplikáciu. Použitie normalizovaných priemyselných skúšok zaistí, že 
ionizéry budú porovnávané na ekvivalentnej báze, aj keď sa požiadavky každej aplikácie budú odlišovať. 
Už sa uviedlo, že existujú veľké rozdiely v spôsobilosti vybitia náboja a vo vyrovnávacom napätí požado-
vanom od ionizérov. V niektorých prípadoch sa môže na posudzovanie použiť malý neštandardný CPM. 
Spôsobilosť malého CPM by sa mala preveriť v porovnaní so štandardným CPM. 
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V niektorých aplikáciách ionizácie, osobitne v pri ionizácii v mieste použitia, môže byť ťažké použitie 
CPM, z dôvodu obmedzení fyzických rozmerov. Ak takýto problém nastane, môže byť potrebné vyvinutie 
alternatívnu metodiku skúšok. Jedna z takýchto metód využíva merací prístroj elektrostatického poľa na 
meranie náboja na výrobku alebo zariadení, pred a po použití ionizácie. Alternatívne nevodivý materiál sa 
dá nabiť jeho trením proti inému materiálu alebo izolovaný vodič sa dá nabiť jeho okamihovým pripojením 
na napäťový zdroj. Monitorovanie týchto materiálov meracím prístrojom elektrostatického poľa sa pre-
ukáže schopnosť ionizéra znížiť statický náboj.  

4.7.6.6.2    Potvrdenie vylepšenia procesu 

Skúšky špecifické pre danú aplikáciu musia potom preukázať, že prítomnosť ionizéra vyriešila problém so 
statikou. Problémom môže byť poškodenie ESD, ukladanie častíc na povrchoch výrobkov alebo prestoje 
výrobnej linky. Bez ohľadu na druh problému, skúšky musia preveriť, že nastalo jeho zníženie alebo 
eliminácia použitím ionizéra vzduchu. V niektorých prípadoch bude potrebné vykonanie štúdie ziskovosti 
všetkých alebo niektorých výrobných procesov.  

4.7.6.6.3    Pravidelné preverovacie skúšky 

Po nainštalovaní ionizérov je želateľné meranie ich spôsobilosti. Toto meranie vytvorí základňu údajov, 
proti ktorej sa bude monitorovať ich dlhodobá prevádzka. Skúšobné metódy a návody z ANSI/ESD STM 
3.1 sa môžu použiť na vykonávanie týchto periodických preverení ionizérov.  

Ionizéry by sa mali skúšať vzhľadom na čas vybíjania a rovnováhu po tom, čo boli inštalované na mieste 
použitia. V tom čase sa musí vystaviť certifikačný dokument podrobne opisujúci skúšobné podmienky 
a miesto skúšania. Časové intervaly pri následných meraniach budú závisieť od požiadaviek používateľa. 
Menej kritické aplikácie môžu vyžadovať primeranú údržbu a ročné preverenie spôsobilosti. Kritickejšie 
aplikácie môžu vyžadovať harmonogramy údržby a polročnú alebo štvrťročnú opakovanú certifikáciu. 
Používatelia by si mali byť dobre vedomí potreby príslušných nákladov a zodpovedností. 

4.7.6.7    Údržba a čistenie 

Všetky ionizačné prístroje budú vyžadovať na svoju správnu činnosť periodickú údržbu. Intervaly vyko-
návania údržby ionizérov sa výrazne odlišujú v závislosti od typu ionizačného zariadenia a použitého 
prostredia. Použitie čistej miestnosti vo všeobecnosti bude vyžadovať väčšiu pozornosť. Je dôležité 
stanoviť rutinný harmonogram vykonávania servisu na ionizéroch. Rutinný servis sa typicky vyžaduje za 
účelom splnenia požiadaviek auditu kvality.  

4.7.6.7.1    (Elektrické) korónové ionizéry 

Pri elektrických ionizéroch sa musia pravidelne čistiť body vyžarovania a môže sa vyžadovať ich perio-
dická výmena. V naplánovaných intervaloch by sa mala preverovať rovnováha a čas vybíjania s použitím 
monitora s nabitou doskou. Niektoré elektrické ionizéry budú v tom čase vyžadovať nastavenie rovnováhy 
iónov. Typickým postupom je vyčistenie jednotky, vrátane vyžarovaných bodov, nastavenie rovnováhy 
iónov na hodnotu nula (ak je nastaviteľná) a potom vykonanie skúšok času vybitia. Ak jednotka nespĺňa 
špecifikáciu na rovnováhu iónov alebo minimálne stanovené medzné hodnoty času vybíjania, indikuje sa 
potreba ďalšej údržby. Výrobcovia by mali poskytnúť podrobnosti o postupoch vykonávania servisu 
a o typických intervaloch medzi servismi.  

4.7.6.7.2    Nukleárne ionizéry 

Nukleárne ionizéry nevyužívajú body vyžarovania, ale typicky vyžadujú ročnú skúšku úniku vykonávanú 
výrobcom. Hoci ionizačné zariadenie ma predpovedateľnú životnosť, mali by sa vykonať rutinné skúšky 
rovnováhy iónov a skúšky času vybíjania na zaistenie, že jednotka funguje správne. Ionizačné zariadenie 
sa zvyčajne vracia výrobcovi na výmenu a ukončenie životnosti. 

4.7.6.7.3    Röntgenové ionizéry 

Röntgenové ionizéry nevyužívajú body vyžarovania, ale v konečnom dôsledku bude potrebné nahradiť 
röntgenovú trubicu. Ionizér sa musí za normálnych okolností na vykonanie servisu vrátiť výrobcovi. Na 
uistenie sa či jednotka funguje správny spôsobom mali by sa vykonať rutinné skúšky rovnováhy iónov 
a skúšky času vybíjania.  

Výrobcovia môžu poskytnúť pomoc pri špecifikovaní vhodnej kalibrácie a vyžadovanej údržby. Ak sa 
takéto služby vyžadujú na zmluvnom základe, treba sa uistiť, že sa vykonajú výrobcom alebo schválenou 
servisnou organizáciou uvažovaných ionizačných zariadení. 



TNI CLC/TR 61340-5-2 
 

 44 

4.7.6.8    Uvažovanie prostredia a vlhkosti pri ionizácii  

Vo všeobecnosti väčšina ionizérov vzduchu je navrhnutých na prácu v typickom prostredí továrne v rámci 
teplotných a vlhkostných medzných hodnôt špecifikovaných výrobcom ionizéra. Pri uvažovaní vlhkosti, 
kontaminácia zásadami a kyselinami alebo antistatickým vrchnými sprejmi často vytvorí problémy pri 
činnosti elektrických ionizérov. Elektrické ionizéry typicky využívajú vysoké napätie s nízkym prúdom na 
ionizáciu. Ak sa tieto kontaminanty usadia na vysokonapäťovú izoláciu, spôsobia, že sa izolácia stáva 
mierne vodivá. Táto neželaná vodivosť môže spôsobovať tok neželaných prúdov medzi ionizérmi, čo spô-
sobuje nesprávnu činnosť ionizačných prvkov.  

Inštalovanie nukleárnych ionizérov v korozívnom prostredí by sa malo konzultovať s výrobcom.  

Horľavé a explozívne prostredia predstavujú riziko, ktoré je mimo rozsahu tejto normy. S výrobcom ioni-
začného zariadenia by sa mali takéto inštalácie konzultovať.  

4.7.6.9    Iné úvahy 

4.7.6.9.1    Bezpečnostné otázky  

Elektrická ionizácia zahŕňa použitie vysokých napätí privedených k bodom vyžarovania. V závislosti od 
konštrukcie ionizéra a metódy inštalovania, osoby môžu prísť do kontaktu s vyžarovacími bodmi. To sa 
môže stať náhodným spôsobom alebo počas normálnych postupov údržby. Ak nie sú inonizéry 
inštalované tak, že nie je možný nijaký kontakt so žiaričom, potrebné je zvážiť ochranu pred zásahom 
elektrickým prúdom alebo ochranu proti fyzickému poraneniu pri dotyku s vyžarovacími bodmi. Všetky 
ionizéry by mali spĺňať miestne a národné bezpečnostné predpisy.  

4.7.6.9.2    EMI, ozón a emisie častíc  

Niekedy existuje obava o vytváraní EMI alebo ozónu v ionizéroch. Mali by sa uvažovať údaje poskytnuté 
výrobcom pre tieto oblasti, ale treba poznamenať, že skúšobné metódy a skúšobné podmienky sa 
významne rozlišujú. Ak sa majú ionizéry používať v oblasti, ktorá je citlivá na EMI alebo ozón, silno sa 
odporúča, aby sa ionizér vyhodnocoval pri normálnych prevádzkových podmienkach v tejto oblasti. 
Ionizér by mal spĺňať požiadavky tých istých noriem platných na iné zariadenia používané v tejto oblasti. 
Citlivé výrobky alebo zariadenia by sa mali umiestniť v ionizačnej oblasti a mal by sa vyhodnotiť účinok 
ionizéra na nich. Väčšina výrobcov ionizérov poskytne zariadenia na tento druh skúšok.  

Všetky body vyžarovania vyžadujú periodické čistenie a nahradzovanie, frekvencia závisí od použitých 
materiálov, konštrukcie ionizéra a od prostredia, v ktorom sa používa. Neexistuje štúdia spájajúca nor-
málne opotrebovanie bodu vyžarovania z aktuálne používanými materiálmi s narastajúcimi poruchami 
výrobku. Na druhej strane veľa štúdií preukázalo, že pri použití ionizérov sa vyskytuje menej porúch 
výrobkov.  

Ionizačné prístroje by mali spĺňať požiadavky na emisiu častíc z tých istých noriem, ktoré platia pre iné 
výrobné zariadenia používané v priestoroch čistých miestností. Ak sa iné výrobné zariadenia preverujú na 
emisiu častíc, rovnaké skúšky sa použijú na ionizéry. Hoci v súčasnosti neexistujú nijaké normy na 
meranie emisií častíc z ionizérov, je pravdepodobné, že záujem o túto problematiku vyvolá návrhy na ich 
prípravu v blízkej budúcnosti. 

4.7.7    Odevy 

4.7.7.1    Úvodné poznámky 

V niektorých prípadoch, napríklad pri použití v čistých miestnostiach, použitie odevov regulujúcich ESD 
sa môže zreteľne označiť ako celý odev, ak sa vyžaduje z pohľadu ochrany pred kontamináciou. Pri 
tomto použití musí mať odev často preventívne vlastnosti proti elektrostatickému poľu, aby sa mini-
malizovala kontaminácia elektrostatickým priťahovaním častíc.  

V mnohých prípadoch ale výber kedy použiť odevy regulujúce ESD nemá jednoznačný výstup a vo veľkej 
miere závisí do posúdenia koordinátora ESD. Niektoré činitele, ktoré sa môžu zohľadniť zahŕňajú: 

• citlivosť ESD na ESDS, s ktorými sa manipuluje (osobitne pri nízkej výdržnosti CDM), 

• náklady a dôsledky pri poruche ESD, 

• spoľahlivosť vyžadovaná od výrobku a jeho obchodovania, 

• typ výrobnej prevádzky a manipulačných procesov, 

• požiadavky na čisté miestnosti, 
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• klimatické a environmentálne podmienky výrobnej prevádzky, 

• kultúra prostredia výrobnej prevádzky. 

Riziko ESD spôsobené bežným oblečením sa nedá ľahko posúdiť. Súčasný všeobecný názor expertov je 
taký, že hlavný zdroj rizika ESD sa vyskytuje vtedy, ak na ESDS môže vzniknúť vysoké indukované 
napätie spôsobené vonkajšími poľami z oblečenia a nasledujúco nastane poľom indukovaný CDM typ 
výboja. Preto odev regulujúci ESD môže mať osobitný prínos vtedy, ak sa manipuluje s veľkými ESDS 
majúcimi malé CDM výdržné napätie a obsluha má zo zvyku oblečené bežné oblečenie, ktoré by mohlo 
generovať vysoké elektrostatické polia.  

Ako príklad výrobná prevádzka v teplom vlhkom prostredí, v ktorej obsluha zo zvyku nosí trička s krátkym 
rukávom a výrobok nemá špeciálnu citlivosť na ESD, nebude potrebovať použitie odevov regulujúcich  
ESD. Naopak iná výrobná prevádzka v suchom prostredí, v ktorej sa manipuluje s drahými veľmi citlivými 
súčiastkami na ESD v aplikáciách s vysokou spoľahlivosťou si môže zvoliť odevy s reguláciou ESD 
osobitne, ak obsluha nosí odevy s dlhým rukávom, ktoré môžu generovať elektrostatické polia. Väčšina 
výrobných prevádzok ale spadá niekde medzi tieto dva extrémne prípady a rozhodnutie by sa malo 
vykonať na základe technického posúdenia konkrétnych podmienok.  

4.7.7.2    Typy a výber 

Dostupných je niekoľko rozdielnych typov odevov. Priestory, v ktorých sa majú odevy nosiť a procesy 
v týchto oblastiach, mali by sa pokladať za časť výberových kritérií pre najvhodnejšie oblečenie. 

Ďalej sa uvádzajú príklady rozličných dostupných typov oblečení: 

• obmedzené použitie (na jedno použitie); 

• z vonkajšej strany ošetrované;  

• staticky pohlcujúce; 

• uzemniteľné s identifikovaným bodom uzemnenia. 

4.7.7.2.1    Obmedzené použitie (na jedno použitie) 

Odevy s obmedzeným použitím sú definované ako ošetrované alebo neošetrované odevy, ktorých 
ochranné charakteristiky pred ESD časom degradujú na neakceptovateľnú úroveň. Účelom je použitie 
odevu pri vopred určenom počte použití a potom nastáva jeho vyradenie. Ak sa tieto odevy využívajú 
opakovane, na monitorovanie celistvosti odevu sa odporúča použitie zvukového systému sledovania. 
Tento typ odevu sa bežne používa v oblastiach, ako je napríklad použitie súhlasného povlaku, pri ktorých 
sa dajú odevy ľahko kontaminovať.  

4.7.7.2.2    Z vonkajšej strany ošetrované 

Z vonkajšej strany ošetrované odevy sa definujú ako odevy, ktoré vyžadujú ošetrovanie počas alebo po  
procese čistenia. Vo všeobecnosti sú závislé od vlhkosti. Detergent, ktorý sa nanáša alebo pridáva je 
hygroskopický a závisí od vlhkosti vzduchu pre odev aby plnil funkciu správne. 

4.7.7.2.3    Staticky pohlcujúce 

Staticky pohlcujúce odevy sú definované ako odevy, ktoré zachovávajú ochranné charakteristiky proti 
ESD po 50 alebo viacerých komerčných čistiacich procesoch (v práčovni). Tieto odevy sú typicky skon-
štruované z látok, ktoré majú vodivé vlákna umiestnené v mrežovom vzore cez celý odev. Charakteristiky 
elektrickej spôsobilosti týchto odevov sa môžu podľa výrobcov rozlišovať. 

4.7.7.2.4    Elektricky uzemniteľné  

Pri elektricky uzemniteľných odevoch musí byť maximálny odpor medzi akýmkoľvek bodom odevu 
a uzemniteľným bodom menší ako 1 × 109 Ω. Tieto odevy majú typicky identifikovaný bod uzemnenia, 
ktorý umožní uzemnenie všetkých dielov odevu cez jeden elektricky vodivý uzemňovací prostriedok, ako 
je napríklad zemná šnúra. Táto vlastnosť umožňuje trvalé monitorovanie a preverovanie, či je odev počas 
nosenia uzemnený. 

Po preverení, že odev má elektrickú vodivosť cez všetky časti, odev sa musí elektricky pospájať s uzem-
ňovacou sústavou nositeľa tak, aby nepôsobil ako plávajúci vodič. To sa dá dosiahnuť niekoľkými pro-
striedkami: 

• Odev sa uzemní na telo adaptérom cez náramok. 

• Odev sa uzemní cez vodivú náramkovú manžetu dotýkajúcu sa priamo pokožky uzemnenej 
obsluhy. 
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• Odev sa uzemní samostatnou uzemňovacou šnúrou priamo pripojenú na identifikovaný uzem-
niteľný bod na odeve. 

Ak sa odev používa ako časť primárnej uzemňovacej dráhy osoby (osoba je pripojená na odev, ktorý je 
pripojený na zemnú šnúru spojenú so zemou ESD), potom maximálny dovolený odpor medzi telom osoby 

a zemou je 3,5  107 Ω, ako sa vyžaduje v 5.3.2 z IEC 61340-5-1 (uzemnenie osoby). 

4.7.7.2.4.1    Správne použitie 

Odevy by sa mali správne obliecť, aby sa zabránilo expozícií možných nábojov na oblečenie osoby, ktoré 
nosí pod odevom.  

4.7.7.3    Skúšanie a kvalifikácia 

Postup, ktorý sa môže použiť na skúšanie elektrického odporu odevov sa nachádza v ANSI/ESD STM 
2.1. Pre materiály odevov, ktoré využívajú skryté vodivé vlákno môže byť potrebné vykonanie skúšky 
zániku náboja. Základné skúšobné metódy na vykonávanie skúšky zániku náboja sa nachádzajú 
v IEC 61340-2-1.  

4.7.7.3.1    Vyhodnotenie 

Ako časť procesu vyhodnocovania, vzorky odevov sa často vyhodnocujú pri laboratórnych podmienkach, 
v ktorých sa riadi vlhkosť, teplota a skúšobné napätie. Odporové skúšky a/alebo skúšky zániku náboja sa 
môžu vykonať na: 

• vzorkách z látky odevu, 

• zostavených odevoch. 

Materiály použité na skúšanie by sa mali rozdeliť do dvoch skupín. Prvá skupina by sa mala skúšať 
v prijatom stave a druhá skupina by sa mala vyčistiť podľa metódy odporúčanej výrobcom za účelom 
simulovania dlhodobého použitia látky. Typicky sa materiály čistia minimálne 50-krát a potom sa skúšajú 
po kondicionovaní v laboratóriu.  

4.7.7.3.2    Periodické skúšky 

Keď sa odev začne používať, odporúča sa aby sa preveroval na periodickej báze na zaistenie, že stále 
spĺňa požiadavky špecifikácie. To sa dá urobiť ako časť náhodnej skúšky zamestnancov pri audite 
preverovania zhody alebo spoločnosť zabezpečujúca čistenie (ak sa použila) môže vykonať preverenie 
po každom čistiacom cykle. 

4.7.7.4    Údržba a čistenie 

4.7.7.4.1    Opravy 

Odevy, ktoré sú opotrebované alebo poškodené by sa mali opraviť alebo nahradiť kvalifikovanou 
organizáciou, aby sa zaistila elektrická neprerušenosť švov. Keď sa vykoná oprava, mala by sa vykonať 
periodická skúška opísaná vyššie za účelom potvrdenia kvality opravy.  

4.7.7.4.2    Čistiarenské služby 

Je dôležité, aby sa zvolila akceptovateľná práčovňa, ktorá má schopnosť prať odevy podľa výrobcom 
predpísaných metód prania. Ak sa používa odev s ošetrovaním vrchnej strany, ošetrenie sa dá preveriť 
elektrickou skúškou. 

4.7.7.4.3    Domáce pranie 

Ak sa odevy perú doma jednotlivými zamestnancami je dôležité, aby sa výrobcom zabezpečili inštrukcie 
na domáce prianie a aby sa tieto inštrukcie dodržiavali. Pred opätovným použitím by sa malo vykonať 
preskúšanie odevov podľa ANSI/ESD STM 2.1, medzi dvomi bodmi a medzi rukávmi a podľa  
IEC 61340-2-1, skúška zániku náboja. 

4.7.7.4.4    Prostredie a vlhkosť 

Hoci polyesterové tkanivo nie je hygroskopické, vlhkosť môže zlepšiť pripojenie vodivých vlákien, ktoré sú 
tkané alebo pletené do mrežovej vzorky tkaniva použitého v odevoch regulujúcich statický náboj. Táto 
vodivá mriežka je mechanizmom, ktorý môže zabezpečiť bezpečnú dráhu do zeme alebo schopnosť 
odevu oslabiť náboj pri väčšine odevov. To umožňuje odporúčanie na skúšky spôsobilosti odevov 
(ANSI/ESD STM 2.1 alebo IEC 61340-2-1) v plnom rozsahu relatívnej vlhkosti a teploty, pri ktorej sa bude 
odev používať. 
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Teplota a vlhkosť najpravdepodobnejšie ovplyvnia spôsobilosť regulácie statického náboja odevov obsa-
hujúcich bavlnu, ktorá je prirodzeným hygroskopickým vláknom. Uvažovať by sa mala možnosť, že pri 
viacvláknovej bavlne sa môžu vlákna uvoľňovať z tkaniny a môžu spôsobovať potenciálny problém konta-
minácie. 

4.7.7.5    Iné úvahy 

Ak existuje možnosť expozície vysokým napätiam, mala by sa uvažovať bezpečnosť osôb predtým, ako 
sa umožní nosenie odevov s reguláciou statického náboja.  

Po vypraní celkové vyplákanie odevu napomôže eliminovať možné vytváranie nánosov chemikálií na 
vodivých vláknach, ktoré môžu spôsobiť vytvorenie izolačného stavu. 

4.7.8    Odkladacie police a regály 

Systémy odkladacích políc sa používajú na skladovanie výrobkov a materiálov. Dostupné sú rozličné 
štýly a konfigurácie, ale na účely tohto návodu na použitie, opisujú sa základné typy skladovacích 
systémov. 

4.7.8.1    Regály na pracovisku 

Systémy regálov sa často zahŕňajú do ESD ochranného pracoviska. Regály v týchto systémoch sa môžu 
použiť na skladovanie výrobkov citlivých na ESD (balených aj nebalených), dokumentácie, výrobných 
nástrojov, počítačov, tlačiarní a skúšobných zariadení, ako sú napríklad osciloskopy. Ak sa systém 
regálov používa na uskladnenie nebalených výrobkov citlivých na ESD, potom by sa s ním malo 
zaobchádzať ako s regulovaným pracovným povrchom ESD. To znamená, že povrch musí byť správne 
uzemnený a musí byť bez nepotrebných generátorov statického náboja.  

Ak však regály držia iba ESDS, ktoré sú vnútri ochranného balenia ESD, potom sa regál môže skon-
štruovať z materiálov nechránených pred ESD.  

Jeden problém, ktorý sa našiel v mnohých továrňach je ten, že sa systém regálov mení v každom 
procesnom kroku. To spôsobuje použitie ESD regulovaných regálov v niektorých priestoroch a ESD 
nechránených regálov v iných priestoroch. To môže spôsobiť pomýlenie a chyby zamestnancov, ktorí 
môžu umiestniť ESD citlivé súčiastky do regálov, ktoré nie sú uzemnené. Jeden prístup ako vyriešiť tento 
problém je zaobchádzanie so všetkými regálmi podobným spôsobom, t. j. všetky sa pokryjú materiálom 
pracovného povrchu regulovaným proti ESD a uzemnia sa alebo sa to tak neurobí. Ak to nie praktické, 
potom jedinou alternatívou je umiestnenie značiek na regáloch identifikujúcich, ktoré nie sú pokryté 
ochranným materiálom ESD.  

POZNÁMKA. – To znamená, že regály bez akýchkoľvek značiek sú pokryté s uzemneným materiálom. 

4.7.8.2    Regály v skladovacej ploche (t. j. sklady, sklady náradia atď.) 

Druhým typom systému regálov, ktorý sa bežne nachádza v továrňach sú viacregálové jednotky inšta-
lované na podlahe alebo pracovnom stole, ktoré sa používajú na skladovanie dielcov v skladoch alebo na 
skladovanie náradia. Používateľ by mal rozhodnúť, či tento druh regálov vyžaduje uzemnený povrch 
regulujúci ESD. Niektoré činitele, ktoré treba uvažovať zahŕňajú: 

• Sú nechránené ESD citlivé výrobky skladované vedľa nechránených ESD citlivých výrobkov, 
ktoré boli dodané v baliacom materiáli generujúcom statický náboj? 

• Ako sa výrobky zadávajú do výroby a prijímajú z výroby?  

• Premiestňuje sa zabalený výrobok na ESD chránené pracovisko, na ktorom školení a uzemnení 
pracovníci bezpečne manipulujú s týmito časťami?  

• Sú časti vyberané z pôvodného balenia a uložené na regálové jednotky a dodržiavajú sa správ-
ne postupy na manipuláciu s ESD? 

Ak bolo rozhodnuté o stratégii a táto stratégia sa implementuje, skúšanie regálových jednotiek regulu-
júcich ESD sa musí doplniť ako pravidelný proces do programu auditu. Na vykonanie vyžadovaných 
meraní auditu sa používajú skúšobné metódy merajúce odpor proti zemi a odpor medzi dvomi bodmi 
podľa IEC 61340-2-3. 
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4.7.9    Mobilné zariadenia  

Ako názov prostriedku predznamenáva, mobilné zariadenia sú prvky, ktorými sa dá pohybovať z jedného 
procesného kroku do ďalšieho, podľa potreby. Príkladmi mobilných zariadení sú premiestniteľné vozíky, 
procesné skladovacie vozíky a mechanizované lýžiny, ktoré sa používajú na sťahovanie ťažkých zostáv. 
Ak sa na transport položiek citlivých na ESD použijú mobilné zariadenia, musia sa dať uzemniť keď sa na 
nich výrobky nakladajú a skladajú sa z nich. Ak je mobilné zariadenie v neuzemnenom stave (t. j. medzi 
ochrannými priestormi ESD), pozornosť treba venovať zaisteniu, aby obsluha nemanipulovala s výrob-
kami, ak sa všetky prvky neprivedú na vyrovnaný potenciál pospájaním s výrobkom, mobilným zaria-
dením a obsluhou, ktorá manipuluje s výrobkami citlivými na ESD.  

Mobilné zariadenia sa môžu uzemniť priamo na materiály podlahy regulovanej proti ESD cez posúvacie 
reťaze, vodivé kolieska a káblové alebo guľové zostavy. Ak je mobilné zariadenie uzemnené cez mate-
riály podlahy, potrebné je zaistenie, že existuje dráha do zeme z povrchu (na ktorom sa skladujú 
nechránené časti) do zeme bez ohľadu na to, ktorá metóda pripojenia sa použila. Jedným prínosom tohto 
typu systému je, že spojenie so zemou je konštantné a zvyčajne nevyžaduje zásah obsluhy. Jednou 
z nevýhod je, že sa spojenie so zemou môže prerušiť, ak sa nedosiahol spoľahlivý kontakt s materiálom 
podlahy regulovanej proti ESD. Nánosy špiny a prachu (t. j. na povrchu, ktorý obsahuje časti ESDS, 
podlahu a/alebo uzemňovací mechanizmus) môžu spôsobiť stratu elektrického spojenia medzi ESDS 
a zemou. 

Pre programy ESD, ktoré nevyužívajú materiály podláh s reguláciou ESD, mobilné zariadenia sa musia 
pripojiť na zem cez vodič pripojený na uzemňovací systém ESD pred nakladaním a vykladaním výrobkov. 
V tejto situácií bude potrebné mobilné zariadenia pripojiť na zem cez drôt pripojený na uzemňovací 
systém ESD pred zaťažením a odstránením zaťaženia výrobku. Mobilné zariadenia by mali byť pripojené 
na zem podľa odporúčania uvedeného v oddiele týkajúcom sa uzemňovania v tejto norme.  

V obidvoch uvedených prípadoch bude potrebné zahrnúť všetky diely mobilného zariadenia do perio-
dického procesu auditov. IEC 61340-5-1 vyžaduje, aby odpor povrchu mobilného zariadenia proti zemi 
bol menší ako 1,0 × 109 Ω. Na meranie odporu sa môže použiť skúšobný postup a zariadenia uvedené 
v IEC 61340-2-3. 

4.8    Balenie elektronických výrobkov na prepravu a skladovanie 

4.8.1    Úvod a účel 

Účelom tohto článku je poskytnutie všeobecného návodu na návrh a špecifikáciu ochranných baliacich 
systémov ESD. Balenie sa vzťahuje na tie prvky a materiály, ktoré zabezpečujú bezprostrednú ochranu 
pre časti ESDS počas všetkých fáz manipulácie, prepravy a skladovania. Sekundárne alebo vonkajšie 
balenie sa špecificky neuvažuje, ak nemá tiež ochrannú funkciu ESD. V priemysle ESD existuje veľa 
položiek a materiálov, ktoré s pokladajú za vhodné na balenie. Táto kapitola poskytuje základné infor-
mácie pomáhajúce čitateľovi, aby lepšie pochopil túto komplexnú oblasť balenia častí citlivých na ESD 
určených na prepravu. Zatiaľ čo našou základnou starosťou je oblasť elektrických javov, uvádzajú sa aj 
ďalšie činitele vzťahujúce sa na fyzikálne vlastnosti. 

4.8.2    Definície 

Definície použité v tomto článku zodpovedajú definíciám z IEC 61340-1-2. Tu vysvetlené definície posky-
tujú prehľad použitých termínov.  

4.8.2.1    Vodivé materiály 

Vodivé materiály sú vo všeobecnosti zložené z niekoľkých súčastí, vrátane základného materiálu, ktorým 
môže byť polymér nejakého typu. Prísady k základnému materiálu alebo polyméru vo všeobecnosti robia 
tento materiál vodivým. Spracovanie, pokovovanie alebo povlakovanie vo všeobecnosti spôsobuje vznik 
povrchovej vodivosti. V niektorých prípadoch sa na vytvorenie vodivého materiálu používajú tiež fólie. 

4.8.2.2    Tienenie (elektrostatické) 

Tienenie vytvárané tenkými vodivými materiálmi chránenými pred ESD, majú tendenciu rozširovať alebo 
zmenšovať elektrostatické pole vnútri kontajnera z dôvodu vonkajších elektrostatických polí alebo výbojov 
na povrchu.  
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Niektoré konštrukcie tieniacich materiálov, ako sú napríklad materiály obsahujúcu dielektrickú vrstvu 
v systéme, môžu tiež obmedzovať prienik elektrického prúdu povrchom pri priamom výboji. Tieto typy 
výrobkov by sa mali klasifikovať ako tieniace materiály proti výbojom. 

4.8.2.3    Pohlcovacie materiály 

Pohlcovacie materiály zabezpečujú pohltenie náboja. Tiež obmedzujú oblasti veľkej koncentrácie náboja 
umožnením, aby sa náboje šírili po celom povrchu. Pohlcovacie materiály nemajú nevyhnutne vlastnosť 
slabého nabíjania. 

4.8.2.4    Slabé nabíjanie 

Materiály so slabým nabíjaním sú materiály, ktoré odolávajú generovaniu triboelektrického náboja spôso-
benému vzájomným dotykom a oddeľovaním materiálov alebo dotykom a oddeľovaním od iných mate-
riálov. Správanie definované ako slabé nabíjanie nie je nevyhnutne dané meraním povrchového alebo 
objemového odporu. Materiály so slabým nabíjaním nemusia byť nevyhnutne pohlcujúce (hoci mnohé 
sú). Slabé nabíjanie nie je v súčasnosti špecifikované v IEC 61340-5-1. Môže mať však veľký význam pri 
výbere baliaceho materiálu. Používatelia baliaceho materiálu sú povzbudzovaní, aby určili rozsah, ktorým  
zvolené baliace materiály nabijú prostredie koncového použitia.  

4.8.2.5    Izolačné materiály 

Izolačné materiály majú veľmi vysoký odpor a ten obmedzuje schopnosť materiálu viesť prúd. Vo vše-
obecnosti môžu byť izolačné materiály silno nabité z dôvodu dotyku a oddeľovania s inými materiálmi. 
Pohlcovanie náboja z izolačných materiálov cez uzemnenie môže trvať dlhý čas (t. j. hodiny alebo týždne, 
v závislosti od podmienok prostredia). To robí izolačné materiály vo všeobecnosti neschopnými na 
použitie v blízkosti výrobkov citlivých na ESD. 

4.8.3    Výber/navrhovanie správneho balenia 

Aký je správny výber balenia pre danú aplikáciu? Ako sa to dá zistiť? Veľká väčšina dostupných mož-
ností balenia často spôsobuje zmätok medzi neinformovanými používateľmi baliacich materiálov. Výber, 
či je výrobok dodávaný v staticky pohlcujúcom balení alebo v balení tienenom proti výbojom závisí od 
rozličných úvah, ktoré zahŕňajú citlivosť výrobku na ESD, rovnako ako predpokladané riziká vyplývajúce 
z prostredia pri preprave.  

Základnou funkciou ochranného baliaceho systému ESD je vyrovnať rozdiel medzi ESD citlivosťou 
výrobku a úrovňou ohrozenia, ktoré existuje v prostredí. Napríklad, ak má výrobok modelovú citlivosť tela 
100 V a ľudia, ktorí budú manipulovať s balením budú mať na svojich telách napätie maximálne 1 000 V, 
potom sa balenie musí zvoliť tak, aby sa vytvoril rozdiel medzi citlivosťami výrobkov na ESD a prostredím 
prenosu. 

Na vytvorenie ochranného baliaceho systému ESD sa môžu použiť nasledujúce kroky: 

1. Treba porozumieť citlivosti výrobku. 

2. Určí sa prostredie prenosu pre balené výrobky. 

3. Určí sa typ baliaceho systému, ktorý sa bude používať (t. j. návratný, jednorazový atď.). 

4. Zvolia sa baliace materiály. 

5. Navrhne sa baliaci systém na základe vstupných úvah získaných z krokov 1) až 4). 

6. Skúša sa účinnosť konečného návrhu balenia. 

4.8.3.1    Porozumenie citlivosti výrobku  

Súčasti sa vyhodnocujú na citlivosť ESD niekoľkými rozdielnymi metódami. Základná metóda je založená 
na modeli ľudského tela (HBM), pri ktorom sa výboj privádza v krokoch cez RC sieť (rezistor-
kondenzátor) do všetkých  kolíkov alebo konektorov skúšaného zariadenia (DUT). Skúšané zariadenie sa 
vyhodnocuje na parametrický posuv po každom vybití. Úroveň, pri ktorej skúšané zariadenie zlyhá pri 
plnení niektorého funkčného parametra definuje prah citlivosti súčasti. Na špecifikačné účely sa môžu 
v mnohých prípadoch použiť katastrofické úrovne zlyhania. Informácie o ESD citlivosti výrobku sa dajú 
získať vykonaním vlastného posudzovania, kontaktovaním výrobcu výrobku alebo skúmaním publiko-
vaných údajov od citlivosti na ESD. 
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4.8.3.2    Porozumenie prostrediu prenosu  

Je extrémne dôležité, aby sa poznalo prostredie, v ktorom sa bude výrobok prepravovať a ako sa s ním 
bude manipulovať za účelom určenia správneho typu balenia, ktoré by sa malo použiť.  

Niektoré otázky, ktoré by sa mali uvažovať sú: 

• Aký je distribučný režim výrobku? 

– vo výrobnej prevádzke regulovanej proti ESD, 

– medzi výrobnými prevádzkami regulovanými proti ESD (neregulované prostredie) 

• Prekročí výrobok hranice štátu? Ak áno, bude podrobený inšpekcii neškolenými a neuzem-
nenými colnými pracovníkmi?  

• Bude výrobok prepravovaný na to určeným dopravným prostriedkom (na nákladnom aute budú 
iba výrobky predmetnej organizácie) alebo bude súčasťou zloženého prepravného balíka? 

• Pôjde preprava priamo do konečného cieľa alebo bude prechádzať rôznymi prepravnými uzla-
mi, v ktorých sa bude nakladať a vykladať (t. j. z nákladných áut do lietadiel)  

• Aké je predpokladané prostredie na prepravu? 

– Extrémne hodnoty teploty (studené a/alebo teplé) 

– Extrémne hodnoty vlhkosti (výrobok vystavený vysokej vlhkosti alebo v daždi ) 

• Kto bude manipulovať s výrobkom po dodaní?  

– Zamestnanci školení v manipulačných technikách ESD. 

– Neškolení jednotlivci (zákazníci, distribučné spoločnosti). 

• Aké merateľné ESD riziko existuje v prostredí prepravy? 

4.8.3.2.1    Vlhkosť 

Je známe, že vysoká vlhkosť spôsobuje mnohé problémy na elektronických súčias tkach, z ktorých nie 
najmenším je zvýšená korózia. Dobré sú známe a zdokumentované tiež problémy so spájkovaním. 
Zabránenie vystaveniu nadmernej vlhkosti častí vyžaduje krytie týchto častí do bariérového materiálu. 
Typicky by mal byť bariérový materiál rýchlosť prechodu vodnej pary (WVTR) menšou ako 
0,02 g/645 cm2 za 24 h. 

4.8.3.2.2    Teplota 

Zatiaľ čo iba špeciálne materiály a štruktúry dokážu riadiť vnútornú teplotu balenia, je dôležité brať do 
úvahy možné vystavenie teplote pri dodávke elektronických súčiastok. Je to osobitne dôležité uvažovať, 
čo sa stane s vnútorným prostredím balenia, ak má prostredie vysokú vlhkosť. Ak sa teplota mení v blíz-
kosti rosného bodu určeného vnútorného prostredia balenia, môžu nastať kondenzácie. Vnútro balenia by 
malo obsahovať buď sušiaci prostriedok alebo sa musí z balenia vysať vzduch už počas procesu balenia. 
Samotné balenie by malo mať nízke WVTR. 

4.8.3.3    Určenie typu baliaceho systému, ktorý je najvhodnejší na určené použitie 

Trh poskytuje nespočetne veľa možností na balenie elektronických výrobkov s cieľom prepravy. Začia-
točná úvaha spočíva v tom, aby boli k dispozícii slabo sa nabíjacie a pohlcujúce materiály dotýkajúce sa 
súčiastok citlivých na ESD. Prídavným prínosom slabo sa nabíjajúcich materiálov je zníženie statického 
náboja neseného na materiáloch v prostredí, v ktorom môžu byť vystavené citlivé súčiastky. Navyše veľa 
spoločnosti tiež vyžaduje, aby balenie chránilo obsah pred priamym výbojom alebo pred expozíciou 
elektrickým poliam. Dostupných je veľa balení, ktoré poskytujú všetky tri prínosy: slabé nabíjanie, ochra-
nu pred vybitím a potlačenie elektrického poľa.  

Nasledujúci článok poskytuje opis niektorých typov balení, ktoré sú dostupné návrhárom balenia. Nie je to 
úplne exkluzívny zoznam, ale uvádza najdôležitejšie kategórie. 

4.8.3.3.1    Vratné a opakovateľne použiteľné balenia 

V niektorých situáciách sa môže balenie navrhnúť na opakovateľné použitie alebo na vrátenie pôvod-
nému dodávateľovi. Takýmto spôsobom sa môže balenie opakovane použiť mnohokrát. Príkladmi týchto 
typov ochranného balenia ESD sú kontajnery s vekom, škatule a iné tuhé a polotuhé kontajnery. Náklad 
na kúpu týchto kontajnerov môže byť relatívne vysoký. Ak sa však použije vhodný systém zberu a opa-
kovaného použitia, takýto kontajner môže byť najmenej nákladnou voľbou v definovanom časovom hori-
zonte. 
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POZNÁMKA. – Používatelia vratných baliacich systémov by sa mali uistiť, že treba sledovať celkové náklady na imple-
mentáciu takéhoto programu. Niektoré potenciálne nákladové úvahy zahŕňajú:  

• Prácu na zber, triedenie a prípravu materiálov na spätnú prepravu.  

• Náklady na čistenie pred opakovaným použitím. 

• Náklady na skúšanie (t. j. povrchový odpor) pred opakovaným uvoľnením balenia do procesu. 

• Náklady na dopravu. 

Môžu sa tiež použiť vrecúška a vrecia, ako vratné obaly, ak funkčné charakteristiky a charakteristiky 
spôsobilosti trvalo spĺňajú pôvodnú špecifikáciu. 

Niektoré balenia sa dajú posudzovať používateľom relatívne jednoduchým spôsobom za účelom určenia, 
či sú alebo nie sú vhodné na opakovateľné použitie. Napríklad vodivostné vlastnosti a iné fyzické vlast-
nosti vodivých objemových vrecúšok a škatúľ sa dajú ľahko merať skúšobnými metódami uvedenými 
v tomto oddiely. Tienené vrecúška a kontajnery môžu tiež spadať do tejto kategórie, ak sa dá kovová 
vrstva skúšať z pohľadu neprerušenosti, celistvosti alebo tieniacich vlastností. 

4.8.3.3.2    Nevratné alebo na jedno použitie  

Veľa vrecúškových typových výrobkov sú určené na jedno použitie. Hoci začiatočný náklad môže byť 
menší ako pri opakovateľne používaných výrobkoch, mala by sa vykonať analýza nákladov/prínosov za 
účelom posúdenia celkovej výhodnosti baliaceho materiálu na určený účel.  

4.8.3.3.3    Miesto predaja alebo vystavenia 

Predajcovia počítačov a iné maloobchodné a veľkoobchodné prevádzky poskytujú upgrade a výmenu 
častí pre verejnosť. Zatiaľ čo trvanlivosť nemusí byť primárnou úvahou pri posudzovaní tohto použitia, 
atraktívnosť a estetické vlastnosti vo všeobecnosti hrajú úlohu pre zákazníka. Takéto balenia zvyčajne 
obsahujú tlačené materiály, ktoré poskytujú informácie o manipulácii s dielcami. Bežné sú výstražné 
štítky uvádzajúce, že zabalený dielec môže byť citlivý na ESD. 

4.8.3.4    Výber a skúšky baliacich materiálov  

Skúšobné metódy a návod na vyhodnocovanie ochranných vlastností ESD baliacich materiálov sú 
v priemysle široko dostupné. Elektrické vlastnosti sa používajú na definovanie typov materiálu. Skúšobné 
metódy opísané v IEC 61340-5-1 umožnia používateľovi baliacich materiálov klasifikáciu materiálov ako 
vodivé, staticky pohlcujúce alebo izolačné. Keď sa klasifikovali materiály, môže sa začať návrh balenia.  

4.8.3.5    Návrh balenia 

Systém balenia sa môže realizovať, ak sa pozná citlivosť ESD a prepravná cesta  ESD. Vykonáva sa to 
v súlade so zoznamom dostupných materiálov pre rozličné návrhové riešenia.  

Pri návrhu balenia sa môžu použiť nasledujúce všeobecné pravidlá: 

• Ak sa balenie primárne používa na prepravu výrobkov v ochrannom prostredí ESD, potom 
postačuje slabo nabíjacie staticky pohlcovacie balenie. 

• Ak sa výrobok pohybuje medzi ochrannými priestormi ESD (neregulované prostredie), môže sa 
vyžadovať slabo nabíjacie, pred výbojmi tienené balenie. 

• Ak sa balenie prepravuje do úplne neregulovaného prostredia, odporúča sa slabo nabíjacie 
pred výbojmi tienené balenie. 

4.8.3.5.1    Iné úvahy o návrhu 

4.8.3.5.1.1    Vzťah náklady/úžitkovosť 

Náklady na balenie vzhľadom na celkovú hodnotu systému je dôležitou úvahou. Väčšina spoločností, 
ktoré vyrábajú elektronické súčiastky kategorizujú svoje položky na báze náklady/úžitkovosť. Tendenciou 
je použitie menej nákladného balenia pre menej drahé alebo hodnotné dielce. Zatiaľ, čo táto úvaha znie 
logicky, prídavné náklady na vykonávanie opakovaných inventúr balení a na zaisťovanie, že určené 
balenie sa použije pre špecifikovaný dielec, zvyšujú celkové náklady na implementáciu systému. Viac-
násobné systémy balenia by sa mali vyhodnocovať úplnou analýzou nákladov/prínosov.  

4.8.3.5.1.2    Manipulácia 

Predpokladaná precízna manipulácia dielcov citlivých na vibrácie vyžaduje systémy balenia, ktoré obsa-
hujú vypchávky alebo znižujú namáhanie pri fyzickom náraze. Trvanlivé vonkajšie alebo primárne balenie 
má hlavnú prioritu. Baliaci technici zvyčajne navrhujú prepravný kontajner tak, aby spĺňal maximálne 
predpokladané fyzické zaťaženie. Z perspektívy ESD vnútro prepravného kontajnera alebo vnútorné 
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balenie by mali tiež poskytovať vyžadovanú ESD ochranu. Primárne kontajnéry môžu alebo nemusia 
obsahovať ochranné prvky ESD. 

4.8.3.5.1.3    Neelektrické úvahy 

Ako doplnok k elektrickým úvahám, môže sa vyžadovať vývoj iných vlastností za účelom prípravy 
najlepšieho balenia na určené použitie. Čistota, chemický prenos, kompatibilita plastov, čítanie čiarového 
kódu, priehľadnosť, schopnosť podstúpiť skúšku, pevnosť a ochrana pre úderom a vibráciami sú niektoré 
z týchto doplnkových vlastností, ktoré by mala osoba pripravujúca špecifikácie uvažovať. 

4.8.3.6    Skúšanie 

Môžu nastať prípady, v ktorých je potrebné preukázať, že výrobok nebude poškodený počas prepravy 
k zákazníkovi. V týchto situáciách sa silno odporúča aby sa zabalené výrobky podrobili príslušným 
druhom rizika, ktoré sa dá predpokladať počas prepravy. Možné skúšky zahŕňajú (nie je to úplný zoz-
nam): 

• Vysokonapäťové výboje na vonkajšok balenia. Tvar priebehu výboja a zvolená napäťová úro-
veň by mali byť založené na predpokladaných rizikách, ktorým môže byť zabalený výrobok 
vystavený počas prepravy.  

• Simuláciu vibrácií pri cestnej doprave. Táto skúška nepomáha iba pri zaistení, že vibrácie nebu-
dú nepriaznivo ovplyvňovať výrobok po fyzickej stránke, ale môže sa ňou tiež preveriť vzťah 
nabíjania medzi výrobkom a balením. 

• Skúšky pádom zaistia, že balenie poskytuje primeranú mechanickú ochranu zabaleného vý-
robku. 

• Vystavenie environmentálnym podmienkam (dážď, teplotné a vlhkostné extrémy).  

Výrobok sa mal kontrolovať, rovnako ako funkčne skúšať na uistenie sa, že aj naďalej spĺňa všetky 
funkčné požiadavky. Používateľ by mal stanoviť kritériá vyhovenia/nevyhovenia ako súčasť skúšobného 
plánu predtým, ako sa začnú akékoľvek skúšky.  

4.9    Označovanie 

IEC 61340-5-1 vyžaduje, aby sa na zariadeniach a zostavách uviedla značka organizácie ESDS  v súlade 
s požiadavkami zákazníkov. Ak sa označenie špecificky nevyžaduje, organizácia musí určiť či sa vyža-
duje stratégia spojená s označením.  

Označovanie na baliacich materiáloch ESDS a ESD slúži na informovanie používateľov, že súčiastky 
alebo súčiastky v baleniach sú citlivé na ESD. 

4.9.1    Označovanie zostáv a zariadení 

Označovanie hardvérových prvkov (zostáv a zariadení) sa dá realizovať s použitím značky znázornenej 
na obrázku 12. Označenie hardvéru je založené na dostupnom priestore na samotnom prvku, rovnako 
ako na prostredí, v ktorom bude prvok pracovať a či označenie bude prekážať pri činnosti prvku. Niektoré 
hardvérové štítky môžu obsahovať spolu so značkou z obrázka 12 aj nomenklatúru. 

 

Obrázok 12 – Dielec alebo zostava citlivá na ESD 
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V závislosti od dostupného miesta sa môže pridať text „POZOR, SÚČIASTKY CITLIVÉ NA STATICKÝ 
NÁBOJ, Manipulácia dovolená iba na staticky bezpečných pracoviskách“ alebo „POZOR – Citlivé elek-
tronické súčiastky“. Príklad výstražného štítku sa nachádza na obrázku 13. 

 

Obrázok 13 – Príklad výstražného štítku pre ESDS 

4.9.2    Označovanie balenia  

Označovanie baliacich materiálov pri balení ESD citlivých dielcov alebo zostáv do vnútra (t. j. vrecúšok, 
vriec, rýchlobalení, prepravných kontajnerov atď.), dá sa dosiahnuť s použitím tých istých značiek, ako sa 
uvádzajú na obrázku 12. Typicky, ak sú použité viacnásobné baliace materiály pre každú položku ESDS 
(t. j. obal a vrecko, prípadne rýchlobalenie), najvrchnejší obal by mal mať štítok na obidvoch stranách, 
ktoré budú zreteľne viditeľné manipulačnému personálu. Baliace štítky môžu tiež popri značke uvedenej 
na obrázku 13 obsahovať aj text.  

Navyše významne sa odporúča, aby sa kde je to možné, balenie označilo ako ochranné balenie ESD 
s použitím štítka z obrázka 14. 

 
(*)  Kódy primárnej funkcie: 

S  Tienenie proti statickému náboju 

C Elektrostatický vodivý 

D Elektrostaticky pohlcujúci 

Obrázok 14 – Príklad baliaceho štítku 

4.9.3    Uvažovanie iného označovania  

Označenie sa niekedy používa na iných prvkoch než ako sú balenie, kontajner alebo skladovací pro-
striedok organizácie. Môžu sa tiež označiť položky, ako napríklad skladovacie skrine alebo koše, regály 
a iné prvky. Rozsah, ktorý si želá organizácia využiť pri označovaní hardvéru a baliacich materiálov by sa 
mal zahrnúť do plánu programu ovládania ESD organizácie. Aj niektoré zmluvné záväzky môžu diktovať 
požiadavky na označovanie organizáciou. 
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Materiály a zariadenia chránené pred ESD sa môžu tiež označiť. Organizácia by si stále mala byť istá, že 
označené materiály spĺňajú kvalifikačné, preberacie a používateľské kritériá ešte pred použitím týchto 
techník označovania. Označovanie vstupných materiálov a zariadení neznamená stále, že spĺňajú požia-
davky stanovené organizáciou, ktorá ich používa. Ak sa používa označenie materiálov na riadenie proce-
sov ESD, značka by mala zodpovedať značke uvedenej na obrázku 15. Iné normy zaoberajúce sa 
skúškami materiálov môžu tiež obsahovať požiadavky na označovanie, ktoré sú potrebné pred schvá-
lením. 

 

Obrázok 15 – Označovanie materiálu ESD 
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Príloha A (informatívna)  

Príklad dokumentu ovládania ESD založeného na IEC 61340-5-1    

A.1    Úvodná poznámka 

Účelom tohto dokumentu ovládania je preukázanie, že tok a vyžadované oddiely programu ovládania 
ESD zodpovedajú IEC 61340-5-1. Tento program je založený na jednom z najzákladnejších ESD prog-
ramov, ktorý sa dá implementovať. Vo väčšine prípadov skutočný program ESD bude využívať viac 
ovládacích prvkov ESD. Obsluha je uzemnená cez náramok. Manipulačné operácie sa vykonávajú na 
uzemnenom pracovnom povrchu a súčiastky citlivé na ESD sa pohybujú od jednej operácie k ďalšej 
vnútri pokovovaného tieneného vrecka. Názov organizácie na účely tohto príkladu je ACME Electronics 
Factory, Ltd. 

A.2    Účel 

Účelom tohto postupu je dokumentovať kľúčové administratívne a technické požiadavky ovládacieho 
programu ESD používaného ACME Electronics Factory Ltd. Tento program bol vyvinutý tak, aby vyho-
voval požiadavkám programu ovládania ESD podľa IEC 61340-5-1. 

A.3    Rozsah 

Tento postup platí pre všetky výrobné priestory a pridružené výrobné operácie, v ktorých sa manipuluje 
s nechránenými výrobkami citlivými na ESD.  

A.4    Zodpovednosti 

ACME Electronics Factory Limited určila koordinátora ESD, ktorý spravuje tento dokument a ktorý je 
zodpovedný za zaistenie zhody s týmto postupom.  

A.5    Odkazy 

IEC 61340-5-1, príloha A.1 

IEC 61340-2-3 

A.6    Definície 

ochranný priestor ESD, EPA (angl. ESD protected area EPA): priestor, v ktorom sa môže manipulovať 
s citlivými súčiastkami ESD (ESDS) pri akceptovateľnom riziku poškodenia z dôvodu elektrostatického 
výboja alebo polí 

A.7    Plán programu ovládania ESD 

Tento postup spĺňa požiadavky z IEC 61340-5-1. Ovládacie prvky uvedené v tomto dokumente sa zvolili 
na zaistenie, že ESD citlivé súčiastky (ESDS), ktoré sú citlivé na modelové výboje ľudského tela 100 V 
alebo väčšie nebudú poškodené. Na účely tohto programu ESD sa predpokladá, že všetky ESDS majú 
ESD citlivosť modelu ľudského tela rovnajúcu sa 100 V alebo väčšiu. ESDS súčiastky, ktoré sú citlivejšie 
môžu vyžadovať dodatočné ovládacie opatrenia.  

Základný návod, ktorý obsahuje miestny program ovládania ESD je tento: 

• Všetky polovodičové elektronické súčiastky sa pokladajú za citlivé na ESD. 

• Všetci zamestnanci, ktorí manipulujú s nechránenými výrobkami citlivými na ESD musia prejsť 
školením ESD a musia byť opakovane školení každých 24 mesiacov. 
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• Všetci zamestnanci musia byť uzemnení počas manipulácie nechránenými súčiastkami citlivými 
na ESD. 

• Výrobky citlivé na ESD sa musia presúvať medzi uzemnenými pracoviskami v pokovovaných 
tienených vreckách. S výrobkami citlivými na ESD sa môže manipulovať na chránených 
pracoviskách proti ESD a to uzemnenými zamestnancami.  

• Všetky ovládacie prvky ESD sa musia periodicky preverovať podľa plánu preverovania zhody. 

• Technologicky nevýznamné izolátory sa musia odstrániť z ochranného priestoru ESD (EPA). 

A.8    Plán školení 

A.8.1    Začiatočné školenie 

Všetci zamestnanci ACME Electronics Factory Ltd., ktorí manipulujú s výrobkami citlivými na ESD (buď 
kontinuálne alebo príležitostne) musia navštíviť začiatočné uvádzacie školenie ESD predtým, ako začnú 
manipulovať s výrobkami citlivými na ESD.  

Začiatočné školiace hodiny zabezpečujú pracovníci školiaceho strediska ACME Electronics Factory Ltd. 
Začiatočné školenie ESD zahŕňa základné informácie, rovnako ako opis ovládacích prvkov ACME Elec-
tronics Factory Ltd. Na konci školenia ESD musí každý zamestnanec napísať skúšobný test poznatkov 
o problematike ESD. Testy sa preverujú školiacim strediskom ACME a ak ma zamestnanec testu vyho-
vieť, musí získať hodnotenie aspoň 80 %.  

Ak zamestnanec vyhovie skúške, záznam o skúške sa uloží do databázy, ktorú spravuje školiace stre-
disko. Ak zamestnanec nezíska 80 % bodov, musí navštevovať doplňujúce hodiny vedené školiacim 
strediskom. Potom sa bude vyžadovať, aby napísal druhý test, a získal 80 % bodov, aby vyhovel. Ak za-
mestnanec vyhovie druhému testu, záznam o skúške sa vloží do databázy. Ak aj pri druhej skúške 
zamestnanec nezíska potrebných 80 % bodov, manažér ľudských zdrojov prijme rozhodnutie o tom, či 
zamestnanec môže ďalej pracovať v spoločnosti ACME.  

A.8.2    Obnovovacie školenie 

Všetci zamestnanci ACME Electronics Factory Ltd., ktorí manipulujú s výrobkami citlivými na ESD sa 
musia zúčastniť na obnovovacom školení konanom raz za 24 mesiacov. Na mesačnej báze musia 
pracovníci školiaceho strediska pripraviť zoznam zamestnancov, pre ktorých sa musí vykonať opakované 
školenie v nasledujúcich dvoch mesiacoch. Zamestnanci na zozname, rovnako ako ich priami nadriadení 
budú oboznámení o tom, že sa vyžaduje opakované školenie a príslušní zamestnanci budú pozvaní na 
účasť na opakovanom školení vedenom školiacim strediskom. Po skončení opakovaného školenia musí 
zamestnanec úspešne vyhovieť požiadavkám písomného testu a získať aspoň 80 % bodov. Záznamy 
o zamestnancoch, ktorí vyhoveli skúške bude školiace stredisko aktualizovať. Ak zamestnanec nezíska 
80 % bodov, postupuje sa podľa postupu uvedeného pre začiatočné školenie.  

Ak zamestnanec nebude mať účasť na opakovanom školení predtým ako uplynie interval 24-hodinovej 
certifikácie, neumožní sa mu prístup do výrobných priestorov, kým sa úspešne neskončí proces opako-
vaného školenia. 

A.9    Plán preverovania zhody 

Požiadavky na audity programu ovládania ESD stanovené v ACME Electronics Factory Ltd. s cieľom 
ovládania  ESD sa nachádzajú v tabuľke A.1.  

Koordinátor ESD je zodpovedný za definovanie položiek ovládania ESD, ktoré vyžadujú periodické 
preverovanie. Koordinátor ESD je takisto zodpovedný za vývoj postupov pri audite, rovnako ako za 
školenie všetkých osôb vykonávajúcich audity ESD. 

Koordinátor ESD zabezpečí, že všetky nezhody objavené počas auditov sa vyriešia pred publikovaním 
štvrťročnej správy z auditu pre manažment. 

POZNÁMKA. – Skúšobné metódy auditu sa nachádzajú v A.10.  
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Tabuľka A.1 – Požiadavky na audity programu ovládania ESD  

Technická položka 
ovládania ESD 

Medze Skúšobný postup Hustota skúšok 
Kontrolované 

(kým) 

Náramky 
(systémová skúška) R < 3,5  107  

IEC 61340-5-1 
kapitola A.1 

Denne (pred 
použitím) 

Obsluha 

Pracovný povrch Rg < 1,0  109  IEC 61340-2-3 Raz za 3 mesiace Koordinátor ESD 

Pripájací bod 
náramku 

Rg < 1  
Kapitola A.1 tohto 

postupu 
Raz za 3 mesiace Oddelenie kvality 

Statické generátory < 10 000 V/m 
Kapitola A.2 tohto 

postupu 
Raz za 3 mesiace Oddelenie kvality 

Tieniace vrecká 
Vizuálna indikácia 

poškodenia 
Náhodná vizuálna 

prehliadka 
Raz za 3 mesiace Oddelenie kvality 

Rg  sa vzťahuje na odpor proti ochrannej zemi. 

A.10    Požiadavky na ochranný priestor ESD  

Na účely programu ovládania ESD v ACME Electronics Factory Ltd. je ochranný priestor ESD (EPA) 
definovaný ako akékoľvek pracovisko, ktoré je vybavené uzemňovacou zásuvkou pre obsluhu a je 
pokrytý uzemneným pracovným povrchom. Chránené pracoviská ESD sú identifikované značkou ozna-
čujúcou, že pracovisko je ESD chránené. S nechránenými súčiastkami citlivými na ESD sa môže 
manipulovať iba na pracoviskách ESD chránených uzemnením a to iba pracovníkmi certifikovanými 
v oblasti ESD. 

Návštevníci výrobných priestorov, rovnako ako nevyškolení zamestnanci musia byť sprevádzaní zamest-
nancom s certifikátom ESD. V nijakom prípade nesmú neškolení návštevníci alebo zamestnanci 
manipulovať s nechránenými súčiastkami citlivými na ESD.  

Nevýznamné izolačné prvky (izolačné položky nevyžadované vo výrobnom procese), vrátane baliacich 
materiálov sa musia odstrániť zo všetkých ochranných pracovísk ESD. Izolačné prvky vyžadované 
v rámci procesov sa na chránenom ESD pracovisku dovoľujú, ak merané elektrostatické pole nepre-
vyšuje 10 000 V/m (pozri postup merania v A.11.2). Ak merané pole prevyšuje 10 000 V/m izolačný prvok 
vyžadovaný v rámci procesu sa musí odobrať z manipulačného priestoru súčiastok citlivých na ESD, kým 
nebude merané pole menšie ako 10 000 V/m.  

A.10.1    Plán uzemňovania 

Ochranná zem sa musí použiť ako referenčná zem pre všetky ovládacie položky ESD využívane v ACME 
Electronics Factory Ltd. Všetky pripájacie body náramkov, rovnako ako všetky pracovné povrchy sa 
musia pripojiť na ochrannú zem. 

Všetky novo inštalované pracovné povrchy a prípoje náramkov sa musia pred použitím skúšať na za-
istenie, že sú spojené s ochranou zemou. 

A.10.2    Plán uzemnenia obsluhy 

Všetci pracovníci musia byť pripojení na ochrannú zem pomocou systému náramkov pri manipulovaní 
s nechránenými súčiastkami citlivými na ESD. Pásik náramku sa musí nosiť tak, aby bol 360° dotyk s po-
kožkou zamestnanca.  

Zamestnanci musia skúšať svoje náramky aspoň jedenkrát za deň (pred použitím) s použitím skúšačiek 
náramkov umiestnených na vstupe do výrobných priestorov. Ak skúšačka indikuje vyhovujúci náramok, 
zamestnanec sa musí zapísať do bloku umiestneného vedľa skúšačky. Ak skúšačka ukáže nevyhovujúcu 
skúšku, zamestnanec musí kontaktovať svojho nadriadeného alebo koordinátora ESD. Koordinátor ESD 
alebo nadriadený pomôže pri určení príčiny zlyhania a vydá nový náramkový systém, ak sa vyžaduje. 
Keď sa vydá nový náramkový systém, zamestnanec ho musí preskúšať a pokračovať vo svojich 
pracovných povinnostiach až po kladnej indikácii skúšačky.  

Zamestnanci, ktorí navštevujú výrobné linky periodicky musia skúšať svoje náramkové systémy v dňoch, 
v ktorých manipulujú so súčiastkami citlivými na ESD. Skúšanie sa musí vykonať predtým, ako sa ide 
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manipulovať so súčiastkami citlivými na ESD. Záznam o skúške náramku sa musí vykonať (prijatá 
indikácia vyhovenia) predtým, ako začne zamestnanec manipulovať so súčiastkami citlivými na ESD. 

Opravné vyhlásenie: ACME Electronics Factory Ltd. má jeden proces, pre ktorý neplatia pravidlá na 
uzemňovanie obsluhy. Činnosť zahŕňa osoby pracujúce na opravách a ktoré sa dotýkajú neizolovaných 
napájaných výrobkov. Pretože existuje riziko, že obsluha môže prísť do kontaktu s nebezpečnými 
napätiami, manažment rozhodol aby osoby pracujúce na týchto operáciách nemali náramok. Konečné 
výrobky sa musia manipulovať ich uchopením za hrany a malo by sa vyhýbať dotyku s ESDS, ak je to 
možné. Ako doplnkové ochranné opatrenie sa v týchto priestoroch inštalovali vzduchové ionizéri, aby sa 
znížil úroveň náboja. Nad pracovisko sa umiestni nasledujúca značka slúžiaca na informáciu obsluhy 
o špeciálnych manipulačných podmienkach. 

 

Obrázok A.1 – Značka indikujúca špeciálne manipulačné podmienky 

A.10.3    Pracovné povrchy 

Všetky pracovné povrchy v EPA, na ktoré sa môžu umiestňovať ESDS, musia mať uzemnený povrch, 
ktorý zodpovedá tabuľke A.1. Akýkoľvek povrch, ktorý nevyhovuje sa musí označiť na indikáciu, že nie je 
vhodný na nosenie nechránených ESDS. 

A.10.4    Balenie 

Na prenos výrobkov citlivých na ESD z jedného chráneného pracoviska ESD na iné sa môžu použiť iba 
nové a schválené pokovované tienené vrecká. Výrobky citlivé na ESD musia byť úplne uzavreté v tie-
niacom vrecku. Výrobky citlivé na ESD, musia sa vybrať z balenia iba na chránenom pracovnom povrchu 
ESD uzemnené zamestnancami. 

Po odskúšaní výrobku citlivého na ESD sa tento výrobok vráti do tieneného vrecka a uzavrie sa. Uzavreté 
tienené vrecko sa potom umiestni do ochranného kontajnera na prepravu k zákazníkovi. 

V prípade, že špecifické ochranné balenie ESD špecifikuje zákazník, iná dohoda alebo objednávka, po-
užijú sa tieto materiály.  

A.10.5    Označovanie 

ACME Electronics Factory Ltd. dostala nijaké špecifické požiadavky na označovanie od svojich zákaz-
níkov. Na zabezpečenie, že zákazník si je vedomý že výrobok je citlivý na ESD, použije sa nasledujúci 
štítok do uzavretých pokovovaných tienených vriec, ktoré sa používajú na prepravu všetkých výrobkov 
k zákazníkom. 
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Obrázok A.2 – Štítok indikujúci, že výrobok je citlivý na ESD 

A.11    Postupy auditu 

A.11.1    Skúšanie pripájacieho bodu náramku 

Zariadenie: kalibrovaný multimeter 

• Jeden koniec multimetra sa pripojí na ochrannú zem. 

• Druhý koniec sa pripojí na pripájací bod náramku. 

• Zapne sa multimeter a odčíta sa odpor.  

• Ak je odpor menší ako 1 Ω, potom je hodnota akceptovateľná.  

• Ak je väčší ako 1 Ω, preverí sa pripojenie a dotiahne sa, ak je to potrebné. 

A.11.2 Kontrola statických generátorov 

Zariadenie: Kalibrovaný prístroj na meranie elektrostatického poľa 

• Merací prístroj na meranie elektrostatického poľa sa zapne a nastaví sa na nulu. 

• Meracím prístrojom na meranie poľa sa skenuje pracovný priestor (kde sa manipuluje so sú-
čiastkami citlivými na ESD). Ak nameraná hodnota prevyšuje 10 000 V/m, potom sa nevyho-
vujúci materiál musí: 

– odsunúť z priestoru, v ktorom sa manipuluje s výrobkami citlivými na ESD, kým namerané 
elektrostatické pole (v ktorom sa výrobkom skutočne manipuluje) nie je menšie ako 
10 000 V/m; alebo 

– úplne z priestoru odstrániť. 

• Ak sú namerané údaje menšie ako 10 000 V/m, potom sa nevyžadujú nijaké ďalšie kroky. 

 



TNI CLC/TR 61340-5-2 
 

 60 

Príloha B (informatívna)  

Uvažovanie o ovládacích prvkoch ESD  

B.1    Všeobecné poznámky 

Plán programu ESD opísaný v tejto norme je založený na jednoduchom programe ESD s cieľom pre-
ukázania, ako by sa mohol program napísať, aby spĺňal požiadavky z IEC 61340-5-1. Existuje však veľa 
iných riadiacich prvkov, ktoré sa používajú v elektronických fabrikách po celom svete. Táto príloha rozo-
berá niektoré otázky spojené s možným použitím dodatočných ESD riadiacich prvkov.  

Príklad programu riadenia opísaný v tejto norme obsahuje základný program ovládania ESD skladajúci 
sa z obsluhy uzemnenej náramkami, uzemnených pracovných povrchov, pokovovaných tieniacich vriec 
a plán izolačných prvkov vyžadovaných v procese, ktorý využíva vzdialenosti (oddelenie medzi ESDS 
a izolačným prvkom) na bezpečné používanie vyžadovaných izolačných prvkov pri nameraných elek-
trostatických poliach väčších ako 10 000 V/m v mieste, v ktorom sa s ESDS manipuluje. Tento program, 
ako sa uvádza v kapitole 5, je viac ako primeraný na manipuláciu s ESDS s citlivosťou modelu ľudského 
tela  100 V alebo väčšou.  

Jednou z najťažších otázok, na ktorú treba odpovedať je „Kedy potrebujem využiť dodatočné ovládacie 
prvky ESD v mojom programe, ako sú napríklad pracovné plášte, ionizéry, trvalé monitory náramkov, 
obuv s reguláciou ESD, podlahy alebo rohože s reguláciou ESD, stoličky s reguláciou ESD a vozíky 
s reguláciou ESD?“ 

Použitie doplnkových regulačných opatrení ESD môže vykonať organizácia implementujúca program 
ESD s cieľom vylepšenia účinnosti programu ESD alebo doplnkové regulačné prvky môžu byť požia-
davkou zákazníka.  

Nasledujúci článok opisuje niektoré bežné doplnkové regulačné prvky ESD, ktoré sa používajú v elek-
tronickom priemysle spolu s niektorými úvahami týkajúcimi sa okolností kedy a ako sa majú použiť. 

B.1.1    Regulačné podlahy ESD 

V montážnom procese fabriky, v ktorom je pre organizáciu dôležitá mobilita zamestnancov môže byť 
prínosom inštalovanie regulačných podláh ESD (alebo podlahových rohoží) spolu s používaním regulač-
nej obuvi ESD. Regulačná podlaha ESD a obuv dávajú zamestnancom voľnosť pohybu cez celý výrobný 
proces bez poškodenia ESDS.  

POZNÁMKA. – Špeciálna pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu, že kombinácia obuv/podlaha zachová napätie tela 
osoby pod prahovou hodnotou 100 V vyžadovanou v IEC 61340-5-1.  

Nasledujúce grafy zobrazujú generovanie napätia pri použití troch druhov obuvi na tom istom 
podlahovom systéme. Príklady 1 a 3 (obrázky B.1 a B.3) nebudú akceptovateľné pre program vyhovenia 
IEC 61340-5-1, pretože priemerná hodnota piatich generovaných najvyšších vrcholových napätí prevy-
šuje medznú hodnotu 100 V. Príklad 2 (obrázok B.2) ukazuje kombináciu podlaha/obuv, ktorá bude 
akceptovateľná. 
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Obrázok B.1a – Príklad 1 

 

 

Obrázok B.1b – Príklad 2 
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Obrázok B.1c – Príklad 3 

Obrázok B.1 – Napätie generované pre tri druhy obuvi na tej istej podlahe 

B.1.2    Ionizéry 

Vo vzorovom programe ESD izolačné prvky vyžadované procesom, ktoré spôsobujú zvýšenie meraného 
elektrostatického poľa v blízkosti ESDS nad hodnotu 10 000 V/m, boli manipulované spôsobom jedno-
duchého pohybu nabitých predmetov od ESDS. Treba však položiť otázku čo sa stane, ak by sa tieto 
materiály mali umiestniť vedľa ESDS? V takýchto situáciách vzduchové ionizéry, ak sú správne použité, 
by mohli znížiť náboj na izolačných prvkoch, aby sa umožnilo ich umiestnenie v blízkosti ESDS. Roz-
hodnutie o použití vzduchových ionizérov veľmi závisí od procesných požiadaviek.  

B.1.3    Trvalé monitory 

Veľa ľudí verí, že trvalé monitory sa vyžadujú pre ultracitlivé súčiastky. Aký je však hlavný rozdiel z pro-
cesného hľadiska medzi trvalým monitorom a náramkovým systémom? Spôsobilosť vzhľadom na ESD 
týchto dvoch systémov je presne rovnaká. Prínos pri použití trvalých monitorov je ten, že nezávisia od 
citlivosti súčiastok, s ktorými sa manipuluje na ESD. 

Správne uzemnený náramok bude udržiavať napätie tela osoby na približnej hodnote ± 10 V. Hlavnou 
výhodou trvalého monitora je bezprostredná indikácia napätia, ak náramok zlyhá. Pri nemonitorovanom 
systéme si zamestnanec nebude vedomý poruchy náramku až do začiatku nasledujúcej zmeny. To má 
prínos spoľahlivosti pre program ESD, pretože môže pomôcť pri znižovaní alebo eliminácii poškodenia  
ESD. 

Sú aj iné procesné prínosy pri používaní trvalých monitorov, ako je napríklad eliminácia potreby použí-
vania denných skúšobných záznamov a zníženie času zamestnancov pri vykonávaní denných skúšok. Pri 
jednotkách, ktoré monitorujú aj pripojenie pracovného povrchu na ochrannú zem sa dá takisto znížiť 
alebo eliminovať kontrola pracovného povrchu, ktorá je časťou periodického auditu procesu. 

Trvalé monitory môže implementovať organizácia dôvodu požiadaviek zákazníkov na vysokú spoľahlivosť. 
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Príloha ZA (normatívna) 

Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi 
publikáciami  

Ďalej uvedené citované dokumenty sú nevyhnutné na používanie tohto dokumentu. Pri datovaných odka-
zoch sa používa len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie cito-
vaného dokumentu (vrátane akýchkoľvek zmien). 

POZNÁMKA. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami označenými (mod), platí príslušná 
EN/HD 

Publikácia Rok Názov EN/HD Rok  
  

IEC 60749-26 –1) Semiconductor devices – Mechanical  
and climatic test methods –  
Part 26: Electrostatic discharge (ESD)  
sensitivity testing – Human body model (HBM) 

EN 0749-26 20062) 

 

  

IEC 61340-2-1 –1) Electrostatics –  
Part 2-1: Measurement methods – Ability 
of materials and products to dissipate static 
electric charge 

EN 61340-2-1 20022) 

 

  

IEC 61340-2-3 –1) Electrostatics –  
Part 2-3: Methods of test for determining 
the resistance and resistivity of solid planar 
materials used to avoid electrostatic charge 
accumulation 

EN 61340-2-3 20002) 

 

  

IEC 61340-4-1 –1) Electrostatics –  
Part 4-1: Standard test methods for specific 
applications - Electrical resistance of floor 
coverings and installed floors 

EN 61340-4-1 20042) 

 

  

IEC 61340-4-3 –1) Electrostatics –  
Part 4-3: Standard test methods for specific 
applications – Footwear 

EN 61340-4-3 20012) 

 

  

IEC 61340-4-5 –1) Electrostatics –  
Part 4-5: Standard test methods for specific 
applications – Methods for characterizing 
the electrostatic protection of footwear and  
flooring in combination with a person 

EN 61340-4-5 20042) 

 

  

IEC 61340-5-1 –1) Electrostatics –  
Part 5-1: Protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena – General 
requirements 

EN 61340-5-1 20072) 

 

  

ANSI/ESD STM2.1 –1) Standard Test Method for the protection 
of electrostatic discharge susceptible items – 
Garments 

– – 

 

  

ANSI/ESD STM3.1 –1) Standard Test Method for the protection 
of electrostatic discharge susceptible items – 
Ionization 

– – 

 

 

 

                                                           
1)  Nedatovaný odkaz. 
2)  Vydanie platné v termíne publikácie. 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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