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Прелазак наелектрисања између проводних површина различитих потенцијала

Електростатичка индукција

најчешћи ESD 
узроци

Статички електрицитет
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Електростатичко пражњење
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Електростатичко пражњење
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ESD оштећења у интегрисаној техници



Јонизатори ваздуха

Антистатичке наруквице
Антистатичка обућа

Антистатички подови
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Заштита од ESD - а



Спреј за отклањање статичког
електрицитета

antistatički radni sto

Антистатички радни сто са
дисипативном подлогом

Филтери монитора
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Заштита од ESD-а



Жичне траке са жичаним језгром
и повезивањем на масу

Бежичне траке без жица за
уземљење

Бежичне траке користе
пасивну јонизацију
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Врсте анти-статичких трака



Анти-статичка трака око зглоба се састоји од растезљивог завоја од проводних влакана
карбона који мора бити у додиру с кожом због ел. контакта.

Трака је са масом спојена преко жице и 1 МΩ отпорника који омогућује пражњење
високо напонских налектрисања, додатни отпори се додају како би се особа

заштитила при раду на високим напонима.
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Анти-статичка трака за ручни зглоб
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Анти-статичке траке за обезбеђење ногу



Отпор уземљења
премаза 105 – 107 Ω Дисипативна или кондуктивна пвц подна

површина

Rg =106 – 108 Ω
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Просторије у којима се рукује са статички осетљивим елементима
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ESD заштита радног места



ESD заштитна капа

ESD заштитне рукавице

ESD заштитни мантил

ESD заштитно паковање

ESD заштитне ципеле
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Средства и техничка опрема заштите од ESD



Генерисање 
напонских нивоа

10-25% 
RH

65-90% 
RH

Ходање тепихом 35,000V 1,500V

Ходање виназ 
плочицама

12,000V 250V

Радник на клупи 6,000V 100V

Подизање 
поливинилске 
торбе са клупе

20,000V 1,200V

Седиште са 
полиуретаном

18,000V 1,500V

примери типичних статички
генерисаних напонских нивоа

Експериментално је показано да особе са отпором према земљи од 35 МΩ преко анти-
статичке траке могу генерисати до 100 волти са наглим покретима.

Пример мерења

ESD мерење 

13



Метода тестирања ципела и напона генерисаног ходањем по узорку пода. Она
такође може послужити за тестирање анти-статичке траке. Исправна трака ће овим

тестирањем показати вредност око 0 волти.
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ESD мерење 
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ESD мерење 



Упозорење о подложности
уређаја од електростатичког

пражњења

Симбол за ESD заштиту
уређаја - ЕPА

Симбол ESD уземљене тачке за све
компоненте
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Симболи упозорења од ESD


