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Czynniki wpływające na wyładowania 
elektrostatyczne 

 klimat (wilgotność powietrza/temperatura)

 Stopień zabrudzenia

 Prędkość rozdzielania

 Właściwości materiałowe

 Właściwości powierzchni

 Oporność powierzchni

 konstrukcja buta

Wymienione powyżej czynniki pogarszają lub polepszają (w 

całości lub częściowo) właściwości buta ESD. Elektryczna 

oporność skrośna zależy w dużym stopniu od panującego kli-

matu.

Zgodnie z normą ESD EN 61340 inspektor ds. ESD w zakładzie ma 

za zadanie zmierzyć najgorsze i najlepsze warunki klimatyczne, 

tzn. najniższą temperaturę z najniższą wilgotnością względną 

powietrza i najwyższą temperaturę z najwyższą wilgotnością 

względną powietrza, a następnie skontrolować, czy produkty 

ESD wykazują w tym zakresie wymagane działanie.

ESD ElectroStatic Discharge 
(rozładowanie elektrostatyczne)

Buty są zgodne z ESD, jeżeli ich elektryczna oporność skrośna 

w systemie osoba-but-podłoga według normy EN 613450-

5-1 (Weryfi kacja) znajduje się poniżej 3,5x 107 lub 35 Ohm. 

kwalifi kacja obuwia ESD jest sprawdzona w zależności od klasy 

klimatycznej 1 (15% r.LF), 2 (25% r.LF), 3 (50% r.LF) według EN 

61340-4-3 < 108 Ohm. Prosimy o przestrzeganie dwóch metod 

technik pomiaru według: EN 61340-4-3 z metalową kulką w 

bucie na płytce metalowej oraz EN 61340-5-1 osoba w bucie na 

płytce metalowej lub wykładzinie podłogowej.

Buty ESD powinny być noszone w pomieszczeniach, gdzie pa-

nuje potrzeba, zredukowania ładunku elektrostatycznego. Zab-

rudzenie, wilgotność i temperatura mają wpływ na elektryczną 

oporność.

Z tego względu zaleca się, aby użytkownik przeprowadzał na 

miejscu regularne badania oporności elektrycznej. Na obszarach, 

na których noszone są buty ESD, oporność podłoża powinna 

być na takim poziomie, aby zapewniona przez obuwie funkcja 

ochronna nie została zredukowana.

(proszę przestrzegać informacji umieszczonych na karcie załąc- 

zonej do kartonu lub na opakowaniu)

Wskazówka ostrzegawcza: Buty ESD nie są przeznaczone dla 

elektryków ani do wykonywania prac przy żródłach napięcia 

elektrycznego.

inforMaCJa 

Elektryczna oporność skrośna jest zależna od 

panujących warunków klimatycznych

Powstawanie ładunku elektrostatycznego
Efekt-ESD

negatywne pozytywne
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 Informacje techniczne 

 W przypadku urządzenia znajdującego się w „obszarze EPA” 

(Electro- Static Discharged Protected Area) należy zawsze zadać 

sobie pytanie: Ile V może wytrzymać element?

Ponieważ wystarczy ok.:

 3000 V,    aby człowiek poczuł wyraźne i nieprzyjemne 

rozładowanie elektrostatyczne

 100 V,   aby skasować informację z magnetycznego 

nośnika danych

 50 V,   aby wytworzyć iskrę, od której mogą 

eksplodować wybuchowe gazy

 30 V,    aby uszkodzić element elektroniczny

 5 V,     aby uszkodzić bardzo czułe głowice czytające 

twardego dysku podczas ich produkcji. 

W wielu przypadkach rozładowania elektryczności statycznej 

powodują „osłabienia utajone”, ujawniające się po pewnym 

czasie w określonych warunkach pod postacią uszkodzenia lub 

usterki.

 

Jednostki elektryczne

103 Ohm  =   0,001 MOhm  =  1 kOhm

104 Ohm  =   0,01 MOhm  =  10 kOhm

105 Ohm  =   0,1 MOhm  =  100 kOhm

106 Ohm  =   1 MOhm  =  1.000 kOhm

107 Ohm  =   10 MOhm  

108 Ohm  =   100 MOhm

109 Ohm  =   1.000 MOhm  =  1 GOhm

1010 Ohm  =   10.000 MOhm  =  10 GOhm

1011 Ohm  =   100.000 MOhm  =  100 GOhm

1012 Ohm  =   1.000.000 MOhm  =  1.000 GOhm

Defi nicje pojęc

ESD 

Electrostatic Discharge [wyładowania elektrostatyczne]

Wyładowanie elektrostatyczne dla wyrównania potencjału 

pomiędzy naładowanymi ciałami, przez bezpośredni kontakt lub 

przebicie.

EGB = ESDS

Element zagrożony wyładowaniem elektrostatycznym

Electrostatic Discharge Sensitive Device [urządzenie wrażliwe 

na wyładowania elektrostatyczne]

EPA 

Electrostatic Protected Area [Obszar chroniony przed 

wyładowaniami elektrostatycznymi] Obszar wyposażony w 

urządzenia chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Ładunki elektrostatyczne

Pojęciem tym w fi zyce określa się statyczne ładunki elektrycz-

ne powstające na skutek kontaktu mechanicznego, a następnie 

rozłączenia materiałów.

Oporność upływowa wg EN 61340

jest to oporność pomiędzy elektrodą znajdującą się na górze 

urządzenia a punktem uziemienia ESD.

Osłabienie utajone

Uszkodzenia lub usterki elementów konstrukcyjnych, 

powstające po pewnym czasie w wyniku wyładowań 

elektryczności statycznej w określonych warunkach.

Symbol stosowany jest od roku 1984. jest on oznaczeniem 

elementów konstrukcyjnych i podzespołów zagrożonych 

wyładowaniami elektrostatycznymi.

„ESD SUSCEPTIBLE“ 

(= wrażliwy na wyładowania elektrostatyczne)

Symbol został wprowadzony w roku 1993 jako dodatek do 

symbolu nr1. Służy on do oznaczania produktów chroniących 

przed ESD, jak np. buty bezpieczne i zawodowe, maty 

odprowadzające wyładowania, wózki na kółkach, odzież 

ochronna, osłony ochronne, kartony, materiały itp.(= chroniący 

przed wyładowaniami elektrostatycznymi)

„ESD PROTECTIVE“ 

(= chroni elektrostatycznie)

inforMaCJa 

Sprawdzoną metodą codziennego badania porawnego 

funkcjonowania obuwia ESD jest zastosowanie stacji kon-

rtolnej, przy której jest mierzona oporność osoby i buta. 

Należy pamiętać, aby podczas sprawdzania obuwia każda 

ze stóp była sprawdzana oddzielnie.
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Wyładowanie elektrostatyczne źródłem 
zapłonu 

Wyładowanie elektrostatyczne to wyrównanie ładunków pomiędzy 

dwoma różnie naładowanymi ciałami. Z pomiarów wynika, że ciało 

(człowiek) w butach nieodprowadzających może naładować się 

do dużej ilości kilovolt (kV). Naładowania tego można uniknąć 

poprzez zastosowanie obuwia odprowadzającego. Wyładowanie 

statyczne jest oceniane na podstawie minimalnej energii zapłonu 

(MZE) materiałów łatwopalnych.  MZE mierzona w Millijoule 

(mj) - jest parametrem eksplozji , który opisuje, jak wysoka jest 

podatność na wybuchy danego materiału podczas wyładowania 

statycznego. Próg percepcji człowieka znajduję przy 3 kV, co odpo-

wiada energii zapłonu 0,7 mj. Są jednak materiały, jak np. benzol, 

które zapalają się podczas energii zapłonu wielkości 0,2 mj.

Walking Test

Praktyka pokazuje, że samo sprawdzenie oporu elektrycznego buta 

jest niewystarczające, aby zagwarantować ochronę przed wysokim 

wyładowaniem spowodowanym przez pracownika. Dlatego zale-

camy wykonanie dodatkowego, również zalecanego dla kwalifi kacji 

ESD tzw. Walking Test (zgodnie z DIN 61340-4-5, wartość grani-

czna < 100 V) dla obuwia w systemie z podłogą we wskazanych 

obszarach. 

Przy obuwiu odprowadzającym należy przestrzegać następujących 

punktów:

  Efektywne uziemienie osoby jest możliwe tylko w połączeniu z 

zastosowaniem podłogi odprowadzającej

  Zanieczyszczenie podeszwy lub odkładanie się kurzu może 

doprowadzić do powstania warstwy izolacyjnej

  Zewnętrzne warunki klimatyczne (np. niska wilgotność powie-

trza) mają negatywny wpływ na opór elektryczny obuwia 

  Wkładki i inne wyposażenie ortopedyczne nie mają wpływu na 

odprowadzanie ładunków elektrostatycznych przez obuwie

Obuwie zawodowe i bezpieczne dla 
obszaru Ex

ATEX = ATmosphére EXplosible 
(atmosfera wybuchowa )

Wypadki przy pracy w strefach EX (strefa zagrożenia wybuchem) 

mają o wiele większe następstwa, niż w innych obszarach. Dlate-

go tak ważne jest , aby w strefach zagrożenia wybuchem zwrócić 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Tam, gdzie nie ma 

możliwości ograniczenia wybuchowego powietrza/gazu lub 

powietrza/ kurzu- łatwopalnej mieszaniny, należy przedsięwziąć 

szczególne środki ostrożności:

 klasyfi kacja niebezpiecznych obszarów na strefy

 Unikanie źródła zapłonu

 konstruktywna ochrona przed wybuchem

jednym ze źródeł zapłonu jest wyładowanie elektrostatyczne.

Można go skutecznie uniknąć poprzez zastosowanie 

odprowadzającej odzieży, materiałów i narzędzi. Nasze buty 

odprowadzające stosowane są od lat w obszar zagrożonych przez 

ESD (Elektro Static Discharge = wyładowanie elektrostatyczne).

W połączeniu z podłogą odprowadzającą nasze obuwie ESD 

uniemożliwia powstawanie ładunków elektrostatycznych u osoby 

je noszącej.

Modele naszej serii ATEX są pierwszymi butami w Europie , które 

otrzymały certyfi kat na stosowanie ich w strefach EX (obszar 

zagrożenia wybuchem). Certyfi kat wydany przez niemiecki TüV 

jest do Państwa dyspozycji. 

Następujące normy i przepisy zostały w nim uwzględnione:

 Dyrektywa 99/92/EG

 EN 61340-4-3:2001 ( klasa klimatyczna 2 )

 CLC/TR 50404:2003

Ponadto nasze obuwie zawodowe i bezpieczne posiada 

następujące  walory:

 Wymienne wkładki

  Certyfi kacje na następujące zmiany ortopedyczne: wkładki orto-

pedyczne (spójrz na oznaczenie)

  pozbawione metalu międzywkładki antyprzebiciowe (wszystkie 

modele S3 / S1P)

  możliwość prania w temperaturze do 30°C , dezynfekcja 

poprzez CO2 (Art. 32131, 32136 i 2626) 

  wiele modeli obuwia jest dostępnych aż do rozmiaru 50 a 

nawet, co jest NOWOŚCIĄ do rozmiaru 52 (spójrz na opis posz-

czególnych artykułów)

Proszę nas zapytać, a chętnie pomożemy zatroszczyć się o 

bezpieczeństwo Państwa pracowników.
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wg EN 61340-4-3, 

klasa klimatyczna 2, 23 ± 2°C, 25 ± 3% RH
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Dezynfekcja obuwia ciekłym CO2

Zwykłe czyszczenie obuwia nie wystarczy, aby usunąć 

gromadzące się na nim zarazki.

Zwykłe metody dezynfekcji i sterylizacji w prawdzie usuwają za-

razki z obuwia, ale nie sprawdzają się, ponieważ uszkadzają buty 

i mają wpływ na ich „żywotność”. Ponadto dotychczas stosowa-

ne buty ze względu na zastosowane w nich materiały, stają się 

niewygodne, a osoby je noszące muszą się w nich męczyć przez 

cały dzień  ich użytkowania. Co robić w tym przypadku? Proble-

mem tym przed ok. 5 laty zajęły się we wspólnym projekcie dwa 

renomowane instytuty badawcze. Przy wsparciu Claening Enter-

prises GmbH i ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH badania 

przeprowadził Instytut Badawczy Pirmasens (PFI). Wykorzystując 

ogromną wiedzę z zakresu technologii czyszczenia, produkcji 

obuwia oraz mikrobiologii, przeprowadzono dokładne badania i 

opracowano nową technologię dezynfekcji obuwia. 

Wreszcie wprowadzono nową metodę

Został opracowany nowy proces, podczas którego specjalnie 

przygotowane do tego obuwie bezpieczne i zawodowe podle-

ga czyszczeniu, według mikrobiologicznych zaleceń,  zgodnych 

z normą DIN 10524. Buty podlegają procesowi dezynfekcji i 

nie ulegają uszkodzeniu. Rozwiązaniem jest  płynny, ulegający 

utylizacji dwutlenek węgla. Gaz ten powstający w procesach 

przemysłowych, jako produkt uboczny  zostaje  przygotowa-

ny i zastosowany w czyszczeniu - CO2. Szczególną zaletą tego 

przyjaznemu środowisku procesowi jest zarazkobójcze działanie 

płynnego CO2 i wzmocnienie go poprzez dodanie środków 

dezynfekujących.  Buty z procesu czyszczenia wychodzą suche i 

nie potrzebują żadnego dodatkowego procesu obróbki. 

Cały but podlega dezynfekcji

Standardowa procedura dotycząca wymagań dezynfekcji odzieży 

roboczej oraz obuwia zgodnie z normą DIN 10524 mówi, że 

procesowi usunięcia zarazków powinien być poddany cały but 

z uwzględnieniem podeszwy, cholewki i wyściółki wewnętrznej.  

Dla porównania: według dzisiejszych rozwiązań dezynfekowane 

są tylko podeszwy z ewentualnym uwzględnieniem niewielkich 

powierzchni materiału zewnętrznego. Wyściółka wewnętrzna 

buta na chwilę obecną nie jest dezynfekowana. Dotychczas pro-

ces zastosowania przyjaznego dla środowiska CO2 został wy-

korzystany  przy czyszczeniu tekstyliów. Obecnie technologia 

ta jest rozwijana i wprowadzana do dezynfekcji obuwia robo-

czego, tak aby wypełnić lukę związaną z procesami higieny w 

branży spożywczej. ABEBA przygotowała do tego celu specjal-

ne modele obuwia, które nadają się do odkażania poprzez CO2. 

Zostały one wykonane zgodnie z normą obuwia bezpieczne-

go i zawodowego EN ISO 20344- 20347:2007, a dodatkowo 

zapewniają komfort noszenia. W procesie dezynfekcji poprzez 

zastosowanie CO2 obuwie robocze mocowane  jest na specjalnie 

przygotowanych do tego uchwytach i wprowadzone do maszy-

ny czyszczącej. Znajdujące się w niej powietrze zostaje odessane, 

a jej części zostają wypełnione CO2 w postaci gazu. Pod wysokim 

ciśnieniem 40-50 bar gaz ulega skropleniu. Następnie następuje 

wprowadzenie  dodatku dezynfekującego. Po tym procesie 

następuje destylacja zanieczyszczonego CO2 , tak aby oddzielić 

go od zanieczyszczonych cząstek i dodatków. W końcowej fazie 

następuje ponowne skroplenie CO2 w celu ponownej możliwości 

jego wykorzystania. Dzięki zamkniętemu obiegowi systemu czys-

zczenia, 98% dwutlenku węgla można ponownie zastosować do 

dalszych 50 do 100 cykli dezynfekcyjnych. 

Badania laboratoryjne dowiodły, że obuwie poddane 

procesowi dezynfekcji według wymogów mikrobiologi-

cznych jest zgodne z normą DIN 10524.

Ta światowa technologiczna nowość oferuje fi rmom z branży 

spożywczej jedyną szansę wypełnienia luki dezynfekcyjnej 

dotyczącej obuwia bezpiecznego i zawodowego. Standard hi-

gieny ulegnie znacząco poprawie, a tym samym będziemy o 

wiele lepiej przeciwdziałać powstawaniu możliwych zakażeń i 

związaną z tym utratą dobrej reputacji fi rmy.

W końcu można  powiedzieć:

Czystość mikrobiologiczna od stóp do głów.

Dezynfekcja ciekłym CO2
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ORTHOstat®-Ikona

Indiwidualne i certyfi kowane

ORTHOstat® są to indiwidualne, ortopedyczne wkładki według 

EN ISO 20345:2007 i 20347:2007 fi rmy ABEBA.

Noszą Państwo obuwie z certyfi katem i potrzebują indiwidul-

nie dopasowane ortopedyczne wkładki?

Według zmienionej w roku 2007 reguły BG 191, która zażądza, 

że po każdej ortopedycznej zmianie przy obuwiu, sprawdzone 

musi być, czy zmiana jest zgodna z wymaganiami normy EN 

ISO 20345:2007 lub EN ISO 20347:2007.

Buty fi rmy ABEBA nie mają tego problemu.

jako pierwsza zauważyła ten problem fi rma ABEBA i znalazła 

rozwiązanie w ścisłej kooperacji z ortopedycznym zakładem 

      stworzyliśmy wkładki do obuwia, które są nie 

tylko indiwidualnie dopasowane, ale: Państwa buty fi r-

my ABEBA nie tracą certyfi kacji według normy EN ISO. 

(www.doppler-online.com)

Wymagane normy - to nie tylko numery, ale też bez- 

pieczeństwo!

Normy osobistego ochronnego wyposażenia (PSA) gwarantują 

Państwu bezpieczeństwo w pracy. Obce wkładki prowadzą do 

nieprzestrzegania normy BGR 191. Wskutek tego obuwie traci 

certyfi kację i odpowiedzialność przechodzi na osoby z zarządu.

kto jest w takim wypadku odpowiedzialny ?
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Stopa jest bazą dla Państwa ciała.

Miedzy głową a stopą znajduje się dużo stawów, które 

potrzebują Państwo do codziennego ruchu. Przez lata niektóre 

z nich ulegają uszkodzeniu, co doprowadza do różnych prob-

lemów zdrowotnych.

Często jest powodem “tylko” zła pozycja stopy, która powo-

duje, że statyczna budowa ciała jest nieprawidłowa.

Poprzez noszenie osobistej wkładki Orthostat fi rmy ABEBA 

mogą Państwo mieć wpływ na samopoczucie, kolan, bioder 

i pleców.

Państwo łagodzą tym istniejące bóle albo zapobiegają w ich 

powstawaniu.

Profi laktyka

  zmniejszenie czasu niezdolności do pracy

  zachowanie sprawności do pracy

  wyrównanie statycznych nieprawidłowych obciążen ciała.

But zawodowy lub bezpieczny jest certyfi kowany 
według EN ISO 20347:2007 lub EN ISO 20345:2007 
( proszę spojrzeć na poszczególne opisy modeli )

TeCHnoloGia
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ProBleM ROZWIĄZANIE

mierzenie obciążenia stopy 
bez ORTHOstat-wkładki
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Sieć od głowy do stopy

 działanie: amortyzuje, poprawia i odciąża.

Indiwidualnie przystosowana do pracy wkładka

Anatomiczne dopasowane na powierzchni pięty

Zgodne z ESD w połączeniu z obuwiem fi rmy 

ABEBA

Wsparcie wzdłużne i poprzeczne sklepienia stopy

Anatomiczne ukształtowane podniesiena łuku 

śródstopia

Wkładka przyjazna dla skóry

Lekkie i stabilne w kształcie

Podłożenie średniej główki stopy
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