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• Lid van de Normcommissie NEC 101  

(Elektrostatica ESD-ATEX)
• Lid van de EMC-ESD vereniging
• Gastdocent van Savantis



ATEX: voorkomen van explosies

ATmosphère Explosible

Het komt bijna nooit voor?

Verzekering?

Wie is verantwoordelijk?
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Atex: ATmosphèreEXplosible
• Veiligheid voor mensen. 
• Voorkomen van: stofexplosies, explosies.

Atex en ESD veiligheid:  (Electro Static  Discharge)

• Voorkomen van elektrostatische oplading en de daarmee gepaard   
gaande ongecontroleerde elektrostatische ontlading. (Bijvoorbeeld
vonkvorming)

Arbo:
• Veiligheid voor mensen 
• Voorkomen van: schrikreacties
• 500 V geeft een schrikreactie 
• Vanaf circa 2000 V vonkvorming veroorzaakt een schrikreactie

Ongecontroleerde 
elektrostatische ontlading



ATEX vloeren voor de industrie

Bedrijven in:
• research 
• ontwikkeling
• productie
• afvullen / verpakken
• opslag
• transport



ATEX omgeving

Normeisen:
Geen ongecontroleerde elektrostatische ontladingen die een 
ontstekingsbron kunnen vormen.
Een vloerafwerking mag een maximale weerstand hebben.

Een spanningsopbouw van 100 tot 500 volt kan al risicovol zijn

Er is geen enkele relatie tussen de weerstand van een geleidende 
kunststof vloer en de elektrostatische spanningsopbouw van een 
kunststof vloer.



Voorkomen van explosiegevaar in een ATEX 
omgeving

Waar houden we wél rekening mee:
• Dubbel geïsoleerde schakelaars
• Apparatuur, machines, stellingen, staalconstructies   

worden geaard
• Telefoons, camera's, tablets en laptops verboden
• Gecompliceerde lucht afzuigsystemen



Waar houden we géén rekening mee:
Vloeren en wanden die elektrostatisch kunnen opladen bij 
gebruik en daardoor ongecontroleerd kunnen ontladen.

Voorkomen van explosiegevaar in een ATEX 
omgeving



Meetmethode elektrostatische oplading
Human Body Model



Walking test HBM (human body model)
Hoe verhoudt zich deze (E.S.D.) test tot de ATEX regelgeving?



betonvloer

Voorbeeld 1: 
basis betonvloer in een ATEX industrie omgeving

Betonvloer
• scheuren
• aantasting
• stofafgifte





Vochtgehalte g.d. 3,2 % Tramex 

Voorbeeld 1: 
basis betonvloer in een ATEX industrie omgeving

Walking Test HBM 
Norm IEC 61340-5-1 / IEC 61340-4-5 : max. 100 V
Resultaat : 20 – 50 V

RV 51%
temp. 20,5 ºC 

85,4 Digits 
Trotec



betonvloer

Kunststof vloersysteem Primer

• Gewenste stroefheid
• Stofvrij
• Aangepaste Chemische bestandheid

Voorbeeld 2: 
betonvloer met vloeistofdicht kunststof vloersysteem





Vloeistofdichte voorziening wordt isolator
Nieuwe potentiele ontstekingsbron: de vloer

Bewegingen op de vloer die vervolgens zorgen voor statische lading:
• Mensen
• Heftrucks

Voorbeeld 2: 
betonvloer met vloeistofdicht kunststof vloersysteem

Vloeistofdicht ≠ ATEX



Uitgaande van een negatief scenario  > 5000 V, 
zie als voorbeeld de door ons verrichte meting, circa 2290 V.

Voorbeeld 2: 
betonvloer met vloeistofdicht kunststof vloersysteem



betonvloer

Primer schraplaag 
isolator

Horizontaal afleidende laag 
met een lineaire weerstand

Slijtlaag verticaal 
afleidend weerstand

Aardpunt

Deze vloer kan elektrostatische spanningen af laten vloeien, 
de opgebouwde elektrostatische spanning zal onder de 100 V – 500 V blijven

Voorbeeld 3: 
ATEX vloeistofdicht kunststof vloersysteem





Voorbeeld 3: 
ATEX vloeistofdicht kunststof vloersysteem



NEN-EN-IEC 61340-
5-1

Elektrostatica – Deel 5-1: Bescherming van elektronische 
elementen tegen elektrostatische verschijnselen – Algemene 
eisen

Registratie relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tijdens de metingen



ATEX EP gietvloer > 500V

Voorbeeld 4: 
opwaarderen niet functionerende ATEX vloer ageing 
(slijtage, gebruik, veroudering)

Opgewaardeerde vloer met
matte PU ATEX toplaag



Voorbeeld 5: 

Nieuw 
economische ATEX impregneer voor betonvloeren



Voorbeeld 5: 

Nieuw 
economische ATEX impregneer voor betonvloeren



Hoe kun je stofvorming bij het gebruik van een vloer 
minimaliseren zonder dat je door statische oplading een 
oplawaai krijgt? 

En is die vloer dan ook wel veilig qua stroefheid? 

En last but not least, is die vloer dan nog wel betaalbaar? 

De economische oplossing werd gevonden in een 
ontwikkeling gebaseerd op actieve geleidende 
toevoegingen aan een dunne reactiehars. 



De eisen van de opdrachtgever: 
• minimaliseren van stofvorming
• minimalisering van statistische oplading 

bij het gebruik van de vloer. 

Daarnaast moest de vloer veilig stroef zijn in 
een droge situatie. 

Resultaat:
• goedkope/eenvoudige oplossing  
• stofvorming voorkomen 
• het uiterlijk van de betonvloer niet of minimaal 

veranderd
• elektrostatisch nagenoeg geen oplading 



Diamantschuren van de ondergrond.





De elektrostatische 
spanningsopbouw en de stroefheid 
worden gemeten. 



De ontwikkeling Atex-impregneer als economische 
oplossing voor grotere logistieke projecten is op 
basis van de resultaten van de uitgevoerde testen in 
het project geslaagd. 

De resultaten op een rijtje: 

• Geen stofafgifte, geen hinderlijke elektrostatische 
spanningsopbouw (vonkvorming).

• Veilig stroef in een droge omgeving in combinatie 
met diamantschuren van de ondergrond.

• Veilig stroef in een natte omgeving in combinatie 
met stralen van de ondergrond.



Veilig stroef in een natte omgeving in combinatie met 
stralen van de ondergrond.



Voor 2003:
Leroux 
SRT Skid Resistance Tester 
R en V waarden 

Veilige stroeve vloeren 

Vanaf 2003:
NTA 7909
R en V waarden 
SRT

Vanaf eind 2015:
SRT
NEN 7909 



Veilige stroeve vloeren 

Vanaf eind 2015:
SRT
NEN 7909 NTA

NEN

NEN 7909 : 
� bovengrens mag overeen gekomen worden 
� Classificatie ondergrens droog, nat, nat zwembad
� medium mag aangepast worden
� Geen vergelijk met R waarden mogelijk en toegestaan



Veilige stroeve vloeren 

NEN 7909 droog > 0,3 µ 

NEN 7909 nat > 0,4 µ

NEN 7909 zwembad > 0,45 µ

indicatie
R9<0,18 

µ

Indicatie R10
0,18-0,34 µ

indicatie R11
0,34-0,51 µ

indicatie R12
0,51-0,71 µ

Indicatie R13
0,71 µ en hoger

0 µ 1 µ

NTA 7909 0,3-0,9 µ 
leder nat en droog

NTA 7909 0,44-0,9 µ
rubber en kunststof nat en droog

0 µ 1 µ

NTA
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Veilige stroeve vloeren 

NEN 7909

NTA 7909



Bedankt voor uw aandacht!


