
Verbeteren van het veiligheidsniveau  

met behulp van aardingsklemmen en -kabels, met een beperkt budget 

 

Het beschermen van personeel en bedrijfsmiddelen tegen elektrostatische ontladingen, kan niet aan het toeval worden 

overgelaten. In omgevingen waar ontvlambare en brandbare producten worden verwerkt, is er een zeer grote kans dat 

statische elektriciteit wordt gegenereerd door de bewegingen van gassen, vloeistoffen en/of vaste stoffen. Het risico 

op vuur of een explosie in ATEX en industriële omgevingen, veroorzaakt door een ontlading van statische elektriciteit, 

is gewoon te groot om te negeren. Om het belang te benadrukken, werd in de Noord-Amerikaanse en Europese 

wetgeving statische elektriciteit als een potentiële bron van ontsteking in een potentieel ontvlambare en brandbare 

omgeving geïdentificeerd. 

Hoewel statische elektriciteit als een soort “hekserij” wordt beschouwd door vele mensen die werken in gevaarlijke 

procesomgevingen, is het gebruik van elektrostatische aardingen en doorverbindingen, als beschermingsmethodes, 

allesbehalve complex. Industriële richtlijnen, zoals de NFPA 77* en IEC 60079-32**, identificeren specifieke processen 

dewelke gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen, en koppelen deze aan een beschrijving van een goede praktijk, 

waardoor een dreiging van ontsteking kan verminderen. 

De meest effectieve en praktische middelen om het risico op vuur of explosies te elimineren, veroorzaakt door statische 

elektriciteit, zijn dat de statische ladingen niet kunnen ophopen op apparatuur, rijdende objecten, en mensen. Aarding 

en doorlussen zijn de meest effectieve en betrouwbare manier voor het verbannen van statische elektriciteit in ATEX 

en industriële omgevingen.  

*NFPA77: Recommended Practice on Static Electricity” (2014) 

**IEC 60079-32, Part 1: “Explosive atmospheres – Part 32-1: Electrostatic hazards – Guidance” (2013) 

 

 

Richtlijnen, goedgekeurd door de industrie, voor het beheersen elektrostatische gevaren 

Om ons te beschermen tegen elektrostatische ontladingen, volgen we een 

aantal richtlijnen, zoals o.a. NFPA 77 en IEC 60079-32. Het belangrijkste 

criterium is ervoor te zorgen dat we een elektrische weerstand van 10 ohm 

of minder bereiken tussen de elektrische geleidende onderdelen (inclusief 

mobiele onderdelen, mensen, auto’s,…) en een “geverifieerd aardpunt”,  dat 

gecontroleerd en goedgekeurd werd als een betrouwbare verbinding met de 

échte aarde. Dit aardingspunt heeft een lage weerstandswaarde naar de 

algemene massa van de aarde. Hierdoor worden elektrostatische ladingen 

van objecten en apparatuur afgeleid naar de aarde, ongeacht hoeveel 

statische elektriciteit er wordt opgewekt. Hierdoor verdwijnen statische 

ontladingsrisico’s op de werkvloer.  

Om een veilig niveau te bereiken in de bescherming tegen elektrostatische ontladingen, moeten we zaken aarden op 

een effectieve manier. Historisch gezien werd de aarding van mobiele objecten zoals bijvoorbeeld vaten, schepen, 

vrachtwagens en treinwagons tot stand gebracht door gebruik te maken van eenvoudige klemmen en kabel. Hier werd 

er vanuit gegaan dat deze een directe verbinding met de te aarden onderdelen maakten. 

  

Figuur 1 
Traditionele eenvoudige aardingsklem 
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Echter, zaken zoals (uitgeharde) productcontaminaties en 

beschermingscoatings, al dan niet gecombineerd met verroeste en 

aangetaste kabelverbindingen, kunnen de integriteit van de 

verbinding met aardingsklemmen beïnvloeden. Dit alles heeft de 

industrie aanleiding gegeven tot het ontwikkelen van 

aardingscontrolesystemen. Vooral voor toepassingen waar de 

gevaren groot zijn, zoals verlading van treinwagons, vrachtwagens, 

IBC bulk containers,...  

Aardingsbewaking (ref: aardingscontrole, statische 

aardingssystemen,…) houdt toezicht over de aardverbinding, 

waardoor het risico op ladingsaccumulatie op voorwerpen 

afneemt. Het apparaat vertelt gebruikers a.d.h.v. een visueel 

signaal dat er een veilige verbinding met de aarde tot stand werd 

gebracht. Indien bij deze controle een groene lamp brandt, wil dit 

zeggen dat het proces mag starten of doorgaan. 

Naast het leveren van een aardingscontrole, hebben veel van deze systemen een vrijgavecontact dat kan gekoppeld 

worden met het proces. In normale omstandigheden stuurt dit vrijgavecontact kleppen, pompen, of andere zaken die 

de flow of de verwerking van het proces kunnen stoppen. Hierdoor vindt er geen verdere statische oplading plaats. Ook 

wordt hierdoor apparatuur eerst geaard, voordat het proces statische elektriciteit kan opwekken.  

 

 

Op zoek gaan naar specifieke aardingsoplossingen, 

naargelang de omgeving, installatie en operationele eisen 

Voor iemand die belast is met de taak om statische elektriciteit in gevaarlijke omgevingen te beperken, is er meestal 

enkel de keuze tussen enerzijds basis aardingsklemmen en -kabel, en anderzijds aardingscontrolesystemen. 

Aardingssystemen bieden in alle fases de meest gesofisticeerde controle en bescherming tegen de risico’s van statische 

elektriciteit: deze systemen controleren de integriteit van de verbindingen tussen procesapparatuur en de aarde, ze zijn 

voorzien van een visuele indicatie voor een melding van de actuele status van de aardingslus, en kunnen het volledige 

proces stilleggen indien er ergens een onderbreking wordt vastgesteld in de aarding.  

Hoewel de meeste oplossingszoekers meerdere lagen van bescherming willen introduceren om processen te 

beschermen tegen de gevaren van statische elektriciteit, is het soms moeilijk om de juiste budgetten te vinden, indien 

processen meerdere onderdelen hebben waarvoor een aardingsbewaking nodig is. Daarnaast zijn er vele processen die 

verantwoordelijk zijn voor het opwekken van statische elektriciteit, maar met de hand bediend worden, zonder dat deze 

automatisch kunnen beïnvloed worden door bijvoorbeeld vrijgavecontacten. Een voorbeeld hiervan, is het handmatig 

opvullen van grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen in vaten en kleinere containers.    

  

Figuur 2 
Traditioneel aardingssysteem met interne 
vrijgavecontacten, gemonteerd op de muur 
Let op: “GROEN = VEILIG” indicatie 
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Bond-Rite® aardingssysteem biedt 2/3 bescherming voor slechts de helft van de prijs 

In tegenstelling tot standaard aardingsklemmen en -kabel, laten de Bond-

Rite® aardingscontrolesystemen toe om extra controles te introduceren 

ter preventie tegen elektrostatische ontstekingsgevaren, zonder de last 

om dure aankopen te moeten verdedigen, die gepaard gaan met de 

aanschaf van uitgebreide aardingssystemen met vrijgavecontacten. Al 15 

jaar is Bond-Rite® de ideale manier om een hoger veiligheidsniveau te 

bereiken, als alternatief voor basis aardklemmen en -kabels. Bond-Rite® 

levert een visueel middel om de gebruiker aan te tonen dat er een goede 

elektrische verbinding aanwezig is tussen de aarde en het object, tijdens 

de duur van het proces.  

Bond-Rite® maakt gebruik van het duidelijk herkenbare 

veiligheidsprincipe “GROEN = VEILIG”, en gebruikt duidelijk pulserende 

LED’s om aan te tonen wanneer objecten (vaten, machines, karren,…) een 

weerstand hebben ≤10Ω tot aan een geverifieerd aardpunt. Alle Bond-

Rite® aardingssystemen controleren continu de aardingsverbinding, 

totdat de klem verwijderd wordt van het object. Het veiligheidsconcept 

‘GROEN = VEILIG’ is zeer eenvoudig in gebruik voor werknemers, en draagt 

bij aan het opnemen van hun verantwoordelijkheid, voor hun eigen 

veiligheid en die van hun collega’s.  

 

Het voordeel van dit product, specifiek voor processen die niet 

via een interlock kunnen worden stopgezet, is dat men een hoger 

veiligheidsniveau kan nastreven in vergelijking met standaard 

aardklemmen en -kabel, zonder extra budget te moeten voorzien 

voor hoger gekwalificeerde aardingssystemen met 

vrijgavecontacten. Een Bond-Rite® kan tot 2/3 bescherming 

bieden voor slechts 50% van de prijs, in vergelijking met 

traditionele aardcontrolesystemen. 

We nemen een voorbeeld van een typisch vulproces van een vat. 

Een normale methode voor het statisch aarden, is dat men het 

vat met een basisklem en kabel verbindt met de aarde. 

Elektrische isolatoren zoals verflagen, vervuiling en roest 

voorkomen dat de klemtanden een stevige en betrouwbare 

verbinding maken met het vat. Ook kan na het herhaaldelijk 

openen en sluiten van een standaard aardtang de veer verstijven 

en/of de klem niet volledig meer sluiten, waardoor deze niet 

meer in staat is om een betrouwbare verbinding tot stand te 

brengen.  

Figuur 2 
Bond-Rite® heeft een 'GROEN = VEILIG' 
visuele indicatie voor operatoren 

Figuur 4 
Bond-Rite® met 'GROEN = VEILIG' visuele indicatie, 
ook voor het doorverbinden van onderdelen 
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Een Bond-Rite® CLAMP of Bond-Rite® REMOTE biedt werknemers een gecontroleerde aardingsverbinding dewelke 

visueel bewaakt wordt. Alles wat gebruikers moeten doen, is de klem bevestigen aan bijvoorbeeld een vat, en wachten 

tot de pulserende groene LED brandt. Deze LED duidt aan dat er veilig kan gewerkt worden, en dat het proces gestart 

kan worden. De Bond-Rite® zal continu het aardingscircuit controleren, en ervoor zorgen dat de statische ladingen die 

gegenereerd worden door het proces, veilig kunnen worden afgevoerd naar de aarde.  

De Bond-Rite® systemen zijn in verschillende configuraties verkrijgbaar, naargelang de eisen en specificaties van de 

klant, de benodigde flexibiliteit op vlak van installatie, en de manier hoe de gebruikers met de groene LED zullen moeten 

omgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In overeenstemming met de richtlijnen NFPA 77 en IEC 60079-32, geeft de Bond-Rite® CLAMP meteen een 

visuele indicatie indien de gehele aardingslus een weerstand heeft van 10Ω of lager, waardoor er geen 

statische lading kan ophopen op het te aarden object. Als er een kans bestaat dat vervuiling de LED van de 

Bond-Rite® CLAMP bedekt (b.v. bij het mixen van coatings), kan men de Bond-Rite® REMOTE gebruiken. Bij 

deze configuratie wordt de LED, inclusief de elektronica, tegen een wand gemonteerd. Dit is een meer 

typische opstelling zoals een traditioneel aardingssysteem. Beide versies worden gevoed door een 9V 

batterij, die men eenvoudig kan vervangen indien nodig. 

Indien de te aarden processen langer duren dan 

een gemiddelde van 6 uur per dag, wordt de Bond-

Rite® REMOTE EP aanbevolen. De EP voeding heeft 

een voedingsspanning van 230VAC of 115VAC, en 

zet deze om in een intrinsiek  explosieveilige 

voeding voor Bond-Rite® REMOTE systemen. Deze 

Bond-Rite® REMOTE EP voeding kan geïnstalleerd 

worden in ATEX zone 2/21, en kan tot maximaal 10 

individuele Bond-Rite® REMOTE indicatiesystemen 

voeden. De Bond-Rite® CLAMP en Bond-Rite® 

REMOTE aardingssystemen zelf, kan men 

monteren in elke ATEX omgeving.  

Figuur 5 
Bond-Rite® CLAMP systeem 

Figuur 6 
Bond-Rite® REMOTE systeem 

Figuur 7 
Bond-Rite® REMOTE EP 
Voeding voedt simultaan tot 10 Bond-Rite® REMOTE systemen 
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De Bond-Rite® EZ is een draagbaar apparaat dat voorwerpen 

kan doorverbinden om ervoor te zorgen dat alles hetzelfde 

elektrisch potentiaal heeft. Men kan de Bond-Rite® EZ ook 

verbinden met een geverifieerd aardpunt, om zo als een 

aardingssysteem te fungeren dat inzetbaar is op meerdere 

locaties. De Bond-Rite® EZ bestaat uit een Bond-Rite® CLAMP, 

gecombineerd met een kleine of grote RVS klem met een 2-

polige Cen-StatTM kabel.  

 

 

 

 

“GROEN = VEILIG” versus “rood = niet veilig” 

Sommige leveranciers van aardingsapparatuur leveren soortgelijke producten die een positieve indicatie geven zonder 

enige visuele indicatie. De enige aanwijzing dat deze apparaten bieden aan de gebruiker is een rode led, die een slechte 

aardingsverbinding aanduidt. 

Het moet duidelijk zijn dat “GROEN = VEILIG” als enige veilige indicatie moet beschouwd worden. Operatoren moeten 

immers enkel ingelicht worden als het toestel een goede aarding ziet. Indien men gebruik maakt van een “rood = niet 

veilig” indicatie, en de batterij loopt leeg (of voeding valt weg), zal het bij de gebruiker pas opvallen na het proces, dat 

het rode lampje niet brand. Tijdens het proces kan in dit geval de verbinding met de aarde reeds weggevallen zijn, 

zonder dit op te merken. 

 

Samenvatting 

Reeds 15 jaar, sinds hun lancering, leveren de Bond-Rite® aardingssystemen kostenefficiënte oplossingen die de 

veiligheid van processen verhogen, en het risico op elektrostatische ontladingen beperken. 

De installatiemogelijkheden en draagbare opties die de Bond-Rite® biedt, betekenen voor de koper dat men aan zowat 

elke manier van installatie of gebruik kan voldoen in alle ATEX omgevingen. 

Vooral “GROEN = VEILIG”, is in principe de duidelijkste en belangrijkste boodschap aan gebruikers, om te laten weten 

of men een proces kan verderzetten, dewelke een gevaar kan vormen op vlak van statische elektriciteit.  

  

Figuur 8 
In dit voorbeeld heeft de vrachtwagen een geverifieerde aarding met het Earth-Rite® RTR aardingssysteem. 
De metalen IBC is geaard via de vrachtwagen met het mobiele Bond-Rite® EZ systeem. 
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Bond-Rite® CLAMP  

 Robuuste en gepatenteerde RVS aardingsklem met ingebouwde 

elektronica en een groene LED indicatie 

 Opvallende groene LED knippert continu en duidt een goede continuïteit 

met de aarde aan 

 De operator kan meteen de status van de LED waarnemen, vermits deze 

zich op de klem bevindt, in het gezichtsveld 

 Vervangbare 9V batterij 

 Eenvoudige installatie 

 Kan gebruikt worden in alle ATEX en industriële omgevingen  

 

 

Bond-Rite® REMOTE 

 Elektronica wordt geplaatst in een kastje voor muurmontage 

 Kleine en grote aardingsklemmen toepasbaar 

 Ideaal voor processen (vb. coatings mengen) waarbij door 

contaminatie de groene LED kan vervuilen, zoals bij de Bond-Rite® 

CLAMP 

 Opvallende groene LED knippert continu en duidt een goede 

continuïteit met de aarde aan 

 De batterij gevoede versie kan werkend geïnstalleerd worden in 

minder dan 1 uur tijd  

 Vervangbare 9V batterij 

 Kan gebruikt worden in alle ATEX en industriële omgevingen  

 Kastje verkrijgbaar in RVS of antistatisch kunststof (GRP) 

 

Bond-Rite® REMOTE EP 

 Elektronica wordt geplaatst in een kastje voor muurmontage 

 Kleine en grote aardingsklemmen toepasbaar 

 230VAC/115VAC voeding, monteerbaar in ATEX zone 2/22 

 De EP voeding kan tot 10 individuele Bond-Rite® REMOTE 

systemen voeden. Dit betekent dat 10 individuele objecten 

simultaan geaard en gemonitord kunnen worden.  

 Opvallende groene LED knippert continu en duidt een goede 

continuïteit met de aarde aan 

 Ideaal voor processen waarbij het productieproces intensief is, en 

meer dan 6h per dag continue aardingscontrole vereist 

 Kan gebruikt worden in alle ATEX en industriële omgevingen  

 Kastje verkrijgbaar in RVS of antistatisch kunststof (GRP) 
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Bond-Rite® EZ 

 Een mobiel aardingscontrole systeem dat bestaat 

uit een Bond-Rite® CLAMP, gecombineerd met een 

kleine of grote RVS klem, die 2-aderig is uitgevoerd 

 Ideaal voor mobiele apparatuur 

 Opvallende groene LED knippert continu en duidt 

een goede verbinding tussen de 2 objecten aan 

 Vervangbare 9V batterij 

 Kan gebruikt worden in alle ATEX en industriële 

omgevingen  

 

2-polige klemmen en kabel 

 FM / ATEX gecertificeerde statische aardingsklemmen zijn compatibel met alle Bond-Rite® REMOTE en 

Bond-Rite® EZ systemen 

 VESX90-IP grote klem (bekopening ±4cm) is ideaal voor gebruik op grote objecten zoals treinwagons, 

vrachtwagens en IBC’s  

 VESX45-IP standaard klem (bekopening ±1,2cm) is ideaal voor een goede klemming op vaten en kleinere 

containers, en onderdelen 

 Connectoren verbinden klemmen en kabel eenvoudig met elkaar, en maken alles uitwisselbaar 

2-polige Cen-StatTM spiraalkabels, worden geleverd in standaard lengtes van 3m, 5m, 10m, 15m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRON: Mike O’Brien, Newson Gale, White paper: How to move up the safety curve from basic clamps and cables on a budget 

NG UK White Paper 32 300915 (vrij vertaald naar het Nederlands) 
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