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Voorwoord

Dit is een aangepaste openbare versie van mijn afstudeerscriptie in het kader van mijn opleiding tot 
Hoger Veiligheidskundige. 

Het hier beschreven onderzoek heb ik uitgevoerd als stagiair bij NSC-Consultancy. NSC-
Consultancy is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van onderzoek op het gebied van 
elektrostatische risico's. Hieronder vallen enerzijds arbeidsveiligheidsrisico's, deze treden vooral op 
in ATEX-omgevingen, en anderzijds andere economische risico's, die o.a. optreden in ESD-
omgevingen. Voor het uitvoeren van dergelijke onderzoeken is kennis van de fysica omtrent 
statische elektriciteit onontbeerlijk. Doordat ik ben opgeleid tot leraar natuurkunde en scheikunde 
beschikte ik over fysische basiskennis. Deze basiskennis is onontbeerlijk voor het begrijpen van het 
onderzoek, dat NSC-Consultancy uitvoert.
Ik ben lang bezig geweest om binnen mijn netwerk een stageplek te vinden voor het uitvoeren van 
een uitdagend onderzoek, dat tot deze scriptie heeft geleid. Doordat ik niet als veiligheidskundige 
werkzaam ben en ook geen ervaring als zodanig heb, was het moeilijk om een stageplaats te vinden.
Mijn medestudent Daphne Oude Veldhuis heeft ons, NSC-Consultancy en mij, bij elkaar gebracht. 
Ik wil haar op deze plaats daarvoor danken.
Verder ben ik de medewerkers van NSC-Consultancy dankbaar voor de mogelijkheid, die zij mij 
hebben geboden. Wilbert van den Eijnde voor de kennismaking met alles wat met 
(veiligheids)schoeisel en statische elektriciteit te maken heeft. Jos de Haas, die mij heeft ingeleid in 
de fundamentele kennis omtrent statische elektriciteit, testmethoden en normen. Wulf van den 
Eshof, die de meetapparatuur op orde houdt en die altijd voor mij klaar stond en staat om metingen 
te verrichten. Hij heeft ook het prototype van de elleboogtester gebouwd.
Een hoogtepunt tijdens mijn stageperiode vind ik de opdracht die we hebben uitgevoerd voor een 
bedrijf dat samples neemt van brandbare stoffen in opslagtanks. Het bedrijf wilde weten of ze dit 
met de huidige methode veilig uitvoeren. Wulf en ik hebben metingen verricht, Jos en Wilbert 
hebben het daaruit voortvloeiende rapport kritisch gelezen. Ik dank jullie ook voor die 
samenwerking.
Als laatste wil in Anneloes Oude Voshaar van mijn opleider Kader  bedanken voor haar 
opbouwende kritiek op eerdere concepten, deze hebben bijgedragen aan het tot stand komen van 
deze verdedigbare scriptie. 

Jaap Zijp, Groningen, 26 maart 2018
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Samenvatting

Bedrijven hebben soms last van elektrostatische oplading van werknemers en hun kleding. Deze
statische oplading kan leiden tot plotselinge ontlading van die werknemer en zijn kleding. Dit kan
leiden tot een schrikreactie, die tot gevolg kan hebben dat de werknemer letsel oploopt of schade
veroorzaakt. Dit kan ook leiden tot een ontsteking van een explosief gasmengsel, indien die
werknemer zich bevindt in een explosieve atmosfeer (ATEX-zone).
Bedrijven met explosieve atmosferen moeten de risico's door statische ontladingen beperken, door 
het toepassen van speciaal daartoe ontworpen vloeren, schoeisel en kleding. Een risicobeoordeling 
onderstreept het grote belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Op dit materieel 
zijn normen van toepassing, met bepalingen die gericht zijn op het voorkomen van elektrostatische 
ontladingen. In de praktijk is gebleken dat, ondanks het toepassen van genormeerd en/of 
gecertificeerd materieel, er toch elektrostatische oplading en ontlading kan optreden. De werkgever,
die middels het toepassen van genormeerd en/of gecertificeerd materieel tracht de arbeidsrisico's 
aanvaardbaar te maken, slaagt hierin kennelijk niet. De werkgever merkt dit ook niet, totdat er een 
incident optreedt of een ongeluk gebeurt. De werkgever kan echter geholpen worden, indien hij 
routinematig op zijn locatie een quick-scan uitvoert, die aangeeft of er sprake is van gevaarlijke 
elektrostatische op- en ontlading. In de elektronica-industrie (met ESD-zones) is het algemeen 
gebruik, dat werknemers zichzelf dagelijks controleren of ze voldoende geaard zijn. Zij voeren dus 
regelmatig een quick-scan uit. Hiermee wordt het risico beperkt, dat ze door elektrostatische 
ontlading schade toebrengen aan gevoelige elektronica. In bedrijven waar werknemers in ATEX-
zones werken is een dergelijke methode niet algemeen in gebruik. Het implementeren van een 
quick-scan kan dus bijdragen aan verdere beperking van risico's op explosies. NSC-Consultancy is 
het bedrijf dat hiervoor quick-scan heeft ontwikkeld.
De probleemstelling luidde als volgt: Aan welke criteria moet een quick-scan voldoen om een 
adequaat antwoord te geven op de vraag of er onaanvaardbare risico's zijn ten gevolge van 
elektrostatische ontlading?
Voor het beantwoorden van deze vraag werd literatuuronderzoek uitgevoerd. Daarnaast werd aan de
hand van een model de vereiste ontladingstijd geschat. Bij een aantal bedrijven werden in het totaal 
80 proefpersonen onderzocht. 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de oorzaak van een explosie meestal niet exact kan worden 
vastgesteld. Het is dus onbekend welk risico een elektrostatisch geladen werknemer veroorzaakt. 
Een schatting levert het vermoeden dat een quick-scan kan bijdragen aan een reductie van het aantal
explosieslachtoffers met 10 - 40 %. Een risicobeoordeling onderschrijft het belang van antistatische 
PBM’s.
De door NSC-Consultancy ontwikkelde quick-scan bestaat uit het meten van de elektrische 
weerstand van het lichaam van de werknemer naar aarde en het meten van de decay-time voor de 
ontlading van de kleding die de werknemers dragen. Deze quick-scan kan het risico op een explosie
beperken, zonder dat daar grote investeringen in tijd mee zijn gemoeid. Een geschikte 
weerstandsmeter is beneden € 1000 verkrijgbaar, de prijs van een eventueel geschikte decay-time 
meter is nog onbekend.
De proefpersonen, die aan dit onderzoek meegedaan hebben, waren over het algemeen goed geaard 
(79 van de 80). De decay-time voor ontlading van kleding varieerde van 0 - 40 s. Volgens een 
voorgesteld model moet deze in de orde van 1 s bedragen. Een exacte waarde kan door een groep 
deskundigen worden vastgesteld. Voor een praktische implementeerbaarheid van de quick-scan is 
het nodig een handzaam apparaat te ontwikkelen waarin de weerstandsmeter en een decay-time-
meter zijn opgenomen. Dit apparaat zou een pass/fail uitslag moeten geven. Het uitvoeren van de 
quick-scan kost dan hoogstens een halve minuut per medewerker. 
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1. Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een inleiding in de problemen, die het werken in en rondom explosieve atmosferen met 
zich meebrengt. De nadruk wordt gelegd op de problemen met het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM's). Die problemen zijn de aanleiding tot het onderzoek dat in deze scriptie 
wordt beschreven.

In de industrie zijn plaatsen waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn. Voorbeelden zijn 
tanks waarin benzine is opgeslagen, silo's waarin suiker wordt opgeslagen en de omgeving van die 
opslagplaatsen. Die omgeving wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van potentiële 
lekbronnen, zoals afsluiters, deksels en flenzen. De plaatsen waar een explosieve atmosfeer 
aanwezig kan zijn, zijn als ATEX-zones geclassificeerd. De term ATEX is afkomstig van de Franse 
woorden Atmosphère Explosive. Een explosieve atmosfeer kan door verschillende 
ontstekingsbronnen worden ontstoken. Voorbeelden van ontstekingsbronnen zijn hete oppervlakken,
vonken afkomstig uit elektrisch materieel (bij schakelen of een lasboog), vonken afkomstig van 
mechanische bewerking (hamer en spijker, haakse slijper) en vonken afkomstig van statische 
ontladingen. Om ontsteking van een explosieve atmosfeer te voorkomen, worden in ATEX-zones 
maatregelen genomen. De maatregelen die genomen moeten worden zijn afhankelijk van de risico's 
op explosies. Deze risico's zullen in de komende jaren toenemen door het gebruik van het zeer 
brandbare waterstof als brandstof1, 2. 

In principe bestaan er twee verschillende typen explosieve atmosferen: een mengsel van lucht en 
gas of nevel (bijv. methaan, waterstof, benzine en alcohol) en een mengsel van lucht en vaste stof 
(bijv. houtzaagmeel, bakmeel en suiker). 

1.1 Gas-luchtmengsels

Voor gas (of nevel)-lucht mengsels geldt, dat de explosiviteit afhangt van de verhouding tussen de 
aanwezige zuurstof en de brandbare stof. Als de concentratie brandbare stof te laag is, is de 
atmosfeer niet explosief. De concentratie brandbaar gas, damp of nevel is dan lager dan de lower 
explosion limit (LEL). Als de concentratie van de brandbare component te hoog is, is de atmosfeer 
ook niet explosief. De concentratie is dan hoger dan de upper explosion limit (UEL).  Atmosferen 
met concentraties brandbare stof tussen deze limieten zijn dus explosief. 
Bij het bepalen van de explosierisico's moet rekening worden gehouden met de dichtheid van de 
brandbare stof. Sommige gassen hebben een hogere dichtheid dan lucht (o.a. benzinedamp, propaan
en butaan), deze gassen zullen zich in een ruimte bij onvoldoende ventilatie, vlak boven de vloer (of
in een tank boven het vloeistofoppervlak) ophopen. Andere gassen hebben een lagere dichtheid dan 
lucht (o.a. waterstof, methaan), deze zullen zich in een ruimte vlak onder het plafond kunnen 
ophopen. Door deze effecten kan een explosieve atmosfeer bij voorkeur ontstaan vlak boven een 
vloer of vlak onder het plafond. In de praktijk wordt een atmosfeer als niet explosief beschouwd, als
de concentratie brandbare stof lager is dan 10% van de LEL. Hoewel een soortgelijke marge ook 
boven UEL zou kunnen worden aangehouden, is dit in de praktijk niet gebruikelijk.

1.2 Stof-luchtmengsels

Voor stof-luchtmengsels bestaat de lower explosion limit (LEL) wel, maar de upper explosion limit 
(UEL) niet (3, § 4.5) . Omdat naast de brandbaarheid en de concentraties ook de 
deeltjesgrootteverdeling en de niet-uniforme verspreiding een rol speelt, is de LEL moeilijker vast 
te stellen dan voor gas-luchtmengsels. Daardoor zijn de risico's op explosie van stof-luchtmengsels 
moeilijker in te schatten of te berekenen dan van gas-luchtmengsels. Als gevolg van de 
zwaartekracht, die vat heeft op stofdeeltjes, kunnen in een stofwolk altijd gebieden ontstaan met een

Quick-scan voor antistatische eigenschappen van PBM's voor ATEX-zones v2.2                            9/34



lagere deeltjes concentratie dan de gemiddelde waarde, daarom wordt een UEL niet gebruikt. Een 
stofwolk met een deeltjesconcentratie boven de UEL zou immers als niet-explosief worden 
beschouwd, terwijl de deeltjes-arme gebieden in die wolk wel explosief zijn. 

1.3 Aanleiding

Veel ATEX-zones zijn dermate omvangrijk, dat werknemers daarin kunnen werken. Bijvoorbeeld 
voor bediening en onderhoud bij grote industriële installaties. Op die plaatsen moeten die 
werknemers zodanig worden uitgerust, dat ontstekingsrisico's door statische ontladingen worden 
beperkt. De wetgever noemt statische ontladingen expliciet (artt. 3.5c lid 2b, 3.5d lid 2a,  
Arbeidsomstandigheden besluit, 1997) als gevarenbron.
Om ontstekingen door statische ontladingen te voorkomen worden installaties in ATEX-zones 
elektrostatisch vereffend. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een "aarddraad" aan te leggen tussen twee 
machinedelen, die zelfstandig deelprocessen uitvoeren. Daarnaast behoren elektrische  
machinedelen zelf geaard te zijn. De mensen die aan of rondom die installaties werken, behoren 
antistatisch schoeisel, antistatische kleding en zo nodig antistatische handschoenen te dragen. Deze 
PBM's moeten voorkomen dat ze statische lading kunnen opbouwen. Daarnaast moeten deze PBM's
voorkomen dat zij statische lading kunnen vasthouden, door eventueel opgebouwde lading 
gecontroleerd te laten afvloeien naar aarde. 
In de praktijk is gebleken, dat de PBM's niet altijd de beoogde bescherming bieden16 tegen 
elektrostatische oplading en ontlading. Oorzaken zijn onder andere dat veiligheidsschoenen niet op 
de juiste wijze worden gedragen: volgens een schatting van de veiligheidsschoenensector gebruikt 
35 % van de werknemers inleg- of steunzolen, die een adequate ladingsafvloeiing kunnen 
verhinderen. De gebruikers zijn zich er vaak niet van bewust dat inleg- of steunzolen de 
ladingsafvloeiing kunnen verhinderen. Verder weten ze vaak niet dat er antistatische inleg- of 
steunzolen gemaakt kunnen worden en dat die gedragen behoren te worden. Bij de kleding spelen 
ook onjuist onderhoud (zie kader 1), het niet volgen van de aanwijzingen van de fabrikant en 
persoonskenmerken (zie kader 2) een rol.

Kader 1: Onjuist onderhoud van PBM's
Een medewerker van een subcontractor, die regelmatig in ATEX-zones werkt, vertelt dat hij via de 
afdeling planning zijn werkzaamheden en locatie krijgt toebedeeld. Hij heeft wel regelmatig 
telefonisch contact met zijn werkgever, maar hij komt zeer zelden op het bedrijf zelf. Hij bestelt via 
zijn werkgever zo nodig PBM's, die hij vervolgens, voorzien van bedrijfslogo's, krijgt opgestuurd. 
Zijn overall wast hij zelf, thuis in de wasmachine. Hierdoor krijgt dit overall niet de behandeling die 
door de fabrikant is voorgeschreven. Dit kan tot gevolg hebben dat zijn overall elektrostatisch 
geladen en ontladen kan worden. De medewerker ziet het echter niet zitten om naar een speciaal-
wasserij te gaan of om zijn kleding voor juiste reiniging steeds naar zijn werkgever op te sturen en 
teruggestuurd te krijgen. Hij veronderstelt dat dit bij al zijn collega's ook zo werkt. 

1.4 Probleemstelling

Werknemers, die in ATEX-zones werken, behoren dissipatieve schoenen en kleding te dragen, om 
daarmee de kans op ontsteking van de explosieve atmosfeer te minimaliseren. De effectiviteit van 
deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) kan in de praktijk door een aantal opeenvolgende
stappen gerealiseerd worden:
1) de stoffen waarvan de PBM's zijn gemaakt moeten voldoen aan doelmatige (dissipatieve)

eigenschappen;
2) de PBM's moeten zodanig zijn ontworpen en gefabriceerd, dat die een doelmatige bescherming
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kunnen bieden;
3) de PBM's moeten zodanig onderhouden, gereinigd en behandeld worden, dat doelmatige

bescherming gedurende de levensduur gegarandeerd is;
4) de PBM's moeten zodanig gedragen worden, dat doelmatige bescherming wordt geboden;
5) het einde van de levensduur van de PBM's moet geïndiceerd worden, zodra deze geen

doelmatige bescherming meer bieden en herstel hiervan door onderhoud, reiniging of
behandeling niet mogelijk of niet rendabel is.

Kader 2: Niet opvolgen van de instructies van de fabrikant en persoonskenmerken

Bij een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een 
borgingssysteem voor antistatische kleding7, bleek de kleding van één
proefpersoon een grote ontladingstijd te hebben ten opzichte van de 
rest van de groep. Hiervoor waren twee oorzaken aan te wijzen. Ten 
eerste was de man was zwaar behaard, waardoor er een elektrisch 
isolerende luchtlaag tussen de kleding en de huid aanwezig was. Ten 
tweede droeg hij zijn overall open en met opgestroopte mouwen, ook 
hierdoor was er verminderd  contact tussen de huid en de kleding. De 
fabrikant schrijft voor dat de kleding gesloten behoort te worden 
gedragen.
De zweetproductie is ook een persoonskenmerk, dat een rol kan 
spelen. Een bezwete huid heeft een beter elektrisch contact met de 
kleding.  

Door de toepassing van normen is stap 1 geborgd (zie §2.4). Stap 2 is deels door toepassing van 
normen geborgd. Stap 3 is in de praktijk niet geborgd, wel bestaan er aanwijzingen van de 
fabrikanten in de gebruiksaanwijzingen, die behulpzaam kunnen zijn bij het borgen van deze stap. 
De stappen 4 en 5 zijn in de praktijk niet geborgd. 
In veel gevallen blijkt menselijk handelen of nalaten een oorzaak te zijn van het ontstaan van 
arbeidsongevallen. Stappen 3 t/m 5 bevatten veel mogelijkheden voor werknemers om, al of niet 
bewust, af te wijken van de voorschriften. 
De werkgever is niet 'klaar', nadat hij veiligheidsbeleid heeft ingevoerd. Ook voor handhaving van 
eventueel opgelegde regels is hij verantwoordelijk. Daarom worden bijvoorbeeld 
werkplekinspecties uitgevoerd. Verder is het in veel bedrijven gebruikelijk dat elektrische 
installaties en arbeidsmiddelen regelmatig worden geïnspecteerd (en vaak worden voorzien van een 
NEN 3140 sticker). Ook is de inspectie van talloze andere werktuigen en veiligheidsmiddelen zoals 
hijsmiddelen, aanlijnharnassen, de brandmeldinstallatie en blusmiddelen vaak wel georganiseerd. 
Dit geldt in mindere mate voor de inspectie van PBM's. Ook die zouden structureel moeten worden 
geïnspecteerd, om een goede bescherming van de werknemer te waarborgen.
In bedrijven waar werknemers in ATEX-zones werken, zouden de antistatische of dissipatieve 
eigenschappen van hun PBM's moeten worden gecontroleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het 
installeren een personeelssluis, die alleen opent, indien er voldaan is aan de juiste voorwaarden. 
Hiermee kan een dagelijkse inspectie worden geïmplementeerd. Deze methode is al  gebruikelijk in 
de elektronica-industrie, bij bedrijven met een stringent ESD-regime. Zo'n routinematige controle 
van de doelmatigheid van de PBM's door middel van een quick-scan kan een bijdrage leveren aan 
de door de werkgever beoogde risicoreductie. Hieruit kan de probleemstelling als volgt worden 
geformuleerd: 
Aan welke criteria moet een quick-scan voldoen om een adequaat antwoord te geven op de 
vraag of er onaanvaardbare risico's zijn ten gevolge van elektrostatische ontlading van 
werknemers?
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1.5 Afbakening van het onderzoek

De doelgroep is tweeledig: enerzijds is het NSC-Consultancy, dat de quick-scans gaat promoten en 
implementeren, anderzijds bestaat de doelgroep uit werkgevers, die geconfronteerd worden met 
onaanvaardbare risico's ten gevolge van elektrostatische ontlading. 
Hoewel de effectiviteit van de PBM's mede bepaald wordt door de eigenschappen van vloeren en 
andere delen van de omgeving van werknemers, wordt het onderzoek beperkt tot het meten van de 
doelmatigheid van de PBM's. 
Bij het onderzoek is er van uit gegaan dat de gebruikte meetmethoden representatief en 
reproduceerbaar zijn. 
Dit onderzoek is uitgevoerd bij bedrijven met werknemers, die in ATEX-zones werken. 

1.6 Doel van de scriptie

Het doel van deze scriptie is:
- het uitleg geven over ATEX, statische elektriciteit en PBM's,
- de beschrijving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
- het blootleggen van de problemen, die zich voordoen bij de doelmatigheid van de PBM's,
- het testen van de quick-scan in de praktijk,
- het formuleren van  criteria waaraan de quick-scan moet voldoen,
- het formuleren van een toekomstgericht advies aan NSC-Consultancy.

1.7 Opzet van het onderzoek

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er laboratoriumonderzoek zou worden uitgevoerd. Doordat 
het laboratorium bij een brand is verloren gegaan, is dit niet mogelijk geweest.
Er is literatuur onderzoek verricht, waarbij via openbare bronnen (internet), wetgeving en normen 
naar informatie is gezocht. Hierbij is o.a. gezocht naar een indicatie van het aantal explosies dat 
wordt veroorzaakt door elektrostatische ontladingen van werknemers, die in ATEX-zones werkzaam
zijn.
Op bijeenkomsten van veiligheidskundigen is aan bedrijven gevraagd aan het praktijkonderzoek 
deel te nemen. Dit praktijkonderzoek bestond uit het bevragen van werknemers omtrent de zolen en 
de kleding die zij (onder hun PBM's) dragen. Daarna zijn de proefpersonen aan metingen 
onderworpen.

1.8 Beschrijving van de organisatie

Het werk, dat heeft geleid tot het tot stand komen van deze scriptie, is uitgevoerd binnen het bedrijf 
NSC-Consultancy B.V.. NSC staat voor no static charge. NSC-Consultancy is een bedrijf dat 
adviseert bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en vloeren, met name gericht op 
het voorkomen van elektrostatische risico's. Daarnaast voert het bedrijf onderzoek uit naar statische 
lading en ontlading ten behoeve van ESD en ATEX zonering en statische ladingstests op PBM's. 
NSC-Consultancy geeft ook trainingen op deze gebieden. 
Door omstandigheden (ziekte en brand) beleeft het bedrijf in 2016 en 2017 moeilijke periode. Bij de
brand is het laboratorium verloren gegaan, waardoor er geen laboratoriumexperimenten meer 
kunnen plaats vinden. 
NSC-Consultancy wil zijn markt nu uitbreiden, door in te zetten op het adviseren van bedrijven die 
met explosieve atmosferen te maken hebben. NSC-Consultancy wil de aanwezige kennis uitdragen 
en verder uitdiepen. Het adviseren omtrent risicobeperkende maatregelen en het implementeren van
een quick-scan kan hieraan bijdragen.
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2. Literatuuronderzoek    

Dit hoofdstuk beschrijft in het uitgevoerde literatuuronderzoek, het doel hiervan is de omvang van het 
probleem te verkennen. Daarna volgt de arbeidshygiënische strategie, die gevolgd wordt bij het beperken 
van de risico's op explosies. Deze strategie wordt uitgevoerd door het hanteren van de hier beschreven 
wetgeving en normen. 

2.1 Omvang van het probleem

Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door op internet te zoeken naar rapporten over explosies.  
Drie rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en een aantal rapporten van de 
Inspectie SZW zijn bestudeerd. Geen van deze rapporten bevatte een concrete aanwijzing van een 
explosie veroorzaakt door ontsteking door statisch opgeladen personen.
Van Dort8 geeft een goed overzicht van 43 gasexplosies, die zich in de industrie in Nederland in de 
periode 1963-2013 hebben voorgedaan. Daarbij vielen 107 dodelijke slachtoffers en 319 gewonden.
Bij 19 van deze ongevallen zou statische ontlading de ontstekingsbron kunnen zijn geweest, bij 4 
ongevallen (2 doden, 3 gewonden) is dit als de oorzaak gerapporteerd. Hiermee kan het aantal 
slachtoffers van gasexplosies, waarbij statische lading de ontstekingsbron kan zijn geweest, worden 
geschat op 57 dodelijk en 170 gewonden. Dit wil echter niet zeggen, dat de ontsteking in al die 
gevallen is veroorzaakt door een ontlading van een opgeladen werknemer.    
Een voorbeeld van een ontsteking van een explosieve atmosfeer door elektrostatische lading is het 
volgende. Een werknemer stortte poeder uit een zak in een procesketel, die een brandbare vloeistof 
bevatte. Dit gebeurde via een mangat aan de bovenzijde van de ketel. De damp boven de vloeistof 
werd ontstoken en explodeerde. Hierbij werd de werknemer zwaar gewond en hij heeft ernstig 
blijvend letsel opgelopen. De werkwijze was bij het bedrijf gebruikelijk en reeds duizenden keren 
toegepast. Het poeder was echter altijd aangevoerd in papieren zakken, maar daags vóór het ongeval
voor het eerst in plastic zakken. Achteraf is vastgesteld dat de resterende zakken poeder sterk 
elektrostatisch geladen waren. Bij het onderzoek naar de toedracht van dit ongeval zijn alle andere 
ontstekingsbronnen uitgesloten en is geconcludeerd dat de elektrostatische ontlading van de zak met
poeder de ontstekingsbron is geweest.     

2.2 Arbeidshygiënische strategie

Werkgevers moeten werknemers en de omgeving van hun bedrijf beschermen tegen de risico's op 
explosies. De arbeidshygiënische strategie geeft een prioritering van de maatregelen, die genomen 
kunnen worden voor de bescherming van de werknemers tegen explosiegevaar door: 1) het 
wegnemen van de bron, 2) het beperken van de blootstelling, 3) de scheiding van mens en bron en 
4) het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

2.2.1 Het wegnemen van de bron
Er zijn verscheidene mogelijkheden om de bron weg te nemen. Allereerst natuurlijk het gebruik van
niet-brandbare vloeistoffen en gassen. In veel gevallen is dit niet mogelijk, omdat juist de 
brandbaarheid de kernwaarde van de gebruikte grondstoffen of producten is. Een andere 
mogelijkheid is het beïnvloeden van de explosiviteit van een atmosfeer, door te zorgen voor te lage 
concentratie van de brandbare stof ten opzichte van de zuurstofconcentratie ("een te arme 
atmosfeer") of te zorgen voor een te hoge een concentratie van de brandbare stof ten opzichte van 
de zuurstofconcentratie ("een te rijke atmosfeer"). Deze laatste maatregel wordt zelden toegepast 
door het verhogen van de concentratie van de brandbare stof, omdat de kans op falen relatief  hoog 
is4 en omdat het explosiegevaar naar een ander gebied verplaatst kan worden. Een te rijke atmosfeer
kan ook worden gemaakt door het toepassen van atmosfeer met een verhoogde stikstofconcentratie.
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Voor het optreden van een explosie is een ontstekingsbron nodig, zoals open vuur, een vonk of een 
heet oppervlak. Daarom worden er maatregelen genomen om de kansen op ontsteking te beperken. 
Elektrisch en mechanisch materieel wordt zodanig ontworpen en aangebracht dat dit praktisch geen 
ontstekingsbron kan vormen.

2.2.1.1 Het ontstaan en opheffen van statische elektriciteit
Statische elektriciteit kan worden opgewekt door beweging, waarbij verschillende stoffen van 
elkaar worden gescheiden en lading meenemen. Voorbeelden hiervan zijn: het verpompen van 
vloeistoffen of poeders. Lopen is hiervan ook een voorbeeld: de schoenen worden gescheiden van 
het vloeroppervlak. Hierbij kan een ladingsverschil tussen de schoenen en de vloer ontstaan. Als de 
schoenen én de vloer isolatoren zijn, kan de oplading van een persoon tijdens het lopen doorgaan. 
Ook broekspijpen die langs elkaar gaan en mouwen die langs de romp van de kleding gaan kunnen 
statisch geladen worden. Elektrostatische oplading door stoffen langs elkaar te wrijven noemen we 
het tribo-elektrisch effect.
Statische lading kan ook worden meegenomen door inductie. Bijvoorbeeld: als een persoon langs 
een elektrostatisch geladen big-bag loopt, kan de lading via de lucht op de persoon worden 
overgedragen. Hierdoor wordt de persoon dan opgeladen. 
De mate waarin statische lading ontstaat, hangt af van de stoffen die langs elkaar bewogen worden. 
In een omgeving met droge lucht ontstaat statische lading gemakkelijker dan bij vochtige lucht. 
Ook de elektrische spanningen die kunnen ontstaan zijn in een droge omgevingslucht hoger. 
In de praktijk zijn voorbeelden van het ontstaan van elektrostatisch geladen personen:
- lopen over vloer;
- opstaan uit stoel;
- kleding uittrekken;
- plastic hanteren;
- geladen materiaal uit of in een container schenken;
- nabij een elektrostatisch geladen voorwerp staan.
Elektrostatische lading kan worden opgeheven door heftige ontladingen (vonken, corona's en 
borstel ontladingen) en door gecontroleerde ontlading. Bij gecontroleerde ontlading wordt de lading
door dissipatieve (zeer hoog ohmige) geleiding opgeheven. Dissipatieve geleiding levert geen 
ontstekingsbronnen voor explosieve atmosferen. 

2.2.2 Het beperken van de blootstelling
Het beperken van de blootstelling van werknemers wordt o.a. bereikt door de ATEX-zones alleen 
toegankelijk te maken voor bevoegde en voldoende opgeleide personen. Daarnaast worden er veelal
waarschuwingsborden geplaatst, waarop staat dat men een ATEX-zone gaat betreden en er 
voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

2.2.2.1 Zonering
De maatregelen, die moeten worden genomen voor het beheersen van de risico's op explosies, zijn 
van veel variabelen afhankelijk. Naar mate het explosierisico groter is, moeten de 
beschermingsmaatregelen zwaarder zijn. Om orde te scheppen zijn ATEX gebieden in zones 
geclassificeerd. Allereerst is er een onderscheid in de aanwezigheid van brandbaar gas (of nevel) of 
de aanwezigheid van brandbaar stof. Daarnaast is er het onderscheid in de tijdsduur, waarin de 
brandbare component aanwezig kán zijn, de indeling is weergegeven in Tabel 1.
De wetgever stelt geen minimum aan de omvang van de ATEX-zones. De werkgever moet echter 
bij het nemen van beschermingsmaatregelen rekening houden met de omvang van de te verwachten 
gevolgen van een explosie (art 3.5c lid 2d, Arbeidsomstandigheden besluit, 1997). 
Toch zijn er ATEX-gebieden die nooit als zodanig worden beschouwd. De omgeving van het 
gasflesje van een waterleidinginstallateur, of van de grotere gasflessen van dakdekkers worden niet 
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als ATEX gebieden behandeld, ondanks het feit dat er dagelijks gedurende korte tijd gas vrij komt 
(vóór de ontsteking) en de gevolgen van een daarmee veroorzaakte explosie aanzienlijk zouden 
kunnen zijn.

Tabel 1. Zone-indeling van ATEX gebieden

aanwezigheid van explosieve 
atmosfeer5 

percentage van de bedrijfsduur3,6

ATEX zone
voorbeelden 

gas, damp,
nevel

stof

voortdurend, gedurende lange 
perioden of herhaaldelĳk aanwezig

meer dan 10% 0
inwendige van

installaties, open
vaten 

20
cyclonen, filters,
drogers, molens

onder normaal bedrĳf waarschĳnlĳk 
af en toe aanwezig

tussen 0,1% en 10% 1
verlaad-installaties,

pakkingen die
regelmatig lekken,
bemonsterings- en

tappunten

21
monsterpunten,
inspectiepunten,

stoflagen die blijven
liggen

onder normaal bedrĳf niet 
waarschĳnlĳk aanwezig, in 
uitzonderlijke gevallen van korte duur

minder dan 0,1% 2
flenzen,

aansluitingen
gascilinders,
pakkingen

22
rondom flexibele

verbindingen,
opzakmachines

2.2.3 Het scheiden van de mens en de bron
In de olie- en gasindustrie, maar ook in talloze andere bedrijfstakken is het geen optie om de bron, 
de brandbare stoffen weg te nemen. Veel installaties zijn in continubedrijf, waardoor de 
blootstelling ook continu is. Het scheiden van de mens en de bron is daarnaast intrinsiek 
problematisch, omdat een explosie zich kan voortplanten met een onbedwingbare snelheid en kracht
door de scheiding. Op enkele plaatsen wordt deze maatregel wel toegepast, zoals het gebruik van 
explosie bestendige bunkers met bedieningsruimten voor personeel op terreinen van raffinaderijen 
en chemische fabrieken.

2.2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen
De persoonlijke beschermingsmiddelen, die het meest worden toegepast, verlagen de kans op het 
optreden van een explosie, door het beperken van het ontstekingsrisico door statische lading. Deze 
beschermingsmiddelen beschermen dus niet alleen de drager, maar ook andere werknemers en de 
(wijde) omgeving. Deze  persoonlijke beschermingsmiddelen zijn antistatische schoenen, kleding 
en handschoenen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de dragers statische lading kunnen 
opbouwen. Eventueel toch opgebouwde statische lading wordt gecontroleerd opgeheven.
   
2.3 Wet- en regelgeving

2.3.1 Explosieve atmosferen
Krachtens de Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever bijzondere maatregelen te treffen op 
plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen. Hij mag daarbij rekeninghouden met de 
omvang van de te verwachten gevolgen van een explosie (art 3.5c lid 2 d, Arbeidsomstandigheden 
besluit, 1997). Vaak wordt verwezen naar de Europese richtlijnen "ATEX 114"9 en "ATEX 137"5. 
Deze richtlijnen hebben geen directe werking op Nederlandse werkgevers, maar zijn opdrachten aan
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de regeringen van de EU-lidstaten om deze regels in de nationale wetgeving op te nemen. 
ATEX 114 is in de Nederlandse wet geïmplementeerd in het Warenwetbesluit explosieveilig 
materieel 2016. ATEX 137 is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet, met name in § 2a. 
Explosieve atmosferen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

2.3.1.1 Instrumentele bescherming 
ATEX 1149 geeft minimumvoorschriften waaraan materieel moet voldoen, dat wordt gebruikt om 
explosieve atmosferen in omvang te beperken, het explosiegevaar tot een aanvaardbaar risico te 
beperken en/of bewerkingen uit te voeren in (potentiëel) explosieve atmosferen. Het betreft hier: 

1) apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen;

2) veiligheids-, controle- en regelvoorzieningen die bedoeld zijn voor gebruik buiten plaatsen waar
ontploffingsgevaar kan heersen, maar die nodig zijn voor of bijdragen tot de veilige werking van
apparaten en beveiligingssystemen met betrekking tot het ontploffingsgevaar.

3) componenten die bestemd zijn om te worden ingebouwd in de onder 1) genoemde apparaten en
beveiligingssystemen. 

Het Nederlandse Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 verwijst direct naar een aantal 
bepalingen uit deze richtlijn, waardoor die regels ook in Nederland van kracht zijn. 

2.3.1.2 Bescherming van de werknemers
ATEX 1375 geeft minimumvoorschriften voor de gezondheidsbescherming en de veiligheid van de 
werknemers, die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. De kern van deze richtlijn is dat 
werkgevers:

1) voorkomen dat explosieve atmosferen ontstaan, of; 
2) vermijden dat explosieve atmosferen worden ontstoken, of 
3) het beperken van schadelijke gevolgen van explosies, om de veiligheid en gezondheid van 

de werknemers te verzekeren.  

De Nederlandse regering heeft de bepalingen uit deze richtlijn opgenomen in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, in het bijzonder in §2a. Explosieve atmosferen. 
Een onderdeel van deze paragraaf is Artikel 3.5d:

Artikel 3.5d. Algemene preventieve maatregelen
 1 Doeltreffende maatregelen zijn genomen om het ontstaan van een explosieve atmosfeer op de 

arbeidsplaats te voorkomen.

 2 Indien het voorkomen van het ontstaan van een explosieve atmosfeer, gezien de aard van het 
werk niet mogelijk is, worden in de hieronder aangegeven volgorde de volgende maatregelen 
genomen:

 a. de ontsteking van explosieve atmosferen wordt voorkomen, waarbij rekening wordt gehouden 
met elektrostatische ontladingen die van werknemers of de arbeidsplaats als ladingsdrager of 
ladingsproducent kunnen uitgaan;

......

De werkgever kan door het voorschrijven en handhaven van het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen invulling geven aan de wettelijke verplichting zoals verwoord in lid 2 sub a 
van dit artikel. De werknemer wordt hierdoor aanvullend beschermd, maar hierdoor wordt ook het 
algehele explosierisico beperkt, met andere woorden het beschermingsmiddel biedt meer dan alleen
persoonlijke bescherming. Beschermingsmiddelen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit besluit verwijst direct naar de Europese richtlijn 
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89/686/ EG. Deze richtlijn geeft minimumvoorschriften, waaraan persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten voldoen. Artikel 2.6 uit Bijlage II van deze richtlijn luidt:

 2.6 Beschermingsmiddelen voor gebruik in een explosieve atmosfeer

Beschermingsmiddelen die bestemd zijn voor gebruik in een explosieve atmosfeer, moeten zodanig 
zijn ontworpen en gefabriceerd dat zij geen vonken van elektrische of elektrostatische oorsprong of 
van een schok afkomstige vonken kunnen veroorzaken die een explosief mengsel tot ontbranding 
zouden kunnen brengen.

Met andere woorden de werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers door statische 
oplading en ontlading geen ontsteking kunnen veroorzaken van een explosieve atmosfeer waarin zij
kunnen verkeren. De meest gebruikelijke en eenvoudige methode voor een werkgever, om invulling
te geven aan deze verplichting, is het gebruik maken van normen en van producten die op grond 
van normen gecertificeerd zijn. Het gebruik van normen en gecertificeerde producten levert in het 
algemeen een vermoeden van overeenstemming met de wet. Door het gebruik van normen wordt 
niet alleen een adequate invulling gegeven van de wettelijke verplichtingen, maar de werkgever 
staat ook sterk in juridische (strafrechtelijke-, bestuursrechtelijke- en privaatrechtelijke) procedures,
wanneer het tóch mis mocht gaan. 

2.4 Normen

Wettelijke verplichtingen kunnen vaak worden ingevuld door het gebruik van normen. In het kader 
van deze scriptie zijn de normen voor beschermende kleding, werkschoenen en veiligheidsschoeisel
en vloeren van belang.  

2.4.1 Beschermende kleding
Beschermende kleding voor gebruik in ATEX-zones moet voldoen aan NEN-EN 1149-5:2008 en 
Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen - Deel 5: Materiaalprestatie en 
ontwerpeisen. De materialen waarvan deze kleding is gemaakt, moeten beproefd zijn volgens:
- NEN-EN 1149-1:2006 en Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen - Deel 1: 

Beproevingsmethode voor het meten van oppervlakteweerstand
  Deze norm is van toepassing voor de stof waarvan beschermende kleding moet worden gemaakt. 

Deze norm beschrijft 
  • de omgevingscondities waaronder de oppervlakte-weerstand moet worden gemeten
  • de manier waarop de oppervlakteweerstand moet worden gemeten en 
  • de geometrie van de apparatuur waarmee deze metingen moeten worden uitgevoerd;

- NEN-EN 1149-2:1997 en Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen - Deel 2: 
Beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale 
weerstand); 

   Deze norm is van toepassing voor de stof waarvan beschermende kleding moet worden gemaakt.
   Deze norm beschrijft 
  • de omgevingscondities waaronder de verticale weerstand moet worden gemeten
  • de manier waarop de verticale weerstand moet worden gemeten en 
  • de geometrie van de apparatuur waarmee deze metingen moeten worden uitgevoerd;
en
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- NEN-EN 1149-3:2004 en Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen - Deel 3: 
Beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval.

  Deze norm is van toepassing voor de stof waarvan beschermende kleding moet worden gemaakt. 
Deze norm beschrijft 

  • de omgevingscondities waaronder de het ladingverval moet worden gemeten;
  • twee manieren om het ladingsverval te meten: 1) de tribo-elektrische ladingstest en
 2) de inductie-ladingstest;
  • de geometrie van de apparatuur waarmee deze metingen moeten worden uitgevoerd;

• het berekenen van de eindresultaten.

In dit geheel ontbreekt een beproevingsmethode voor kledingstukken. Deze is in voorbereiding: 
prEN 1149-4 en Protective clothing - Electrostatic properties - Part 4: Garment testing. De 
werkgroep die bijdraagt aan de ontwikkeling van deze norm heeft uitgebreid rapporteerd10. Hierin 
staat dat bij vrijwel alle onderzochte materialen wassen een negatieve invloed heeft op de 
antistatische eigenschappen (10, p. 26). Bij dit wassen werd een speciaal ontwikkelde methode 
gebruikt. Het niet volgen van wasvoorschriften (zie kader 1) kan dus gevaar opleveren voor de 
gebruiker en zijn omgeving. 

Een andere mogelijkheid om kleding te testen is de ontstekingstest (11, Bijlage G.11 Ignition test). 
Hierbij wordt de kleding elektrostatisch opgeladen. Vervolgens wordt een geaarde probe nabij de 
kleding gebracht. De probe bestaat uit een kunststof fles, die vanuit de bodem met explosief gas 
wordt gevoed. In het midden van de hals van de fles zit een geaarde metalen kogel, die voor de 
ontlading kan zorgen. Bij zo'n ontlading kan het gasmengsel worden ontstoken en exploderen. De 
samenstelling en de voeding van het gas is voorgeschreven. Hierdoor is de omvang van de explosie 
beperkt.
Over de acceptatievoorwaarden bestaan meningsverschillen. In eerder genoemde bijlage G.11 staat 
dat het product niet voldoet, als er ook maar één ontsteking wordt veroorzaakt, waarbij 10 
beproevingen bij elk van 4 verschillende omstandigheden worden uitgevoerd.
Anderen zijn van mening dat er 5 beproevingen moeten worden uitgevoerd en dat daarbij maximaal
1 ontsteking van het explosieve mengsel mag optreden. De ontstekingstest dient de vraag te 
beantwoorden: "Voldoet deze kleding aan de eis?" Deze situatie kan worden beschreven met de 
binomiaal verdeling12. Stel dat de kans dat een bepaald kledingstuk een ontsteking veroorzaakt 0,2 
is (overeenkomend met 1 uit 5). Dan is  de kans dat dit kledingstuk de test doorstaat 74 %, dus 26 %
zal onterecht worden afgewezen. Een kledingstuk dat een kans 0,5 heeft om een explosie te 
veroorzaken, heeft een kans van 19% om toch deze test te doorstaan. Het gebruik van dit criterium 
is dus gevaarlijk. 

Samenvattend komt de inhoud van normreeks NEN-EN-1149 er op neer, dat de kleding het gehele 
lichaam moet omsluiten (behalve handen, hoofd en voeten), in ATEX-zones alleen gesloten 
gedragen mag worden en dat de stof bepaalde maximale elektrische weerstand mag hebben. De 
werkgever wordt er op geattendeerd dat de eigenschappen van de kleding ten nadele kunnen 
veranderen door gebruik en reiniging.

2.4.2 Werkschoenen en Veiligheidsschoeisel
Het meest kenmerkende verschil tussen werkschoenen en veiligheidsschoeisel is dat 
veiligheidsschoeisel een beschermende neus moet hebben13. De  beschermende neus bevat een kap 
van gecoat staal, aluminium of tegenwoordig ook composietmateriaal. Deze beschermende neus 
moet de voorvoet beschermen tegen een impact met een energie van 200 J. Deze energie kan 
bijvoorbeeld afkomstig zijn van een vallend voorwerp van 20 kg dat van 1 meter hoogte op de 
voorkant van de schoen valt.  
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2.4.2.1 Werkschoenen
Werkschoenen moeten voldoen aan NEN-EN-ISO 20347:2012 en Persoonlijke 
beschermingsmiddelen - Werkschoenen. Deze titel dekt niet geheel de lading, in deze norm zijn ook 
eisen voor laarzen opgenomen. Deze norm stelt eisen aan schoeisel dat niet wordt blootgesteld aan 
mechanische risico's door vallende voorwerpen of beknelling. Bij gebruik in ATEX-zones moet het 
schoeisel voldoen aan binnen deze norm gestelde eisen met betrekking tot de elektrische weerstand,
dit is 100 kΩ - 100 MΩ. Dit schoeisel is geschikt voor gebruik in een
 - droge omgeving (deze schoenen zijn gemarkeerd met O1 of O1P); 
 - in natte omgeving (dit schoeisel is gemarkeerd met O2 (schoen) of O4 (laars); wanneer er tevens
   bescherming wordt geboden tegen penetratie van scherpe voorwerpen door de zool, is dit
   schoeisel gemarkeerd met O3 (schoen) of O5 (laars).

2.4.2.2 Veiligheidsschoeisel
Veiligheidsschoeisel moet voldoen aan NEN-EN-ISO 20345:2011 en Persoonlijke 
beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel. Bij gebruik in ATEX-zones moet het schoeisel 
voldoen aan de binnen deze norm gestelde eisen met betrekking tot de elektrische weerstand, dit is
100 kΩ - 100 MΩ. Dit schoeisel is geschikt voor gebruik in een
 - in droge omgeving (dit schoeisel is gemarkeerd met S1 of S1P)
 - in natte omgeving (dit schoeisel is gemarkeerd met S2 (schoen) of S4 (laars); wanneer er tevens
   bescherming wordt geboden tegen penetratie van scherp voorwerpen door de zool, is dit
   schoeisel gemarkeerd met S3 (schoen) of S5 (laars).

2.4.3 Vloeren
Volgens bepaling 11.2 van de Nederlandse praktijkrichtlijn aangaande elektrostatische risico's11 is 
de aanbevolen lekweerstand van vloeren 1 MΩ - 100 MΩ. In de meeste industriële omgevingen zijn
de algemeen voorkomende vloerenmaterialen zoals kaal beton en metaalroosters voldoende 
geleidend. Om deze geleiding effectief te houden mogen vloeren niet worden bedekt met isolerende
verf, rubber  matten of plastic folie, enz. Verder moet worden opgepast dat vervuiling de geleiding 
niet negatief beïnvloedt. De weerstand naar aarde kan aan de hand van verschillende normen 
IEC 61430-4-1 of EN 1081 worden gemeten14. Vaak worden vloeren rond de oplevering nagemeten.
Bij betonvloeren kan de gemeten waarde echter door het droogproces van de vloer nog flink 
oplopen, vooral gedurende het eerste jaar. Verder kan de weerstand ook seizoens-afhankelijk 
variëren, doordat deze samenhangt met de luchtvochtigheid. In het kader van deze scriptie wordt dit
buiten beschouwing gelaten, omdat er dan metingen in ATEX-zones zouden moeten worden 
uitgevoerd, en de gebruikte apparatuur daarvoor niet geschikt is. Verder zouden deze metingen over 
tijdspannen van maanden moeten plaatsvinden, omdat de luchtvochtigheid met de seizoenen 
varieert.

2.4.4 Handschoenen
Handschoenen behoren ervoor te zorgen dat er een voldoende lage weerstand naar aarde blijft vanaf
de buitenzijde van de handschoen (via lichaam en kleding en schoenen van de drager) naar aarde. 
Volgens de NPR11 (bepaling 11.6) moeten handschoenen geleidend of dissipatief zijn. Dit betekent 
(11, p. 22, Table 1) dat de weerstand kleiner dan 100 MΩ moet zijn. De beproeving van het materiaal
van handschoenen kan worden uitgevoerd volgens EN 1635015. De dissipatieve handschoenen 
moeten voorkomen dat meegevoerde voorwerpen worden opgeladen of lading kunnen vasthouden.  
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3. Risicobeoordeling
    
Dit hoofdstuk beschrijft de risicobeoordeling, die nodig is om bij het werken met explosieve atmosferen uit te 
voeren.

Met behulp van de methode van Fine en Kinney kan het risico van het werken met een explosieve 
atmosfeer worden beoordeeld.

Tabel 2. Risicofactoren volgens Fine en Kinney
E Effect of ernst van het 

mogelijke letsel
W Waarschijnlijkheid van 

het risico
B Blootstelling aan het 

gevaar
100 Catastrofaal, vele doden 10 Kan worden verwacht, 

bijna zeker
10 Voortdurend

40 Ramp. Verscheidene 
doden

6 Goed mogelijk 6 Dagelijks tijdens 
werkuren

15 Zeer ernstig / een dode 3 Ongewoon maar mogelijk 3 Wekelijks of incidenteel
7 Aanzienlijk, ernstig 

letsel
2 Alleen mogelijk op lange 

termijn
2 Maandelijks

3 Belangrijk, 
arbeidsverzuim

1 Zeer onwaarschijnlijk 1 Enkele malen per jaar

1 Betekenisvol, eerste 
hulp

0,5 Vrijwel onmogelijk 0,5 Zeer zelden

R Risico Gevolg
       > 320 Zeer hoog Overweeg stopzetten
161 - 319 Hoog Onmiddellijk maatregelen vereist
  71 - 160 Substantieel Correctie nodig
  21 -  70 Mogelijk Aandacht vereist

        < 20 Licht Misschien aanvaardbaar
 
3.1 Effect of ernst van het mogelijk letsel

Gevaren van processen waarbij explosieve atmosferen ontstaan of kunnen ontstaan, kenmerken zich
vooral door de grote effecten die explosies kunnen veroorzaken. De factor ernst E varieert daardoor 
tussen de 7 en 100. 

3.2 Waarschijnlijkheid van het risico

De waarschijnlijkheid van de ontsteking van een explosieve atmosfeer door elektrostatische 
ontlading van een werknemer kan worden verwacht of is heel goed mogelijk als deze zonder 
doelmatig functionerende PBM’s met een explosieve atmosfeer in aanraking komt.  De factor 
waarschijnlijkheid W varieert daardoor tussen de 6 en 10. 

3.3 Blootstelling aan het gevaar

Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen werknemers dagelijks tijdens werkuren tot zeer zelden 
in aanraking komen met een explosieve atmosfeer. Dagelijkse blootstelling komt voor bij 
werknemers die procesinstallaties openen of opslagtanks bemonsteren. Zeer zelden blootstelling 
komt voor bij werknemers die in zones 2 of 22 werken, zoals onderhoudsmonteurs en bedieners van
procesinstallaties. De factor blootstelling B varieert daardoor tussen de 0,5 en 6. 
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3.4 Risico

Op grond van de hierboven verkregen waarden kan de werkgever een risico berekenen:

R = E × W × B

Invullen van de hoogste waarden levert: R = 100 × 10 × 6    = 6000, een onacceptabel hoog risico.  
Invullen van de laagste waarden levert: R =     7 ×   6 × 0,5 =     21, een risico dat aandacht vereist.
Uit deze risicobeoordeling blijkt dat in alle gevallen waarbij gewerkt wordt met een explosieve 
atmosfeer aandacht vereist is. Met andere woorden doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen 
zijn nodig om rest risico’s aanvaardbaar te maken.

3.5 Risicoreductie

Het is duidelijk dat in alle hierboven beschreven gevallen een risicoreductie gewenst of vereist is. 
Welke beschermingsmaatregelen vereist of gewenst zijn, hangt af van de taken. Een taak-risico-
analyse kan hierin helderheid bieden. Risicoreductie wordt bereikt door het nemen van 
beschermingsmaatregelen. In deze gevallen is dat het dragen van antistatische PBM’s. De  
risicoreductiefactor die door het dragen van PBM’s vereist wordt, kan een waarde van 300 
bedragen. Dit is het geval waarin een onacceptabel risico van 6000 gereduceerd moet worden naar 
een misschien aanvaardbaar risico van 20. Dit onderstreept het belang van de doelmatige PBM’s.  
In het algemeen worden in situaties, waarin het risico zeer hoog is, meerdere layers of protection 
toegepast. Dit houdt in dat, als een beschermingsmaatregel niet werkt, er een andere 
beschermingsmaatregel is, die alsnog bescherming biedt. Voor PBM’s is zo’n extra layer of 
protection niet of moeilijk realiseerbaar. Daarom is foutdetectie essentieel, dit kan worden bereikt 
door het uitvoeren van een quick-scan.
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4. Praktijkonderzoek
    
Dit hoofdstuk beschrijft de metingen en de resultaten van die metingen. De metingen zijn uitgevoerd aan 
werknemers en hun PBM's, bij bedrijven in de petro-chemie. De werknemers voeren werkzaamheden uit in 
ATEX-zones.

4.1 Organisatie

Op verscheidene bijeenkomsten van veiligheidskundigen heeft NSC-Consultancy bedrijven 
geworven, die aan dit onderzoek wilden deelnemen. 
Enkele veiligheidskundigen reageerden enthousiast, maar moesten wel toestemming vragen van het 
management. In een aantal gevallen kwam die toestemming er niet. Het management gaf aan, dat de
wetenschap, dat PBM's niet voldoen, hen wel eens op kosten kon jagen: "Wat niet weet, wat niet 
deert". Ook werd beargumenteerd, dat die wetenschap een verhoogd risico op aansprakelijkheid zou
kunnen bewerkstellingen, indien er wel iets mis zou gaan.
Drie  bedrijven hebben zich wel voor het onderzoek aangemeld. Een vierde bedrijf heeft zich met 
een specifiek probleem aangemeld, hiervoor is specifiek onderzoek verricht, echter delen van dat 
onderzoek zijn ook gebruikt voor het onderhavige onderzoek. Alle vier deze bedrijven (zie Tabel 3) 
zijn actief in petrochemische sector.  

4.2 Aanpak van de metingen

De proefpersonen verschenen voor het onderzoek in hun PBM 's. Over het algemeen waren dit 
antistatische schoenen en antistatische bovenkleding (overall of combinatie van broek en jasje).
De proefpersonen werd gevraagd of zij inleg- of steunzolen in hun schoenen droegen, en zo ja, of 
die speciaal antistatisch gemaakt waren. De proefpersonen werd ook gevraagd naar de kleding die 
zij onder hun PBM-kleding droegen. Bij iedere proefpersoon werd de weerstand naar aarde gemeten
en een ontladingsmeting uitgevoerd. 

Figuur 1. Schematische weergave van de meting van weerstand naar
aarde Rg. De weerstand van het lichaam mag verwaarloosd worden ten
opzichte van de weerstand van de schoen.

4.2.1 Weerstand naar aarde meting: Rg (MΩ)
De proefpersoon staat met zijn antistatische schoenen op een metalen aardplaat en houdt een 
metalen probe in de hand. De weerstand van de probe naar aarde wordt gemeten met een 
weerstandmeter (Metriso 2000). De uitslag is een waarde Rg in kΩ, MΩ, GΩ of TΩ. Voor de 
metingen kiest de weerstandsmeter automatisch een proefspanning, die afhangt van de gemeten 
weerstand (10 V in het kΩ bereik tot maximaal 500 V in het TΩ bereik). De nauwkeurigheid van de
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meting daalt naarmate de weerstand groter wordt (5 % in het kΩ-bereik tot maximaal 25 % in het 
TΩ-bereik). 

4.2.2 Ontladingsmeting: decay-time τ (s)
Bij deze meting wordt de ontlading door de kleding gemeten met behulp van een metalen probe 
(Trek, model 157, charged plate monitor). Het meetinstrument laadt een metalen probe 
elektrostatisch op tot een spanning van 1024 V. De probe is ingebouwd in een elleboogtester 
(Figuur 2). Met laboratoriumproeven is aangetoond dat de resultaten van de metingen met de 
elleboogtester overeenkomen met genormeerde ontladingsmetingen. De proefpersoon is gekleed in 
zijn antistatische kleding en staat met zijn antistatische schoenen op een metalen aardplaat. Hij/zij 
legt zijn onderarm op de elleboogtester, waardoor de probe zal ontladen. De decay-time τ is de tijd 
in seconden, waarin de probe ontlaadt tot een spanning van 500 V.

Figuur 2. De elleboogtester met probe zichtbaar (links) en gebruik in de 
praktijk (rechts).

4.3 Resultaten

In het totaal hebben 80 proefpersonen, werkzaam voor vier verschillende bedrijven, aan het 
onderzoek deelgenomen. 

De gemiddelden van de meetresultaten voor Rg en τ met de standaardfout in deze gemiddelden (SFG) 
staan in Tabel 3. 

Tabel 3. Gemiddelde waarden van Rg (MΩ ), τ (s), aantal gevallen "τ ≤ 0.01" en omgevingscondities

Bedrijf n <Rg> ± SFG  (MΩ) <τ> ± SFG (s) aantal  τ ≤ 0.01 RH (%) T (°C)

1 24          7,5 ± 1.2 12,7 ± 2,5          6 (25%) 44,7 23,6

2 24        12,4 ± 1.2   5,4 ± 1,4          8 (33%) 42,3 23,1

3 29          2,9 ± 0.6   0,7 ± 0,2          14 (48%) 60,8 21,8

4 2 (3*)           27 ± 10  0,11 ± 0,06        - - -
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De waarde van <Rg> voor bedrijf 4 is berekend over twee proefpersonen. Eén proefpersoon is 
geëxcludeerd, omdat deze persoon een aardweerstand had van 499 MΩ. Deze persoon droeg wel 
veiligheidsschoenen, deze voldeden echter niet (meer) aan de eis voor Rg. De overige gemeten 
waarden van Rg varieerden van 506 kΩ tot 37,1 MΩ.
Voor alle proefpersonen is decay-time τ is als functie van de weerstand naar aarde Rg uitgezet in 
Figuur 3.
De waarden van Rg en τ zijn niet normaal verdeeld (Figuur 3). 
De gemiddelde waarden <Rg> en <τ> voor de 4 bedrijven verschillen significant van elkaar. Dit 
wordt voor een deel veroorzaakt door de (28 van de 80) gevallen waarin τ ≤ 0,01 s. Waarden van
τ < 0,01 s kunnen met de aanwezige apparatuur niet worden gemeten. 
Er is geen relatie gevonden tussen de <Rg> en <τ> waarden en de gemeten luchtvochtigheid.

Figuur 3. De decay-time τ als functie van de weerstand naar aarde Rg.
Geel gemarkeerd: inleg- of steunzooldragers
Oranje gemarkeerd: drager van speciaal antistatische steunzolen

Van de 80 proefpersonen gebruikten 7 inleg- of steunzolen in hun schoenen, één van hen gebruikte 
speciale antistatische steunzolen. Deze zijn in Figuur 3 respectievelijk geel en oranje gemarkeerd.
Uit de ruwe data blijkt dat er een significant verschil is tussen de decay-time τ bij proefpersonen die
onderkleding dragen met korte mouwen (<τ> = 3,8 ± 0,1 s, n = 59) en met lange mouwen 
(<τ> = 10,4 ± 2,4 s, n = 21). Dit is weergegeven in Figuur 4. 
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Figuur 4. De decay-time τ als functie van korte of lange mouwen van de 
onderkleding.
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5. Analyse van de onderzoeksresultaten

De resultaten, die in hoofdstuk 4 zijn weergegeven, worden in dit hoofdstuk aan een kritische beschouwing 
onderworpen. Dit is nodig, omdat een quick-scan, die de potentie heeft breed ingevoerd te worden, stevig 
onderbouwd zal moeten zijn.

5.1 Weerstand naar aarde Rg

Van de 80 proefpersonen voldeed één proefpersoon niet aan de eis voor de weerstand naar aarde 
100 kΩ < Rg < 100 MΩ. Zelfs de proefpersonen die niet-speciaal antistatische inleg- of steunzolen 
gebruikten voldeden aan deze eis. Bij de meeste proefpersonen werd een Rg < 20 MΩ gemeten, zij 
voldeden daarmee ruimschoots aan de eis van 100 kΩ - 100 MΩ (zie § 2.4.2.1 en § 2.4.2.2). 
De metingen vonden plaats aan één hand. Deze metingen zijn representatief voor het gehele 
lichaam, omdat de weerstand van het lichaam (in de orde van 1 kΩ) veel kleiner is, dan de minimaal
gemeten weerstand (506 kΩ) en de minimaal toelaatbare weerstand van de schoen (100 kΩ ). 
Volgens de schatting vanuit de veiligheidsschoenensector (zie § 1.3) zouden 28 personen van de 80 
inleg- of steunzolen gebruiken. Bij de proefpersonen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen 
waren dat er 7. Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat het aantal dragers van inleg- of 
steunzolen lager is dan de eerder geschatte 35 %.

5.2 Decay-time  τ

De gemeten waarden van de decay-time τ liggen allemaal beneden de 40 s. Binnen de drie groepen 
proefpersonen zijn vrij grote groepen (25 - 48%, zie Tabel 3) met een decay-time, die beneden de 
meetbare grens van 0,01 s ligt. 
Uit Figuur 3 blijkt dat er geen significante correlatie is tussen de waarden τ en Rg. Dit betekent dat 
de weerstand van het lichaam van de proefpersoon naar aarde kennelijk een ondergeschikte rol 
speelt bij de ontlading van diens kleding. Andere mechanismen zoals het huidcontact, zweetgedrag 
en de onderkleding spelen hierin waarschijnlijk wel een rol. Dit vermoeden wordt ondersteund door
de waarneming dat de waarde van τ gemiddeld kleiner is bij proefpersonen die onderkleding met 
korte mouwen dragen, dan bij proefpersonen die onderkleding met lange mouwen dragen (zie 
Figuur 4). 
De ontworpen elleboogtester zorgt voor een zekere druk tussen de onderarmhuid, de kleding en de 
probe. Hierdoor zou het elektrisch contact tussen de kleding en de huid groter kunnen zijn, dan het 
contact bij normaal gedragen kleding. Gevolg hiervan kan zijn, dat er systematisch een te lage 
waarde van τ wordt gemeten. Uit de proeven zoals beschreven in Bijlage 2 blijkt dat de 
elleboogtester een goede indicatie geeft van het ontladingsgedrag. In die gevallen dat τ < 1 s voldoet
de elektrische weerstand van de kleding aan de eis die geldt voor ESD-zones (Rss < 10 GΩ). 
Voor ESD-zones is een ontladingstijd tot 35 s toelaatbaar voor een spanning van 1000 V naar 100 V.
Uitgaande van een ontladingsgedrag volgens een e-macht van 1024 V naar 500V komt de waarde 
van de decay-time τ voor ESD-zones overeen met:

τ=

35 s × ln (
1024 V
500 V

)

ln (
1000V
100V

)

=11 s

Omdat het gevaar, dat uit een explosie voortvloeit groter is dan het gevaar dat in een ESD-zone 
optreedt, is een kortere decay-time voor ATEX-zones beargumenteerbaar.

Quick-scan voor antistatische eigenschappen van PBM's voor ATEX-zones v2.2                            27/34



5.3 Metingen vergeleken met een model

Er bestaat geen criterium voor de waarde van de decay-time τ, waaraan de kleding van werknemers 
moet voldoen. Daarom is met behulp van een model (Bijlage 1) geprobeerd een praktische waarde 
hiervoor af te schatten, deze is τ ≈ 1 s . 
Als τmax = 1 s als maximaal toelaatbare waarde gehanteerd wordt, voldoen 38 van 80 proefpersonen 
niet aan de gestelde eis. Bij τmax = 10 s voldoen 16 personen niet aan de eis. 
De maximaal toelaatbare ontladingstijd van het menselijk lichaam kunnen we berekenen met behulp
van de capaciteit van het menselijk lichaam en (C = 150 pF,10 p. 101) en de maximaal toelaatbare 
weerstand van de schoen (R = 100 MΩ):

λ=
1

R⋅C
=

1

100⋅106
×150⋅10−12

=67 s−1

Invullen van deze waarde in vergelijking 1.4 levert:

  
τlichaam=

−ln (
V e

V i

)

λ
=

−ln (
500V
1024V

)

67 s−1 =0,011 s

Deze waarde is twee ordes van grootte kleiner dan de waarde berekend met het voorgestelde model 
van 1 s. In het model is de capaciteit van de kleding vergelijkbaar met die van het menselijk 
lichaam (resp. 45 pF en 150 pF). Het verschil in de waarden van τ wordt vooral veroorzaakt door de
maximale weerstand van de schoen en de oplaadtijd van 5 seconden die in het model gebruikt is. 
Het is niet bekend op welke grond de maximaal toelaatbare weerstand van de schoen is gebaseerd.

5.4 Weersomstandigheden

De metingen zijn uitgevoerd in de maanden maart t/m juli 2017. In deze maanden vroor het niet en 
daardoor was de lucht redelijk vochtig. Bij aanhoudende vorst is de omgevingslucht droger en kan 
verwacht worden dat de waarden van  Rg en τ hoger zijn. 
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6. Conclusie en aanbevelingen

De probleemstelling was: Aan welke criteria moet een quick-scan voldoen om een adequaat 
antwoord te geven op de vraag of er onaanvaardbare risico's zijn ten gevolge van elektrostatische 
ontlading?
De risicoanalyse in hoofdstuk 3 toont aan, dat in sommige gevallen de PBM's moeten zorgen voor 
een grote risicoreductie. Het is in die gevallen aanbevolen de doelmatigheid van de PBM's met een 
quick-scan te controleren.   
Het praktijkonderzoek heeft aangetoond dat de quick-scan praktisch implementeerbaar is: kort en 
simpel uit te voeren. De gecombineerde meting van  Rg en τ kan binnen één minuut worden 
uitgevoerd. 
De maximale waarde van Rg ligt reeds vast op 100 MΩ.
De maximale waarde van τ moet nog worden vastgesteld, maar ligt vermoedelijk in de orde van 1 s.
De discriminatiewaarde van τ kan door een groep van deskundigen (bijvoorbeeld een 
normcommissie) worden vastgesteld. Voor de implementatie van een praktische quick-scan zou een 
decay-time meter moeten worden ontwikkeld, die een pass/fail uitslag geeft en is ingesteld op de 
juiste discriminatiewaarde. 
Aanvullende metingen zouden moeten worden uitgevoerd in een periode van aanhoudende vorst, 
omdat de luchtvochtigheid dan lager is. Het is bekend dat bij droge omgevingslucht de problemen 
met statische elektriciteit groter zijn.  
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Bijlage 1: Theoretische schatting van de aanbevolen decay-time  τ

In deze bijlage wordt een schatting gemaakt van de aanbevolen maximale waarde die de decay-time τ mag 
hebben bij het gebruik van de quick-scan. Door de grove aannamen in het gebruikte model, is de uitkomst 
ook slechts een indicatie van de orde grootte.

Er bestaat op dit moment geen aanbevolen decay-time voor de ontlading van kleding. Om hier toch 
een uitspraak over te doen, is het volgende model gebruikt. De modelpersoon heeft een 
schouderhoogte 160 cm en een schouderomtrek van 110 cm. Deze wordt gemodelleerd als een 
cilinder met een hoogte van 160 cm en een diameter van 35 cm. De kleding wordt als geleider 
beschouwd en de persoon staat in een gang, die wordt gemodelleerd als een geleidende cilinder met 
een diameter van 120 cm.

Figuur B1.1 Kleding van een persoon, gemodelleerd als 
een cilinder  met lengte l en straal a in een omgeving met 
straal b.

Het model heeft dan de volgende eigenschappen:
a straal van de kleding = 0,175 m
b straal van de ruimte = 0,60 m
l lengte van de kleding = 1,60 m

De  capaciteit  van  het  kledingmodel  in  deze  omgeving  wordt  gegeven  door  de  volgende
vergelijking:

     

C=
2π • k • ε0 • l

ln (
b
a
)

=
2π •1 • 8,85• 10−12• 1,60

ln (
0,6

0,175
)

=4,5• 10−11 F=45 pF (1.1)

Deze waarde is iets kleiner dan de 150 pF, die voor het menselijk lichaam wordt aangenomen (10, 
p. 101)

Een  persoon  kan  een  elektrostatische  spanning  opbouwen van  wel  Vi = 20 kV (10,  p.  101).  De
elektrische energie die daarmee in de kleding opgeslagen ligt kan berekend worden met:

Q=
1
2

•C • V 2
=0,5• 4,5• 10−11•(20000)

2
=9,0 mJ (1.2)
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Dit is van dezelfde ordegrootte als de ontstekingsenergie van onverzadigde koolwaterstoffen en 
brandstoffen, die ligt tussen de  0,1 mJ en 10 mJ. Dus kan ontlading van de kleding een 
ontstekingsbron zijn voor een explosieve atmosfeer die onverzadigde koolwaterstoffen of 
brandstoffen bevat.
De elektrostatische lading kan worden opgebouwd bij het lopen van de persoon, een hoge spanning 
wordt na een aantal stappen bereikt. Als de elektrostatische lading wordt opgebouwd in een looptijd 
van 5 s, zou de ontlading tot V 5 sec = 500 V ook in ongeveer 5 s moeten plaatsvinden. Als we de 
afvoer van lading met een e-macht beschrijven geldt voor de tijdconstante λ:

V 5 sec=V i×e−λ⋅t

       →      
λ=

−ln (
V 5 sec

V i

)

t
=

−ln (
500

20000
)

5
=0,73 s−1

(1.3)

De decay-time τ, die de duur van de ontlading van 1024 V naar 500 V geeft, kan worden berekend 
met:

τ=

−ln (
500 V
1024V

)

0,73 s−1 =0,98 s≈1s (1.4)

N.B.: De verschillende aannamen in dit model hebben invloed op de waarde van τ, het eindresultaat 
moet daarom als een indicatie van de ordegrootte worden beschouwd. 
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Bijlage 2: Relatie tussen decay-time τ en elektrische weerstand van de kleding

In deze bijlage wordt een relatie gelegd tussen de decay-time τ en de elektrische weerstand van de kleding. 
In de ATEX wetgeving en de toepasselijke normen bestaan hiervoor geen grenswaarden. Het beperken van 
explosierisico's door elektrostatische effecten is echter essentieel. Dus is het meten van de decay-time τ 
essentieel. Voor het onderbouwen van de waarde van de quick-scan en het bepalen van een grenswaarde 
voor τ is het daarom van belang de relatie te leggen tussen τ en de elektrische weerstand van de kleding.

Voor kleding die geschikt is om gedragen te worden binnen ESD-zones zijn de eisen en de 
meetmethoden uitgebreider vastgelegd, dan de eisen voor kleding die geschikt is voor ATEX-zones.
Eén van de gemakkelijk meetbare grootheden is de elektrische weerstand van de manchet van de 
ene mouw tot de manchet van de andere mouw. Voor ESD gebruik bedraagt de maximaal 
toelaatbare waarde hiervoor 100 GΩ, deze staat in de norm IEC 61340-reeks. Deze waarde is ook 
geschikt voor ATEX kleding, omdat deze waarde nog redelijk meetbaar is en een goede afvloeiing 
van statische lading garandeert.

B2.1 Ontladingsmeting: decay-time τ (s)

De proefpersoon staat met zijn schoenen op een 
metalen aardplaat. De proefpersoon draagt 
onderkleding met lange mouwen. Hij legt zijn 
onderarm op de elleboogtester. Hierin zit de 
probe van een charged plate monitor (Trek, 
model 157), die wordt opgeladen tot een 
spanning van 1024 V. De decay-time τ is de tijd 
in seconden waarin de spanning daalt tot 500V. 
De test wordt 5 maal uitgevoerd aan de linker 
mouw en 5 maal uitgevoerd aan de rechter 
mouw.

Figuur B2.1.  Meetopstelling 
decay-time τ meting aan de 
mouwen.

B2.2 Ontladingsmeting: decay-time τ (s)

Het kledindstuk hangt aan een geïsoleerde 
hanger. De probe van de charged plate monitor 
(Trek, model 157) wordt op borsthoogte met een
klemvast gezet. De aan de onderzijde wordt het 
kledingstuk geaard met een krokodillenbekje. 
De charged plate wordt opgeladen tot een 
spanning van 1024 V. De decay-time τ is de tijd 
in seconden waarin de spanning daalt tot 500V. 
De test wordt 5 maal uitgevoerd.

Figuur B2.2.  Meetopstelling 
decay-time τ meting aan het 
midden van de voorzijde.
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B2.3 Weerstandsmeting Rss (GΩ)

Het kledingstuk wordt geïsoleerd opgehangen. 
Er worden krokodillenbekjes gezet op de 
uiteinden van beide mouwen.
De weerstand tussen de krokodillenbekjes wordt
gemeten met een Metriso 2000. De meting 
wordt 5 maal uitgevoerd. De waarden liggen in 
het GΩ bereik.

Figuur B2.3. Meetopstelling 
Rss meting.

Van een zevental kledingstukken zijn de weerstand Rss en de decay-time τ gemeten. De 
gemiddelden van de gevonden waarden zijn weergegeven in onderstaande grafiek.

Figuur B2.4. De decay-time τ als functie van de weerstand Rss van onderzochte 
kleding. Waarden van τ < 0,01 s vallen buiten het meetbereik van de gebruikte 
charged plate monitor en waarden van Rss > 1 TΩ vallen buiten het bereik van de 
weerstandsmeter, deze waarden zijn aangegeven met een ∆. 

Uit deze metingen blijkt dat de correlatie tussen de gemeten waarden van <Rss> en <τ> niet sterk 
is, maar dat voor de waarden Rss < 100 GΩ de waarden τ  ruim beneden de 10 s liggen. 
De oranje ruit toont een waarde van <τ>  = 2,6 s, deze waarde wordt sterk beïnvloed door één 
uitbijter van 10 s. Deze uitbijter wordt veroorzaakt door een meting op een plaats waar het 
betreffende kledingstuk sterk vervuild is. Het buiten beschouwing laten van deze meting is 
toelaatbaar op grond van het criterium van Chauvenet, gesteld dat de gemeten waarden normaal 
verdeeld zijn. Dit kan op grond van het kleine aantal metingen (n = 5) niet worden vastgesteld. Het 
tóch toepassen van dit criterium brengt de gemiddelde waarde naar 0,85 s. Daarmee zouden voor 
alle gevallen waarin Rss < 100 GΩ de waarden van <τ> voor de mouwen < 1 s zijn.  
De waarden van <τ> midden voorzijde zijn groter dan die voor de mouwen, vermoedelijk doordat 
het aardcontact kleiner is qua oppervlak en relatief ver verwijderd van de probe.
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