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Vakgroep Bliksembeveiliging

Wat is de functie van aarding

Aarding is meer dan een groen/geel draad.

door Ing. Michiel Hartmann
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• Voorzitter Adviesraad Bliksem en                                    

Overspanningsbeveiliging (ABO)

• Schaap Bliksembeveiliging en Ontstoringstechniek
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Aarding, waarom

• veiligheid
• statische elektriciteit
• weg voor de bliksem
• vervanging van de nulgeleider voor 
data-verbindingen
• referentievlak
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Klassieke gedachte

• Een aardingssysteem is een soort 
elektronische riolering

appapp appappappappapp appappapp

Niet juist Juist
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Aarding is geen riolering

• Een aardingssysteem is geen soort 
riolering, ook niet voor bliksem.

Juist
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Klassieke gedachte

• Aardsystemen moet je gescheiden houden
• Aparte veiligheidsaarde
• Aparte elektrode voor schone aarde
schone aarde als referentievlak voor 
elektronica

• Aparte aarding voor de bliksem
• Elektrostatische aarding

• Een aardingssysteem is een soort 
elektronische riolering
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Gescheiden aardingssystemen

bestaan niet, want:

• Aardingen in de grond worden zo laag impedant
mogelijk gemaakt.

• De lage impedantie voert naar de zogenaamde 
verre aarde.

• De verre aarde wordt als een ideale geleider 
gezien.

• Dus twee aardingssystemen zijn altijd via de 
verre aarde laagimpedant met elkaar 
verbonden.
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Gescheiden aardingssystemen
zo stelt de norm IEC 61000-5-2 het

IEC 61000-5-2
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 5: Installation and mitigation guidelines
Section 2: Earthing and cabling
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Aparte aardelektroden?

hebben dus geen zin:
Wat zien we tegenwoordig vaak:
• één gemeenschappelijke aarde
• splitsing bij hoofdverdeelinrichting
• behandeling als schone computergroep
• dus vanaf HAR aparte dennenboomvormige 

aardingen
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appapp

appappaansluitaansluit--
kastkast

2e aansluit2e aansluit--
kastkast

appapp

appapp

voedingvoeding
datadata

Dennenboom structuur bij apparatuur
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appapp
appapp

appapp

voedingvoeding
datadata

aansluitaansluit-- 2e aansluit2e aansluit--
kastkast kastkast

datalijndatalijn

appapp

Lus

Dennenboom structuur bij apparatuur

Oncontroleerbare lus
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Foto
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L1 ongelijk aan L2

appapp

appapp

voedingvoeding
datadata

aansluitaansluit-- 2e aansluit2e aansluit--
kastkast kastkast

L1
L2 appapp

appapp

:: verschillende verschillende impedantiesimpedantiesL1 = L2L1 = L2 →→ verschillende spanningenverschillende spanningen

Dennenboom structuur bij apparatuur

HoezoHoezo; aarding ; aarding alsals referentiereferentie
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De huidige situatie
aardelektroden gecombineerd

volgens IEC 61000-5-2 dus ook niet geweldig

IEC 61000-5-2
Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 5: Installation and mitigation guidelines –
Section 2: Earthing and cabling
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•• Ongrijpbaar vakgebiedOngrijpbaar vakgebied..

Wat maakt het begrip ‘aarding’ zo moeilijk.
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planten planten 
aardeaarde

schone aarde              schone aarde              
vuile aardevuile aarde
schoneschone--vuile aardevuile aarde
vuilevuile--schoneschone aarde          
bedrijfbedrijf aarde             
gebouw gebouw aarde             
puntpunt aarde             
sterster aarde             
instrumentatieinstrumentatie aarde             

functionele aardefunctionele aarde
veiligheid aardeveiligheid aarde

groen/gele aarde              groen/gele aarde              
geel/groen aarde             geel/groen aarde             
pttptt aarde             

medischemedische aarde              

On(be)grijpbaar vakgebied
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•• Ongrijpbaar vakgebied.Ongrijpbaar vakgebied.
•• SchoolkennisSchoolkennis soms verkeerd.soms verkeerd.

Wat maakt het begrip ‘aarding’ zo moeilijk.
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I=1A  50HzI=1A  50Hz

R=100ohmR=100ohm U=100VU=100V

GelijkstroomGelijkstroom

U = I . RU = I . R

Wet van Ohm

50 Hz stroom50 Hz stroom≈
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grotere grotere 
spanningsval spanningsval 
dan U = dan U = II . R. R
ca 1.000Vca 1.000V

Stoorimpuls Stoorimpuls (bliksem, frequentieregelaars, e.d.)(bliksem, frequentieregelaars, e.d.)

I=1A  50HzI=1A  50Hz

U=100VU=100V

I=1A  8/20I=1A  8/20

R=100ohmR=100ohm

Wet van Ohm :  U = Wet van Ohm :  U = II xx ZZ

Wet van Ohm
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Foto
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Foto
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Eén diepte aarding is 
voldoende ! ?

15 m15 m
30 m30 m

45 m45 m
60 m60 m

75 m75 m
90 m90 m
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Een aarding heeft een impedantie.
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•• Zeer veel afzonderlijke oplossingenZeer veel afzonderlijke oplossingen..

•• Ongrijpbaar vakgebied.Ongrijpbaar vakgebied.
•• Schoolkennis soms verkeerd.Schoolkennis soms verkeerd.

Wat maakt het begrip ‘aarding’ zo moeilijk.
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Apparaat 11 Apperaat 22

voeding voedingdata

data

2 apparaten met 2 verbindingen2 apparaten met 2 verbindingen

Vakgroep Bliksembeveiliging

?? ??

??

??

??
??

Filters 
aarden

??kast aarden

??

??

??

??
??

??
??

??

??

?
?

afscherming
dubbel afscherming

afscherming 1 kant ? of beide kanten aarden ?
2e afscherming 1 kant ? of beide kanten aarden ?

voeding voedingdatadata

data

25  ?  25  ?  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 2 2 2525 = 33= 33.000.000 oplossingen.000.000 oplossingen

Apperaat 22Apparaat 11 ??

??

??

??
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•• Verschil tussen mens en apparaat.Verschil tussen mens en apparaat.

•• Ongrijpbaar vakgebied.Ongrijpbaar vakgebied.
•• Schoolkennis soms verkeerd.Schoolkennis soms verkeerd.
•• Zeer veel afzonderlijke oplossingen.Zeer veel afzonderlijke oplossingen.

Wat maakt het begrip ‘aarding’ zo moeilijk.
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Verschil tussen mens en apparatuur

Een mens kan niet tegen stromen.
• Statische spanning van 5.000V: geen probleem
• > 30 mA stroom: probleem

(normale omstandigheden)
• Gevoeligheid 10 – 1000 Hz

30 mA30 mA

Apparatuur kan niet tegen spanningen.
• Doorslag spanning, isolatie waarde
• Is deze bereikt, dan stroom
• Gevoeligheid 0 - MHz bereik
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Mens kan niet tegen stroom

• Stromen alleen in gesloten circuits
• Dus gesloten circuits (lussen) voorkomen.
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caca

Sterpunt/dennenboom aarding

Medische ruimte



6

Vakgroep Bliksembeveiliging

Apparatuur kan niet tegen een te hoge 
spanningen

• Spanningen kunnen ontstaan in open circuits
• Dus open circuits kortsluiten, dus lussen maken.

Maar lussen moet je toch vermijden !

UU ~ 0
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Aardlussen

Gij zult geen aardlussen maken!

apparaat apparaat

aardlus

het historisch perspectief

met dank aan met dank aan CeesCees PostPost
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Aardlussen

apparaat apparaat

het historisch perspectief

met dank aan met dank aan CeesCees PostPost

Hoezo geen aardlussen.

aardlus

Gij zult geen aardlussen maken!
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Aardlussen moet je toch vermijden.
• stervormig bestaat niet, de 

open einden zijn altijd 
capacitief gekoppeld

• hierdoor ontstaan grote 
lussen voor hoogfrequent 
signalen

• ongecontroleerde 
koppelingen leiden tot grote 
storingsproblemen

• systeem slecht beheersbaar 
op uitgestrekte locaties HAR

HVI

apparaat1

apparaat2

aarde
netvoeding

data

aarde
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Maak dan een lus.

apparaatapparaat

Beter een bekende lus, dan denken dat er geen lus zit.
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apparaat

Maak de lus dan klein.

apparaat

met parallel aarddraad lus beduidend kleiner

D.m.v. Parallel Earth Conductor (PEC)
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Liefst tegen de 
kabel aan.apparaat apparaat

aarddraad dichter naar de kabel: lus nog kleiner

Maak de lus dan klein.
D.m.v. Parallel Earth Conductor (PEC)
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aardgridaardgrid

Ander voordeel van een lus.
Kortsluitlus

apparaat

apparaat

datakabel
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I
aardgrid

Kortsluitlus

apparaat

apparaat

magnetisch veld
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magnetisch veldmagnetisch veld

Waardoor 
stroom in 
leiding 
nihil

Kortsluitlus

apparaat

apparaat

Tegen veld
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230V230V

signaalsignaal

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuurapparatuur

apparatuurapparatuur

Onoverzichtelijke situatie
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230V230V

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuur

apparatuur

apparatuur

apparatuur
230V230V

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuur

apparatuur

apparatuur

apparatuur

Een grote lus. magnetisch veld

Groot omvat veld, dus grote stroom in de lus.
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230V230V

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuur

apparatuur

apparatuur

apparatuur
230V230V

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuur

apparatuur

apparatuur

apparatuur

Een grote lus. magnetisch veld

Ilus

Ilus

Ilus

Ilus

Groot omvat veld, dus grote stroom in de lus.
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230V230V

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuur

apparatuur

apparatuur

apparatuur

Twee lussen. magnetisch veld

0,5 Ilus

0,5 Ilus

0,5 Ilus

0,5 Ilus

0,5 Ilus

0,5 Ilus

0,5 Ilus0,5 Ilus

Per lus de helft van het omvatte veld, dus de 1/2 stroom. In de verbindingsdraad stromen 
tegengesteld, resultante: 0 Ampère in de verbindingsdraad!
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230V230V

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuur

apparatuur

apparatuur

apparatuur

Kleine lussen. magnetisch veld

1/20 Ilus

1/20 Ilus1/20 Ilus

Dit gaat zo door, met twintig kleine lussen: 1/20 van de stroom in de buitenlus.
En nog steeds 0 Ampère in de verbindingsdraden!

1/20 Ilus
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230V230V

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuur

apparatuur

apparatuur

apparatuur

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

Kleine lussen.

230V230V

si
gn

aa
l

si
gn

aa
l

apparatuur

apparatuur

apparatuur

apparatuur

magnetisch veld

1,2 m1,2 m1,2 m 1,2 m1,2 m1,2 m
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Foto
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Praktische uitvoering

het aansluiten van een vloerpoot

de girders maken geen goed contact met 
de poten en met elkaar en kunnen dus 

niet als aardingsgrid dienen
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dennenboom aardingdennenboom aarding

Medische ruimtenMedische ruimten

cc
aa

cc
aa

gebouwconstructie

app app

app app

gebouwconstructie

gebouwconstructie

kabelgoot

Hoofd aardrailHoofd aardrail

gebouwconstructie

Vermaast aardingsnet

De beste aarding
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De beste aarding
• Een modern aardingsconcept is gebaseerd op het 
controleren van aardlussen.

• Dus vermazing.
• Zo laag mogelijke impedantie.
• Door zoveel mogelijk vereffeningen.

• extra leidingen
• gebouwconstructies

• Goed voor:
• Veiligheid
• Statische elektriciteit
• Referentie voor data 
• Bliksem
• Enz.
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De beste aarding

• De aardingsinstallatie zit vooral boven de grond.

• De aardingsweerstand wordt voornamelijk bepaald door 
de eisen van de

veiligheidsaarde

Maar denk wel:

Aarding is dus meer dan een groen/geel draad.


