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Technologie

Sinds 1 juli 2003 geldt de nieuwe wetgeving op het

gebied van explosiegevaar. In de praktijk blijkt dat veel

bedrijven nog niet voldoen aan de verplichtingen

beschreven in de ATEX 137-richtlijn. Poedervormige

stoffen en oude apparatuur vormen belangrijke risico’s.

De wetgeving op het gebied van explosie-
gevaar, vastgelegd in de ATEX 137-richt-
lijn (1999/92/EG), is nieuw voor bedrijven
waar droge, poederachtige stoffen wor-
den verwerkt. Hoewel de wet al ruim een
jaar geleden in werking is getreden,
bestaat bij veel bedrijven onduidelijkheid
of onwil over het uitvoeren van de risico-
beoordeling, de zonering en eventueel te
nemen maatregelen.

Explosief
Een bedrijf valt onder de ATEX 137-richt-
lijn indien het indelingsplichtig is. De cri-
teria hiervoor zijn: Is brandbare stof aan-
wezig die kan exploderen? Zo ja, is meer

dan de minimale hoeveelheid aanwezig?
Zo ja, dan is het bedrijf indelingsplichtig
en dient tot zonering te worden over-
gegaan. Zonering is een onderverdeling
in gebieden met een bepaalde kans van
optreden van explosieve atmosferen.
Van brandbare gassen en vluchtige vloei-
stoffen zoals oplosmiddelen is het explo-
siegevaar bekend. Voor het gebruik en de
opslag daarvan bestaan al lange tijd
overheidsvoorschriften. Ook bij bedrijven
waar met fijne poeders wordt gewerkt,

zoals (zet)meel en pigmenten, is de kans
op explosies aanwezig. Sinds 1 juli 2003
moeten ook deze bedrijven nagaan of zij
onder de ATEX 137-richtlijn vallen.
Om te achterhalen of een bepaalde
grondstof explosief is, kunnen een aantal
bronnen worden geraadpleegd. De leve-
ranciers van grondstoffen leveren MSDS-
kaarten (safety sheets), waarop ook de
explosierisico’s zijn vermeld. Voor gassen
en vluchtige vloeistoffen zijn deze kaar-
ten meestal goed bruikbaar, maar voor
poederachtige stoffen zijn ze niet altijd
duidelijk. Zo staat op een MSDS-kaart
van guar gum: ‘Brandgevaar: Nee. Explo-
siegevaar: Nee. Maar veel stofvorming
kan leiden tot een drogestofexplosie’.
Deze verwoording is onduidelijk over het
risico van stofexplosies, terwijl die infor-
matie wel essentieel is om te beoordelen
of het bedrijf onder de ATEX-richtlijn valt.

Deeltjesgrootte
Het BIA-Report 13/97, uitgegeven door
de Duitse Berufsgenossenschaften, geeft
veel informatie over de explosie-eigen-
schappen van poederachtige stoffen. De
deeltjesgrootte van poeders blijkt een
belangrijke parameter. Deeltjes groter
dan 0,5 mm geven over het algemeen
geen explosiegevaar.

Leveranciers van fijne poederachtige
stoffen vormen een belangrijke informa-
tiebron. Onderzoeksinstituten zoals TNO
kunnen proeven uitvoeren om de deel-
tjesgrootte en de explosie-eigenschap-
pen van stoffen te meten.
Is eenmaal bekend dat een stof explosie-
gevoelig is, dan bepaalt de hoeveelheid
of een zone-indeling noodzakelijk is. De
Nederlandse Praktijkrichtlijnen NPR
7910-1 (voor gassen, vluchtige vloeistof-
fen, dampen en nevels) en NPR 7910-2
(voor droge stoffen) geven een aantal op
de praktijk gebaseerde hoeveelheden
aan als ondergrens voor explosiegevaar.
Zo adviseren zij een gevarenzone-
indeling in gebouwen met meer dan 50
kg brandbaar stof met een deeltjesgroot-
te kleiner dan 0,1 mm of meer dan 500 kg
brandbaar stof met een deeltjesgrootte
tussen 0,1 en 0,5 mm.

Waarschuwingsbord
Bij de bepaling van de zonering speelt
vooral de duur van een explosieve atmo-
sfeer een rol: hoe langer, hoe gevaarlijker
de zone. Een explosieve atmosfeer kan
bestaan uit een mengsel van lucht met
brandbare stoffen in de vorm van gas,
damp, nevel of een wolk brandbaar stof
in lucht. Stoflagen en ophopingen van
brandbaar stof zijn bronnen waaruit een
stofwolk kan ontploffen. Een dergelijke
stofwolk is te herkennen aan ‘zicht min-

Explosiegevaar onderschat

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk
voor de risicobeoordeling

Recente explosies
Januari 2004: stofexplosie in
mengvoederfabriek: 3 gewonden 
Februari 2004: stofexplosie in de
Botlek: 2 gewonden
Augustus 2004: explosie in melk-
poedersilo te Veghel: geen
gewonden

De ATEX 137-richtlijn verplicht werk-
gevers in de eerste plaats het ont-
staan van explosieve atmosferen zo
veel mogelijk te voorkomen, vervol-
gens te voorkomen dat deze explosie-
ve atmosferen worden ontstoken en
ten slotte de gevolgen van een even-
tuele explosie voor werknemers te
beperken. De werkgever kan dit

alleen goed doen als hij op de hoogte
is van de explosierisico’s in zijn
bedrijf. Hij moet hierbij weten of en
hoe vaak zich explosieve atmosferen
voordoen bij machines, in gebouwen
en daarbuiten, hoe groot de kans is
dat dit tot een ontploffing leidt, en
wat de gevolgen daarvan zijn.

ATEX 137

Het Ex-waarschu-
wingsbord geeft een

explosiegevaarlijke
zone aan.
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der dan één meter’.
Uit de risicobeoordeling moet blijken
hoeveel uur per jaar een stofwolk of stof-
laag aanwezig is. Vooral incidenteel
optredende stofwolken moeten goed
worden onderzocht omdat ze aanleiding
geven tot zonering. Voorbeelden zijn
stofwolken die ontstaan bij het breken
van een slang, bij het vervangen van een
filter of bij het legen van een ‘big bag’.
Van zeer gevaarlijk tot licht gevaarlijk
worden drie zonegradaties onderschei-
den: voor gassen zone 0, 1 en 2, en voor
poeders zone 20, 21 en 22. Daarnaast
onderscheidt de NPR ook het niet-
gevaarlijke gebied (NGG): “een gebied
waarbinnen geen ontplofbare atmosfeer
geacht wordt voor te komen in zodanige
mate dat speciale voorzieningen ten aan-
zien van ontstekingsbronnen nodig zijn.”
De NPR 7910-1 en 7910-2 geven prakti-
sche aanwijzingen voor het bepalen van

de afmetingen van deze zones. Binnen
een ommuurde ruimte kunnen meerdere
zones aanwezig zijn. Afhankelijk van de
zones moeten technische en organisato-
rische maatregelen worden genomen,
zoals het aanpassen van apparatuur en
het opstellen van veiligheidsdocumen-
ten. Wanneer dit voor de veiligheid van
de werknemers van belang is, worden
zones gemarkeerd met het driehoekig
geelzwarte Ex-waarschuwingsbord, even-
tueel aangevuld met het nummer van de
zone.

Oude apparatuur
Na bepaling van de zone moet worden
ingeschat hoe groot de kans is dat de
explosieve atmosfeer tot een ontploffing
leidt. Dit hangt af van menselijke fac-
toren (met een hete lamp de silo inspec-
teren) en van technische factoren (een
bout raakt los waardoor vonken ont-

staan). Indien in een zone alleen appara-
tuur wordt gebruikt die voldoet aan de
ATEX 95-richtlijn (Ex-gemarkeerd) en de
Ex-categorie heeft overeenkomstig de
zone, dan is de kans op een explosie zeer
klein. Het restrisico is dan maatschappe-
lijk geaccepteerd.
Minder eenvoudig is de beoordeling van
ontstekingsrisico’s van oudere appara-
tuur die niet is voorzien van het Ex-sym-
bool. Van dergelijke apparatuur zijn
gegevens als oppervlaktetemperatuur
vaak niet bekend. Het is onwaarschijnlijk
dat een met meel bedekte bakkerij-
installatie morgen ontploft omdat de
motoren geen Ex-gemarkering hebben,
maar de vraag is wel in hoeverre de oude
elektromotoren in deze installatie nog
veilig zijn.

Verantwoordelijk
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor
het uitvoeren van de risicobeoordeling en
het nemen van maatregelen. Sommige
fabrikanten van ATEX-apparatuur voeren
zoneringen uit, andere leveranciers leg-
gen de verantwoordelijkheid voor de
zonering geheel bij hun klanten. Gezien
de kosten en maatregelen die ATEX-
investeringen met zich mee brengen, is
het belangrijk de zonering zo objectief

mogelijk te bepalen. De zonering mag
niet te zwaar zijn vanwege de extra kos-
ten en de praktische haalbaarheid van de
te nemen maatregelen. Een te lichte
zonering verlaagt het explosierisico
onvoldoende.
Een aantal brancheverenigingen, zoals
de Nederlandse Vereniging Diervoederin-
dustrie (Nevedi) en de Vereniging Van
Nederlandse Houtondernemingen, heeft
het thema ATEX opgepakt. De Nevedi
heeft een werkgroep ingesteld die voor
de leden een handvat maakt om de zone-
indeling te vergemakkelijken.

Paul van Norden
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Stoflagen van brandbaar stof zijn bronnen waaruit een stofwolk kan ontploffen.
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Zonering is een onderverdeling in
gebieden met een bepaalde kans van
optreden van explosieve atmosferen 

Binnen EX-zones wordt het explosie-
risico verhoogd door de volgende
apparatuur:
– Met stoflagen bedekte motoren,

overbrengingen en dergelijke die
regelmatig smeulen en/of langdu-
rig zwaar worden belast.

– Behuizingen met snel bewegende
metalen delen. Het risico van
explosie is nog groter als er losse
metalen voorwerpen of stenen en

dergelijke aanwezig kunnen zijn.
– Lange kunststof leidingen waar

statische elektriciteit wordt op-
gebouwd.

– Open vonkende apparatuur bij
dichte stofwolken of gas.

– Gebroken, beschadigde of gebar-
sten elektrische bekabeling, losse
elektrische contacten, en 
dergelijke.

Risicovolle apparatuur


