stofexplosies
en ATEX

filtratie | luchtverdeling | reconditionering | solids handling

Vlint whitepaper | Atex; stof tot nadenken

Stofexplosies

Risico’s en oorzaken
Explosiegevaar in Nederland
De meeste mensen weten dat gas kan ontploffen, maar de risico’s van stof worden veelal verkeerd
ingeschat. Onderzoek van TNO laat zien dat gemiddeld één keer per week een stofexplosie plaatsvindt bij
een bedrijf in Nederland. In zo’n 20 gevallen per jaar raken hierbij mensen gewond. Incidenteel zijn er ook
explosies met dodelijke slachtoffers.

Hoe ontstaan explosies
Een stofexplosie is een snelle toenamen van volume en het vrijkomen van energie op een schadelijke
manier. Voor een stofexplosie zijn zes ingrediënten nodig: een brandbare stof, zuurstof, een juiste
mengverhouding, een ontsteking, energie, en een katalysator.
Brandbare stoffen worden doorgaans geclassificeerd op basis van hoe ontvlambaar ze zijn. C-stoffen
ontbranden sneller dan de A-stoffen.
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Stof groep in ATEX

Type

Karakteristieken

IIIA

Brandbare zwevende
deeltjes

Vlambare deeltjes van 500μm of kleiner die opgenomen kunnen worden in de lucht en
een explosieve mix kunnen worden met zuurstof

IIIB

Niet geleidende stof

Vlambare stof met een weerstand groter dan 103 Ohm per meter

IIIC

Geleidende stof

Vlambare stof met een weerstand lager dan 103 Ohm per meter
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Stofexplosies

Risico’s en oorzaken
De ontsteking van een explosie kan op diverse manieren veroorzaakt worden. Onderzoek in Noord
Amerika laat zien dat de meeste stofexplosies een gevolg zijn van mechanische vonken. Deze kunnen
bijvoorbeeld ontstaan als motoren uit hun lagers zijn gelopen. Ook vormen elektrische vonken en statische
elektriciteit een groot gevaar.
Een deel van de oorzaken van stofexplosies blijft onbekend en een deel komt zo incidenteel voor, dat
onderzoekers er geen aandacht aan besteden. Denk hierbij aan bliksem, optische radiatie, ioniserende
radiatie, adiabatische compressie, exotherme reacties en ultrasoon geluid.
Overzicht van ontstekingsbronnen van stofexplosies

Overzicht van stoffen betrokken bij stofexplosies
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BRON: STAHL

De overblijfselen van de Imperial Sugar fabriek in de Verenigde Staten na een stofexplosie in 2008 waarbij 13 mensen omkwamen en 40 mensen gewond raakten.
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ATEX-sectoren
ATEX komt van het Franse ‘ATmosphères EXplosible’. Dagelijks werken zo’n 300.000 mensen in
explosiegevaarlijke omgevingen. Nederland telt 46.000 bedrijven die onder de ATEX-regulering vallen.
Houtverwerkende industrie
Bij het bewerken van hout komt stof vrij dat bijvoorbeeld in filters of
silo‘s explosieve stof/luchtmengsels kan vormen.

Voedselindustrie
In de voedselindustrie komt veel stof vrij als wordt gewerkt met
drogers, molens, pakstations, silo’s en spray reactoren. Ogenschijnlijk
onschuldige voedingsmiddelen als koffie, cacao, meel, melkpoeder,
suiker en gistpoeder kunnen grote explosies veroorzaken.

Energiecentrales
Door transport, vermaling en droging van stukkolen, kan kolenstof
ontstaan dat een explosieve stof/luchtmengsels kan vormen.

Chemische industrie
In de chemische industrie worden brandbare gassen, vloeistoffen
en vaste stoffen in diverse processen omgezet en verwerkt.
Men loopt onder meer gevaar bij de productie van meststoffen,
geneesmiddelen, pigmenten en wasmiddelen.
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ATEX wetgeving
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Opbouw wetgeving

Waarborg voor apparatuur en werkomgeving
De ATEX-richtlijnen zorgen dat ‘Explosive Atmospheres’ niet leiden tot explosies. ATEX bestaat uit twee
aparte richtlijnen: ten eerste een richtlijn voor de producenten en handelaren van apparatuur die werken
met explosieve atmosferen. En ten tweede een richtlijn voor werkgevers die te maken hebben met
explosieve atmosferen op de werkvloer.
Deze twee richtlijnen vullen elkaar aan en verwijzen ook naar elkaar.

ATEX 114

ATEX 153

Veiligheid apparatuur

Veiligheid werkomgeving

Voorschriften 2014/34/EU, sinds
20 april 2 016

Voorschriften 99/92/EG, sinds 20
april 2016 ATEX 153

-Veilige structuren en
oplossingen voor apparaten
-Veiligheidsvoorschriften en
waarschuwingen voor apparaten
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+

-Productgebruik in lijn met
voorschriften
-Managing en beheersing van
gebruiksomgeving

Voork om en va n

=

explosi es
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ATEX 114

Veiligheid apparatuur
De ATEX-richtlijn 114 controleert alle productie en import van apparatuur voor het gebruik binnen
explosieve omgevingen. ATEX vereist dat alle ATEX-apparatuur een CE-label draagt die een indicatie geeft
van de omstandigheden waarin het gebruikt wordt. Apparatuur valt onder de ATEX-voorschriften als het
aan drie eisen voldoet:
• Het apparaat moet doelbewust zijn ontwikkeld voor gebruik binnen explosiegevaarlijke atmosferen
onder normale temperaturen en druk;
• Het apparaat moet gas, nevel, mist, stof of brandstof bevatten, en moet daarbij zuurstof als oxiderende
stof toelaten;
• Het apparaat moet een potentiele ontstekingsbron bevatten, zoals een vonk of heet oppervlakte.
ATEX gaat niet over medische apparatuur, huishoudelijke apparatuur met gas en faciliteiten waar
explosieven worden opgeslagen.
Voorbeeld van een ATEX-label

a

Conveyor Systeem X

b

Vlint NL,
Minervaweg 99, Lelystad

2010 s/n 00003
110V AC
15A

POWHATEX1234X

c
d

f
g

Ex pD IIIC T3 Db IP67

II 2GD

Verklaring van de markeringen
a. productnaam
b. adres producent
c. ATEX-classificatie (zie tabellen 1 t/m 4)
d. productgroep en productcatagorie (zie tabel 5)
e. serienummer
f. electriciteit specificaties
g. ATEX-certificaatnummer
h. CE markering
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e

1342

h
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ATEX 114

Veiligheid apparatuur
Tabel 1 Explosieclassificatie
Ieder apparaat dat onder de ATEX-regulering valt heeft minimaal één explosie classificatie. Dit is een code
die aangeeft op welke wijze het product bescherming biedt tegen explosies. De classificatie begint met
‘Ex’ wat betekent dat apparatuur is gecertificeerd conform een IEC-standaard (International
Electrotechnical Commission). Of het begint met ‘EEx,’ wat betekent dat een apparaat gecertificeerd
conform een EN-standaard (European Norm). Hierna volgt de explosiebeschermingstechniek.
Beschermingstype

Beschermingsprincipe

Code

Gebruikt in zone

CENELEC

Intrinsieke
veiligheid

Lage voltage toevoer / lage spanning

Ex i
Ex iD

20,21,22

EN 60079-11

Onderdruk staande
apparatuur

De binnendruk is hoger dan de atmosferische druk

Ex p
Ex pD

21, 22

EN 60079-2

Omhulling/isolatie

De behuizing is bijv. gemaakt van polymeer waardoor geen
brandstof kan binnendringen

Ex m
Ex mD

20,21,22

EN 60079-18

Bescherming ‘tD’

De behuizing is gesealed tegen het binnendringen van stof.
Elektrische componenten zijn intern verwerkt met met de mate
van protectie IP6X

Ex t

20,21,22

EN 60079-31

IP66
Tabel 1

Tabel 2 Temperatuur klassen
De maximale oppervlaktetemperatuur van apparatuur is in de ATEX-explosieclassificatie getoond met een
t-Waarde die afloopt van T1 tot T6. Het is ook mogelijk dat de daadwerkelijke oppervlaktetemperatuur
wordt weergeven.
Klasse

Maximale oppervlaktetemperatuur in Celcius

T1

450

T2

300

T3

200

T4

135

T5

100

T6

85

Tabel 2

8

Vlint whitepaper | Atex; stof tot nadenken

ATEX 114

Veiligheid apparatuur
Tabel 3 Productcategorieën en beschermingsniveaus
De labels op ATEX-apparatuur duiden aan hoe gevaarlijk de atmosfeer is waarin een apparaat fungeert.
Apparatuur met het label ‘Da’ moet twee opeenvolgende storingen kunnen doorstaan zonder gevaar en
apparatuur met ‘Db’ moet één storing kunnen hebben. Apparatuur met de classificatie ‘Dc’ moet onder
normale omstandigheden veilig zijn.
Labeling gevaarlijke locaties
De waarschijnlijkheid dat een explosieve atmosfeer zich
ontwikkelt

Classificatie van
gevaarlijke locaties

Continu, voor lange periodes

Zone 20

Da

Waarschijnlijk dat het af en toe voorkomt

Zone 21

Da

Db

Vrijwel nooit en voor korte periodes

Zone 22

Da

Db

Stof

Apparatuur beschermingsniveaus (EPL)

Dc

Tabel 3

Tabel 4 IP-beschermingswaarde
De IP bescherming, oftewel ‘Ingress Protection,’ geeft de mate aan waarin een apparaat beschermd is
tegen het binnendringen van vaste stof of vloeistoffen.
Waarde

Eerste waarde – bescherming tegen vaste substanties

Tweede waarde – bescherming tegen vloeistoffen

0

Geen bescherming

Geen bescherming

1

Objecten > 50mm

Verticaal uit een hoek van 90o druppend water (douche bestendig)

2

Objecten > 12mm

Uit een hoek van 70o tot 90o druppend water (regenbestendig)

3

Objecten > 2.5mm

Gesprayed water uit een hoek van 60o verticaal

4

Objecten > 1mm

Opspattend water uit iedere richting

5

Stof beschermd (beperkte binnendringing)

Scheuten water uit iedere hoek, een stroom water met een diameter van 6.3 mm

6

Stof beschermd (geen binnendringing)

Zware scheuten water uit iedere hoek, een stroom water met een diameter van 12.5 mm

7

Onderdompeling tot een diepte van 100 cm

8

Onderdompeling tot een specifieke diepte verder dan 100 cm

Tabel 4

Tabel 5 ATEX-markering
ATEX-apparaten kunnen in twee productgroepen worden opgedeeld. I gaat over de mijnbouw en II gaat
over alle overige industrieën. De letters D of G representeren respectievelijk of het om een apparaat gaat
dat te maken heeft met stof (Dust) of gas (Gas).
Markering

Productgroep

I

Mijnbouw

II

Overige industrieën

D

Stof

G

Gas

Tabel 5
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ATEX 153

Veiligheid Werkomgeving
De ATEX 153 schrijft regels
voor over hoe ATEX-apparatuur
gebruikt moet worden en
over hoe omgevingen met
explosiegevaar moeten
worden ingericht. Een veilige
werkomgeving betekent onder
meer dat deze is ingedeeld in
gevarenzones. De zones komen
overeen met de gevarenlocaties
op het ATEX-label van
producten. Zone 20 betekent
dat er continue of voor lange
periodes stofwolken zijn. Zone
21 betekent dat het waarschijnlijk
is dat het af en toe voorkomt dat
er stofwolken zijn. En zone 22
houdt in dat er vrijwel nooit of
alleen voor zeer korte periodes
stofwolken zijn.

zone 22

zone 20

ontvlambare stof
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De ATEX wetgeving is complex en het is daarom verstandig om
een onafhankelijke expert een explosie-veiligheidsdocument
(EVD) te laten opstellen. Dit helpt met het in kaart brengen van
risico-zones, preventiemaatregelen, instructies, opleidingen,
veiligheidsvoorschriften, en het verschaft een risicoanalyse. Om
specifiek stofrisico’s te beperken kan onder meer op de volgende zes
punten gelet worden. Zie volgende pagina.
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ATEX 153

Veiligheid Werkomgeving
1. Voorkom dat stof zich
ophoopt.
Doe aan ‘good housekeeping’
aan de hand van een goede
arbeidshygiënestrategie. Maak
vrijkomend stof onschadelijk door
het op te ruimen. Bij dodelijke
stofexplosies in het verleden
bleek soms dat stof op plekken
lag die moeilijk toegankelijk
zijn. Denk aan lampenkappen of
steunbalken. Ook hier moet stof
verwijderd worden.
2. Voorkom bij het stof
verwijderen dat er stofwolken
ontstaan.
Veeg stof niet op en blaas stof
niet met kracht weg. Zuig stof op
of verwijder het nat. Registreer
goed als u werkzaamheden
heeft verricht, zodat het reinigen
regelmatig plaatsvindt en niet
overgeslagen wordt.

3. Maak werknemers bewust van
het gevaar op stofexplosies.
Werknemers moeten blijven
opletten. Zorg dat nieuwe
werknemers goed worden
ingewerkt en houd leveranciers
op de hoogte.
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ATEX 153

Veiligheid Werkomgeving
4. Markeer gebieden met
explosiegevaar.
Explosiegevaarlijke gebieden
kunnen worden vastgesteld in
het explosie-veiligheidsdocument
(EVD). Zorg dat deze gebieden
zichtbaar zijn.

5. Zorg dat apparaten en
machines voldoende gekoeld
worden.
Stof kan het koelen van machines
bemoeilijken. Controleer daarom
goed dat er geen temperaturen
worden bereikt waardoor
ontstekingsbronnen ontstaan.

6. Verwijder schakelmateriaal
met vonken of hitte.
In bepaalde situaties moeten
schakelmechanismen en
elektrische bronnen zoals lampen
geschikt worden gemaakt
voor het gebruik in explosieve
atmosferen. Ze moeten
bijvoorbeeld goed zijn afgesloten
zodat stof en vonken niet bij
elkaar komen.
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De producten van Vlint voor
ATEX-zones
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ATEX veilige filters
Met ExCharge ® naaldvilt
weet je zeker dat zich
geen statische lading
opbouwt op het filter
in

je

ontstoffings-

installatie. Al honderden
bedrijven vertrouwen
op de veiligheid van
E x C h a r g e ®i n
ATEX zones.
Olaf Schipper productspecialist Vlint
Veel ontstoffings- en filtratieapparatuur komt in contact
met explosiegevaarlijke
stoffen. Het is daarom van
uitermate groot belang dat
er geen ontstekingsbronnen
in filtratiemechanismen
zitten. Normale filtermedia
overschrijden vaak de 108 ohm
weerstandsgrens waardoor zich
een statische lading opbouwt als
lucht en stof door filtermedia
heen bewegen. Dit kan tot
vonken en vervolgens explosies
leiden.
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Voor ATEX-omgevingen
maakt Vlint speciaal filters
van ExCharge® antistatisch
naaldvilt. Dit naaldvilt heeft een
weerstandswaarde ver onder de
106 Ohm gemeten volgens DIN
54345 deel 1 en 5. De geleiding
die ExCharge® naaldvilt biedt,
ontstaat doordat binnen in het
filtermedium roestvrijstraal garen
is verwerkt. Door de kwaliteit
van de geleiding kan het in alle
ATEX-stofgevarenzones gebruikt
worden (20, 21 en 22).

Het antistatische filtermedium
wordt door Vlint onder meer
verwerkt in filterzakken,
filterslangen en enveloppenfilters,
afhankelijk van de filtratiesituatie.
Verkeerde vormgeving van de
filters kan isolerend werken,
waardoor de gewenste geleiding
van onder de 106 Ohm niet
gehaald wordt. Let er daarom
op dat de bevestiging van het
geleidende naaldvilt, bijvoorbeeld
aan een snapring, niet de
stroomafvoer blokkeert.
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BFM manchetten
Als poeders bewerkt worden in productiebedrijven, is het belangrijk dat er geen ontvlambaar stof
ongecontroleerd vrijkomt en dat mechanismen zich niet statisch laden. Het stofdicht en antistatisch
koppelen van mechanismen in productiebedrijven kan onder meer met de BFM Seeflex 040 en de BFM
Seeflex 040 E. Deze zijn geschikt bij de bewerking van alle producten met een statische oplading boven
de 10 MJ. De BFM Seeflex 040 AS is toepasbaar bij producten met een statische oplading tot 1 MJ. Vlint
maakt ook manchetten op maat van het antistatische polyurethaan dat gebruikt wordt in de BFM Seeflex
fittingen en van ExCharge® antistatisch naaldvilt.

Voordelen BFM Seeflex fittingen:
Schoner
• 100% gesealed, elimineert
lekken en stofverlies
• Geen ophoping van
producten, dus betere
hygiëne
• Makkelijker door te spoelen

Veilig
• Bestand tegen druk (positief
en negatief)
• Geen extra tools nodig
voor bevestiging =
minder gezondheids- &
veiligheidsrisico’s
• De transparante fittingen
maken het mogelijk om door
fittingen heen te kijken

Efficiënter
• Flexibeler, sterker, robuuster
dan traditionele fitting, met
langere levensduur
• Inklembare fitting maakt
installatie makkelijk

Secundaire explosies
Het risico bestaat dat in een werkomgeving waar poeders circuleren, stof zich ophoopt op wanden,
muren, vloeren, draagbalken en lampenkappen. Door een ‘kleine’ explosie in een apparaat kan een
gebouw even trillen, waardoor dit ongecontroleerde omgevingsstof opwaait. Dit kan zorgen voor grote
nieuwe stofwolken met een gevaarlijk stof/zuurstof-mengsel, die op hun beurt tot een secundaire explosie
leiden. De BFM Seeflex 040 scheurt bij een ‘kleine’ interne explosie niet. Mocht zich een primaire explosie
in een apparaat voordoen, dan blijft hierdoor het risico op een secundaire explosie beperkt.
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Industriële slangen
ATEX-omgevingen vragen in veel gevallen om slangen die anti-statisch en elektrisch geleidend zodat er
geen potentiele ontstekingsbronnen ontstaan. Ook is het van groot belang dat slangen luchtdicht zijn,
zodat geen stof kan ontsnappen. Vlint is leverancier van industrieslangen die geschikt zijn voor transport
en afzuiging van zuren, base en andere agressieve chemische gassen of poeders in ATEX-omgevingen.
In de slangen is in veel gevalleen een spiraal verwerkt van geleidend materiaal, zodat bij goede aarding,
elektrische ladingen afgevoerd worden. Naast dat de slangen van Vlint in ATEX-omgevingen veilig zijn,
kunnen ze tevens geselecteerd worden op eigenschappen als:
• slijtvastheid
• microbenbestendigheid
• hydrolysebestendigheid
• ontvlambaarheid
• temperatuurbestendigheid (tot 1100 oC)
• voedselveiligheid (conform 1935/2004/EC, de 10/2011/EC en de 2023/2006/EC)
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Productcertificering
ATEX notified bodies

Wereldwijd is er een aantal ATEX notified bodies die producten testen op hun toepasbaarheid binnen
explosieve atmosferen. Officiële ATEX-productcertificering vindt onder andere plaats door:
• Baseefa (Engeland)
• DEKRA certificatie (NL)
• Physikalisch technische bundesanstalt (Duitsland)
• Laboratorio oficial Jose Maria (Spanje)
• Demko A/S (Denemarken)
• IBExU (Duitsland)

Het ExCharge® naaldvilt van Polyester, Dralon of Polypropyleen waar de filters van Vlint mee worden
gemaakt zijn gecertificeerd door DEKRA. De BFM manchetten van Vlint zijn gecertificeerd door
Baseefa en IBExU.
17
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Het werk van Vlint aan
onstoffingsinstallaties in ATEX-zones
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Onderhoud aan ontstoffingsinstallaties
Vlint werkt veel in ATEXomgevingen om filters te
vervangen en filtratiesystemen te
reconditioneren. De monteurs
van Vlint voorkomen waar
nodig ontstekingen, voeren
brandbare stof af, en schakelen
als de situatie daarom vraagt een
brandveiligheidswacht in. Vlint
kijkt naar de ATEX-veiligheid
bij de start van een project
en inventariseert mogelijke
probleemgebieden. Daarbij letten
de specialisten van Vlint onder
andere op de volgende vier
punten:
1. Statische elektriciteit
Als filters gemaakt zijn van
ExCharge® antistatisch naaldvilt,
wordt elektriciteit afgevoerd
via de filterkast. Bij het plaatsen
van filters en bij het onderhoud
van filtermechanismen wordt bij
twijfel over de aarding van filters,
een weerstandsmeting gedaan
van de filterbodem naar de
montageplaat van het filter. Ook
wordt gekeken of een filterkast of
filtermechanisme als geheel goed
geaard is.
2. Wrijving tussen onderdelen
In veel filtratiesystemen kunnen
door wrijvingen hittebronnen
ontstaan of zelfs vonken. Hete
lagers, aanlopende ventilatoren
en slippende v-snaren vormen
potentiele ontstekingsbronnen die
de Vlint-monteurs bestrijden.
19
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Onderhoud aan ontstoffingsinstallaties
3. Drukvaste apparatuur
Het is belangrijk dat apparatuur zo is aangelegd dat explosieoverdruk wordt opgevangen. Afhankelijk van
de stof en de hoeveelheid moet rekening worden gehouden met interne explosies. Een drukgolf moet de
omgeving zoveel mogelijk ontzien om secundaire explosies te voorkomen en personeel veilig te houden.

4. Drukontlasting van apparatuur
Het is belangrijk dat bij een explosie de drukgolf niet richting personen gaat. Hiervoor moet bijvoorbeeld
een explosieluik in de goede richting staan en werken.
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Stichting ATEX vertelt over Vlint
Iem Kievit, voorzitter stichting ATEX
Stichting ATEX
ziet Vlint als
een koploper als het gaat
om explosieveiligheid.
Vlint zorgt bijvoorbeeld
dat personeel in
antistatische kleding loopt,
met veilig gereedschap
werkt, en waar nodig een
brandveiligheidswacht
inschakelt.
Foto: Stichting ATEX bestuurslid Ewald Jansen (links) en Stichting ATEX bestuursvoorzitter Iem Kievit (rechts) op bezoek bij Vlint

“Stichting ATEX wordt bijna
wekelijks geconfronteerd met
verhalen over explosies op
de werkvloer. Soms vallen er
gewonden of zelfs doden. Ook
lopen bedrijven het risico op
strafvervolging. In de praktijk
merken we dat veel bedrijven
zich hier nu niet van bewust zijn.
Vaak ziet Stichting ATEX dat
bedrijven pas in actie komen als
het al fout is gegaan.
Onze stichting probeert
bedrijven en overheden bewust
te maken van de risico’s. We
vormen daarom een belangrijke
gesprekspartner voor het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Daarnaast
heeft de stichting aangesloten
opleiders die trainingen op
21

diverse niveaus kunnen verzorgen
(Basis A tot Deskundig).
Hierdoor leren mensen hoe ze
in ATEX-omgevingen opereren.
Ook doen we audits bij
bedrijven waarna we een tweetal
keurmerken kunnen afgeven als
de bedrijfsvoering voldoet aan
ATEX-certificatienormen.
Stichting ATEX ziet Vlint als
een koploper als het gaat
om explosieveiligheid. Vlint
heeft veel kennis in huis over
explosieveiligheid en zorgt voor
goed opgeleide medewerkers.
Daarnaast merken we bij
onze werkbezoeken dat Vlint,
in tegenstelling tot andere
bedrijven, certificaten niet voor

de show heeft, maar dat de
organisatie in de praktijk de
ATEX-kennis toepast.
Vlint zorgt bijvoorbeeld dat
personeel in antistatische kleding
loopt, met veilig gereedschap
werkt, en waar nodig een
brandveiligheidswacht inschakelt.
Vanuit Stichting ATEX zien we
dit als voorbeeld voor andere
bedrijven die maatschappelijk
verantwoord willen
ondernemen.”
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Stofexplosies, ATEX en Vlint
Overzicht van whitepaper

In deze whitepaper staat veel informatie over een complexe kwestie. We vatten het
belangrijkste kort samen door vier vragen te beantwoorden over stofexplosies, ATEX en Vlint:
1. Waar doet zich gevaar op stofexplosies voor?
Een stofexplosie heeft een paar basisingrediënten: een juiste mengverhouding van
zuurstof en brandbare stof, een ontstekingsbron,
een katalysator en energie. In veel sectoren
komen deze basisingrediënten als onderdeel
van productieprocessen bij elkaar. Denk
onder meer aan de gips- en kalkindustrie, de
houtverwerkende industrie, de chemische
industrie en de voedselindustrie.

2. Welke maatregelen zijn er te nemen
tegen stofexplosies?
Wie de richtlijnen van de ATEX 114 en
de ATEX 153 volgt, beperkt het risico
op stofexplosies. De ATEX 114 stelt
dat alle apparatuur dat met explosieve
atmosferen werkt, gecertificeerd is.
Apparatuur moet een afweermechanisme
bevatten om explosies te voorkomen. Het
design van apparatuur kan bijvoorbeeld
ontstekingsbronnen wegleiden, brandbare
stoffen isoleren of zuurstof weggenemen.
De ATEX 153 dwingt werknemers om
na te denken over explosieve atmosferen
op de werkvloer. De werkvloer moet
ingedeeld zijn in gevarenzones en
personeel moet goed geïnformeerd zijn.
Het is tevens raadzaam om een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen.
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In Nederland komen zo’n 20 stofexplosies per
jaar voor waarbij gewonden vallen. Incidenteel
doen zich ook dodelijke explosies voor. Bedrijven
die risico lopen op stofexplosies hebben daarom
te maken met strenge richtlijnen: de ATEX 114
(Europese product- en apparatuurrichtlijnen)
en de ATEX 153 (Europese richtlijnen voor
werkomgeving met explosie atmosferen).
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Stofexplosies, ATEX en Vlint
Overzicht van whitepaper

3. Op welke wijze zijn de producten van Vlint bestand tegen explosieve atmosferen?
antistatisch en elektrisch geleidend, waardoor
Veel ‘normale’ producten kunnen niet gebruikt
ze geen explosies ontsteken. De manchetten
worden in een ATEX-omgeving. Normale filters
8
van Vlint zijn bovendien drukvast, waardoor ze
overschrijden de 10 ohm weerstandsgrens
het risico op secundaire explosies verminderen.
waardoor ze elektrische ladingen niet afvoeren.
Normale industriële slangen en manchetten laden De producten van Vlint zijn gecertificeerd door
notified bodies als DEKRA, Baseefa en IBExU.
zich statisch als poeders en stoffen er doorheen
bewegen. De producten die Vlint levert voor
gebruik in explosieve atmosferen zijn

4. Wat kunnen de Vlint professionals
betekenen voor apparatuur in explosieve
atmosferen?
Vlint kan ATEX-producten bij klanten veilig
installeren omdat het beschikt over goed
opgeleid personeel dat zorgvuldig te werk
gaat. De Vlint professionals voorkomen waar
nodig ontstekingen, voeren brandbare stof
af, en schakelen als de situatie daarom vraagt
een brandveiligheidswacht in. Bij installatieen onderhoudswerkzaamheden in ATEXomgevingen kijken de ervaren professionals
bovendien verder dan alleen het product dat
ze komen installeren of reconditioneren. Ze
letten op potentiële gevaren zoals statische
elektriciteit, door de aarding van filterkasten
te controleren. De Vlint monteurs kijken
daarnaast of er wrijving is tussen onderdelen
(v-snaren, lagers, ventilatoren) en letten
op de drukvastheid en drukontlasting van
apparatuur.
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