BIJLAGE
“ATEX”

LET OP! LEES EERST DE ONDERSTAANDE TEKST.
Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus
- ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden’
(VOL-VCA) volgen .
- 'Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden'
(VIL-VCU) volgen.
ATEX valt dus buiten de lesstof van de cursus
‘Basisveiligheid’ (B-VCA) !

LET OP! LEES EERST DE ONDERSTAANDE TEKST.
Op enkele sheets staat in de rechterbovenhoek
Een i van informatie.
Deze sheets zijn toegevoegd om de leesbaarheid
te vergroten. Deze sheets hoeft u niet te
bestuderen want deze achtergrondinformatie of
lesstof valt buiten de exameneisen VCA.

Deze sheets zijn gemaakt voor personen die
een cursus ATEX (willen gaan) volgen.

In de (petro)chemische industrie is het onderwerp
explosieveiligheid al meer dan 100 jaar bekend.
In deze sector wordt veel gedaan aan de preventie van explosies.
In de praktijk echter komen explosies daar voor waar
niemand het verwacht.
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Er zijn naast de (petro)chemische industrie meer
bedrijfstakken waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen.

Enkele voorbeelden van bedrijven waar zich
gas- of stofontploffingen kunnen voordoen zijn:
- Voedingsmiddelenindustrie
(meel, graan, melkpoeder, suiker)
- Houtindustrie
en houtverwerkende bedrijven
(zaagsel)
- Metaalverwerkingsindustrie
(aluminiumpoeder, snijolie, smeerolie)
-Textielindustrie
(stof)
- Kunststofindustrie
(plastic poeders)
- Kunstmestindustrie
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ATEX
ATEX staat voor: Atmosferisch
ATEX staat voor: Atmosphère

Explosion
Explosible

(Engels)
(Frans)

Dit is de Europese regelgeving voor alle bedrijven die met
explosiegevaar door bijvoorbeeld stof, gassen en dampen
te maken hebben.
Betreffende ruimten moeten zijn gemarkeerd met
het driehoekige waarschuwingsbord.
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EXPLOSIEVE ATMOSFEER
Een explosieve atmosfeer ontstaat wanneer een gas of een
stof (b.v. houtstof) een dusdanige verhouding met lucht
(zuurstof) heeft dat bij ontsteking de verbranding zich uit
blijft breiden tot het mengsel is verbrandt.

Ontstekingsbron

Brandbaar
Materiaal

Zuurstof
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EXPLOSIE

Explosie (twee definities):
A) Een explosie is een zeer snel verlopende brand,
waarbij een drukgolf vrijkomt.
B) Een gebeurtenis waarbij een grote hoeveelheid energie
in kort tijd in een klein volume vrijkomt en waarbij een
schokgolf /drukgolf (knal) wordt opgewekt.
Fysische explosie:
Door fysische reacties.
Chemische explosie :
Door chemische reacties,
zoals: verbranding, ontleding en dergelijke.
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FYSISCHE EXPLOSIE
Een voorbeeld hiervan is het plotseling begeven van een
drukhouder die is gevuld met samengeperst gas. Door de
expansie van het gas ontstaan drukgolven in de omgeving.
De scherven van de houder kunnen bij het wegslingeren veel
schade veroorzaken.

Een ander voorbeeld is de thermische explosie.
Een thermische explosie vindt plaats wanneer twee
vloeistoffen met elkaar in contact worden gebracht, waarvan
de ene een veel hogere temperatuur heeft dan de
kooktemperatuur van de andere (bijvoorbeeld gesmolten
ijzererts en water). De verdamping van de laagst kokende
vloeistof die hierop volgt, kan zeer hoge drukken veroorzaken.
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CHEMISCHE EXPLOSIE
Chemische explosies ontstaan door snelle, exotherme
reacties.
Als bij een chemische reactie veel warmte vrij komt dan
spreekt men van een exotherme reactie.
Voorbeelden van exotherme reacties zijn nagenoeg alle
verbrandingsreacties en het oplossen van een metaal in
een zuur.
Voorbeelden van chemische explosies zijn:
gas-en stof explosies.
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3 SOORTEN EXPLOSIES:
-Gasexplosies
-Stofexplosie
-Vaste stof explosie

– gassen / dampen / nevels
– “vaste deeltjes”
bv) dynamiet

Producten die explosiegevaar kunnen veroorzaken:
– Brandbare gassen / dampen / nevels
bv) propaan, waterstof of benzine dampen.

Brandbare vloeistof (vlampunt < omgevingstemp.)
Hierbij geldt dat de damp boven de vloeistof brandt.
Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij
een vloeistof juist zoveel damp ontwikkelt dat
zich een ontstekingsgevaarlijk damp/lucht mengsel
kan vormen. (Bij vlampunt < 20 ºC dan al bij kamer temp. ontvlambaar!)

– Brandbare stofwolken
bv) koolstof, houtstof, papierstof, poedersuiker, graan of meel.
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Hoe kunnen we nagaan of een stof brandbaar is?
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Hoe kunnen we nagaan of een stof brandbaar is?
antwoord:
Of een stof brandbaar is, is na te gaan door de
Chemiekaart (Material Safety Data Sheet) te raad plegen.
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STOFEXPLOSIE
Een stofexplosie is in wezen niets anders dan een zeer
snelle verbranding van zwevende brandbare stofdeeltjes in
lucht.

Omdat de verbranding heel snel plaatsvindt, spreken we van
een explosieve verbranding. Door de verbranding van de stof
ontstaan hete verbrandingsgassen. Vindt de verbranding in
een gesloten ruimte plaats dan zal de druk in die ruimte in
een fractie van een seconde sterk oplopen. De omsluitende
constructie zal uit elkaar barsten. Dat gaat gepaard met een
drukgolf die zich in de omgeving voortplant.
Stofexplosies zijn extra gevaarlijk, omdat het opwervelend
stof na een explosie weer kan leiden tot een nieuwe
stofexplosie. Zo kan zelfs een keten van stofexplosies
ontstaan.
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GAS- EN STOFEXPLOSIE
In feite bestaat er geen verschil tussen een gas- en stof
explosie. Het ontstaan van een explosie als de ontwikkeling
van een explosie en de mogelijke effecten zijn vaak hetzelfde.

Woensdag 20 augustus 1997, deed zich een enorme explosie voor ter hoogte van de graanstockage
van SEMABLA (la Sociète d’Exploitation Maritieme Blayaise) te Blaye (Frankrijk).
De ontploffing trof hoofdzakelijk de verticale graansilo. De instorting van grote delen ervan bedolf de
Sheet
administratieve en technische lokalen en leidde tot 11 doden en 1 zwaar gewonde.
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DE EXPLOSIEDRIEHOEK:

Zuurstof

Ontstekingsbron

Brandbare
stof
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BRANDSTOF-LUCHT MENGSEL:
Al wanneer een brandstof-lucht mengsel een volume van
10 liter heeft, spreken we van een gevaarlijke explosieve
atmosfeer. Er moeten dan passende maatregelen worden
getroffen.
De meeste uiteenlopende ontstekingsbronnen kunnen een
explosie doen ontstaan.
Voorbeelden:
- Een vallende hamer.
- Een vallend mobieltje (niet exproof) dat batterij verliest.
Als de vorming van een explosieve atmosfeer niet kan
worden voorkomen, dan moeten alle mogelijke
ontstekingsbronnen absoluut worden vermeden !
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ONTSTEKINGSBRONNEN:
- Open vuur
dat afkomstig is van bijvoorbeeld een aansteker of
andere verwarmingsbronnen zoals blowers.
- Statische elektriciteit
de opbouw van geladen deeltjes door wrijving (ionisatie).
- Elektrische vonken
ontstaan door bijvoorbeeld het frequent schakelen van de gewone
lichtschakelaar in een explosiegevaarlijke omgeving of ruimte.
- Warme / Hete oppervlakten (‘hot spots’)
die ontstaan door bijvoorbeeld:
- warmte van machines
- hete lagers
- hete leidingen
- Wrijving
die ontstaat door bijvoorbeeld het vastlopen van machines.
of door een slippende riem of door slepen van een (aandrijf) ketting.
- Het onveilig gebruik van gereedschappen en metalen
zoals een niet explosieveilig uitgevoerde heftruck.
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EXPLOSIEGEVAARLIJKE GEBIED:
Definitie:
“Een gebied waar een explosiegevaar aanwezig is
doordat er mogelijk brandbare gassen, brandbare dampen,
brandbare vloeistoffen, brandbaar stof of brandbare vezels
in een ruimte aanwezig zijn”.
Voorbeelden van explosiegevaarlijke dampen zijn:
aceton en terpentine.
Voorbeelden van explosiegevaarlijke gassen zijn:
aardgas en waterstof.
Voorbeelden van explosiegevaarlijke vaste stoffen zijn:
houtstof, meel en suiker.
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2 RICHTLIJNEN:
Er zijn twee belangrijke richtlijnen waaraan alle
bedrijven vanaf 1 juli 2006 moeten voldoen:
ATEX 114 en ATEX 153.

ATEX 114 (‘productie richtlijn’)
Heeft betrekking op het gebruik van elektrische en
mechanische apparatuur (producten) in
explosiegevoelige en explosiegevaarlijke ruimtes.
ATEX 153 (‘sociale richtlijn’)
Beschrijft de minimale voorschriften voor de verbetering
van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid
van werknemers in omgevingen met explosiegevaar.
Heeft betrekking op de zone indeling bij
arbeidsplaatsen.
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2 RICHTLIJNEN: (vervolg)
Er zijn twee belangrijke richtlijnen waaraan alle
bedrijven vanaf 2016 moeten voldoen:
ATEX 114 en ATEX 153.

ATEX 114 (‘productie richtlijn’)
Staat in Nederland vermeld in de “Warenwet”.

ATEX 153 (‘sociale richtlijn’)
Staat in Nederland vermeld in de “ARBO-wetgeving”.
In de “15e bijzondere ARBO-richtlijn”.
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ATEX
Richtlijnen

ATEX 114
producten
Warenwet

ATEX 153
arbeidsplaatsen
Arbowet
Maatregelen

EVD
EVD =
explosieveiligheidsdocument

Explosieveilig
materieel

Beveiligingssystemen
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INDELING VAN APPARATEN (ATEX 114)
De ATEX-CE richtlijn maakt in bijlage I een indeling in
apparaatgroepen en categorieën.

GROEP I
Apparaten die bedoeld zijn voor ondergrondse werkzaamheden in mijnen
en voor de delen van bovengrondse installaties daarvan waar ten
gevolge van mijngas en/of brandbaar stof gevaar kan heersen.
GROEP I is onderverdeeld in categorieën M1 en M2.
- Categorie M1 zeer hoog beschermingsniveau
- Categorie M2 hoog beschermingsniveau
GROEP II
Apparaten die bedoeld zijn voor gebruik op andere plaatsen waar ten
gevolge van de explosieve omgeving gevaar kan heersen.
Groep II is onderverdeeld in categorieën 1, 2 en 3
- Categorie 1 zeer hoog beschermingsniveau
- Categorie 2 hoog beschermingsniveau
- Categorie 3 normaal beschermingsniveau
Sheet

23

INDELING VAN APPARATEN (ATEX 114)
Onder de ATEX richtlijn vallen:
- alle apparatuur (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen
die bedoeld zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten.
- 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 ontploffingsgevaar.
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INDELING VAN APPARATEN (ATEX 114)
Toepassingsgebied:
Het toepassingsgebied beslaat plaatsen waar ten gevolge van plaatselijke
en bedrijfsomstandigheden een explosieve omgeving kan ontstaan door
mengsels van zuurstof en ontvlambare stoffen in de vorm van gassen,
dampen, nevels en stof onder atmosferische omstandigheden, waarin de
verbranding zich na ontvlamming uitbreidt tot het gehele niet verbrande
mengsel.

De ATEX 114 richtlijn is niet van toepassing op
zeeschepen en mobiele offshore-installaties, alsmede de uitrusting aan
boord van deze schepen of installaties omdat deze reeds onder het
IMO verdrag vallen (IMO = Internationale Maritieme Organisatie).
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VEILIGE APPARATEN (ATEX 114)
Fabrikanten van explosieveilig-apparatuur moeten voldoen aan de
ATEX 114. Daarin staat voor alle soorten Ex-apparatuur hoe ze die
goed kunnen laten keuren.
De procedure is afhankelijk van het soort apparatuur en de omgeving
(de zone) waarvoor de apparatuur bedoeld is.

De fabrikant is verplicht in elk geval de volgende 2 documenten
bij een apparaat mee te leveren:
1) goedkeuringsverklaring
2) handleiding
Voor componenten die niet zelfstandig te gebruiken zijn
(zoals: klemmen, lege kasten etc.) is alleen een verklaring nodig
waaruit blijkt aan welke specificaties de component voldoet.
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VEILIGE APPARATEN (ATEX 114)

Markering:
Op elk apparaat en beveiligingssysteem moet de volgende gegevens
zijn aangebracht:
• naam en adres van de fabrikant;
• CE-markering;
• serie- of type aanduiding;
• fabricagejaar;
• specifiek merkteken van explosiepreventie
gevolg door het symbool
- van de apparaten groep (groep I of II)
- en de categorie (1,2 of 3);
• voor apparaten van groep II de letter “G” en/of de letter “D”
G (Gas); voor aanwezigheid van gasexplosiegevaar
D (Dust); voor aanwezigheid van stofexplosiegevaar
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WAAROM EEN ZONE‐INDELING? (ATEX 153)
Bij sommige processen komen explosieve gassen vrij.
Bijvoorbeeld in rioolzuiveringen.
Ook komt het voor dat er een grote hoeveelheid poedervormige
stof aanwezig is. Bijvoorbeeld in veevoedersilo’s.
Ook vloeistoffen met een lager vlampunt dan de
omgevingstemperatuur vergroten de kans op een explosie.
Er zijn in bovengenoemde voorbeelden verhoogde kans op
explosies. Daarom zijn er op die plaatsen vaak
explosiegevaarlijke zones ingesteld.
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WAAROM EEN ZONE‐INDELING? (ATEX 153) (vervolg)
Plaatsen waar een ontplofbare atmosfeer kan voorkomen
analyseren en classificeren:
1. Te treffen organisatorische maatregelen
2. Uitsluiten van ontstekingsbronnen
3. Keuze van explosieveilig materieel
4. Installaties in explosiegevaarlijke gebieden, installatiewijze
5. Onderhoud en reparatie
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ZONE INDELING (ATEX 153)
gasexplosiegevaar: zones 0, 1 en 2 (1 cijfer)
stofexplosiegevaar: zones 20, 21 en 22 (2 cijfers)
(in zone 0 respectievelijk 20 is meest ernstig explosiegevaar)

zone indeling bij een tankstation
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ZONE INDELING (ATEX 153)
Zone 0 of 20: PERMANENT ONTPLOFFINGSGEVAAR
Zeer waarschijnlijk dat er een explosie plaats vindt.
Doordat gas/damp of stof voortdurend aanwezig is.
Zone 1 of 21: POTENTIEEL ONTPLOFFINGSGEVAAR
Waarschijnlijk is het dat er een explosie plaats vindt.
Doordat gas/damp af en toe aanwezig is.
Zone 2 of 22: GERING
ONTPLOFFINGSGEVAAR
Onwaarschijnlijk is het dat er een explosie plaats vindt.
Doordat gas/damp hele korte periodes aanwezig is.
Werken in een explosiegevaarlijke zone mag alleen met
schriftelijke instructies, die goedgekeurd moeten zijn door
de verantwoordelijke leidinggevende.
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ZONE INDELING (ATEX 153)
Zone 0 of 20: PERMANENT ONTPLOFFINGSGEVAAR
Gas/damp of stof voortdurend aanwezig
(meer dan 1000 uur per jaar) voortdurend of herhaaldelijk

Zone 1 of 21: POTENTIEEL ONTPLOFFINGSGEVAAR
Gas/damp of stof waarschijnlijk af en toe aanwezig
(tussen de 10 en 1000 uur per jaar) onder normaal bedrijf af en toe

Zone 2 of 22: GERING
ONTPLOFFINGSGEVAAR
Gas/damp of stof indien aanwezig voor korte duur
(minder dan 10 uur per jaar) onder normaal bedrijf niet waarschijnlijk

Afhankelijk van de zone zijn speciale maatregelen
vereist om het ontploffingsgevaar weg te nemen of zo klein
mogelijk te maken. Hoe gevaarlijker de zone is,
Sheet
hoe strenger de maatregelen moeten zijn.
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ZONE INDELING (ATEX 153)

Sheet
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DE EXPLOSIEGRENZEN
BIJ BRANDBARE GASSEN
– Onderste Explosie Grens (OEG)
of Lower Explosion Limit (LEL)
= minimale hoeveelheid gas die in de lucht moet zitten
om een explosie te veroorzaken
– Bovenste Explosie Grens (BEG)
of Upper Explosion Limit (UEL)
= maximale concentratie gas in de lucht waarbij nog
een explosie kan plaatsvinden

– Explosiegebied = gebied tussen LEL en UEL
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DE EXPLOSIEGRENZEN
BIJ BRANDBARE GASSEN

aardgas

Bij 5,9 % aardgas in de lucht ontstaat de LEL
Bij 14,9 % aardgas in de lucht ontstaat de UEL
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DE EXPLOSIEGRENZEN
BIJ BRANDBARE GASSEN
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STOFEIGENSCHAPPEN (1)
RELATIEVE DAMPDICHTHEID
Deze waarde geeft aan of de damp zwaarder of lichter dan lucht is.
Hieruit volgt of de vrijkomende stof zich op de vloer of tegen het plafond
verzameld.
MINIMALE ONTBRANDINGSTEMPERATUUR
Omschrijft de laagste temperatuur van een verhit oppervlak waarbij
de ontbranding van een explosief mengsel aan dat oppervlak
plaats kan vinden.
MINIMALE ONSTEKINGSENERGIE
Deze waarde geeft aan hoeveel energie er nodig is om een explosief
mengsel van een brandbare stof bij lucht te laten ontbranden.
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STOFEIGENSCHAPPEN (2)
DE GROOTTE

Bij beoordeling van explosiegevaar bij vaste stoffen speelt
de grootte van de deeltjes een belangrijke rol.
Stofdeeltjes kleiner dan 0,5 mm kunnen enige tijd in de lucht
blijven zweven voordat ze door hun eigen gewicht naar
beneden zakken. Als deze deeltjes ook nog brandbaar zijn
kan zich een explosief mengsel in de lucht vormen.
Let op! Veel stoffen die als ontbrandbaar bekend staan
zijn onder de genoemde omstandigheden ook explosief!
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ATEX-ARBO (ATEX 153)
De ATEX153 richlijn geeft de minimumvoorschriften voor de
verbetering van de gezondheidsbescherming en van de
veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen
gevaar kunnen lopen.

De ATEX-Arbo richtlijn is gericht tot de werkgevers.
De werkgever dient volgens onderstaande volgorde
maatregelen te treffen om explosies te voorkomen of
bescherming hiertegen te bieden:
1. het voorkomen van het ontstaan van explosieve atmosferen
2. het vermijden van de ontsteking van explosieve atmosferen
3. het beperken van de schadelijke gevolgen van een explosie
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ATEX-ARBO (ATEX 153)
Het is niet altijd en overal mogelijk om een explosieve
atmosfeer te vermijden. In deze gevallen zijn er maatregelen
nodig om te zorgen dat er geen ontsteking plaatsvindt.
Indien er onverhoopt toch een ontsteking plaatsvindt,
de juiste maatregelen nemen om de gevolgen van een
explosie te beperken.
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ATEX-ARBO (ATEX153)
Om de juiste maatregelen te kunnen nemen,
moet eerst bepaald worden welke risico’s er zijn.
Zo’n risicobeoordeling moet volgens ATEX 153
uit de volgende 4 stappen bestaan:
1) Vaststellen hoe waarschijnlijk het is dat er explosieve
atmosferen voorkomen en blijven bestaan.
2) Vaststellen hoe waarschijnlijk het is dat er een ontstekingsbronnen aanwezig kunnen zijn, dat ze actief kunnen worden
en dat ze daadwerkelijk de explosieve atmosfeer ontsteken.
3) Vaststellen welke explosierisico’s er verbonden zijn aan de
installatie, de gebruikte stoffen en het proces
(en de combinatie hiervan).
4) Vaststellen van de mogelijke omvang en de gevolgen
Sheet
van een explosie.
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ATEX-ARBO (153)
Een dergelijke risicobeoordeling is verplicht
voor de volgende situaties:
a) Bij normale gebruiksomstandigheden inclusief onderhoud.
b) Bij in-en buitenbedrijfstellingen.
c) Bij te voorziene storingen
d) Bij redelijkerwijs te voorzien onjuist gebruik.
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ATEX-ARBO (153)
De werkgever is verplicht om:
- een beoordeling van de explosierisico’s te maken
- het opstellen en bijhouden van
een explosieveiligheidsdocument
- indien nodig, het opstellen van een systeem van
schriftelijke werkinstructies en werkvergunningen

Uit het explosieveiligheidsdocument ofwel EVD volgt welke
plaatsen in welke zones (volgens bijlage I van de richtlijn)
zijn ingedeeld. Ook zijn hierin alle voorzorgsmaatregelen
vastgelegd zoals: heetwerkvergunning, equipment beveiligen,
onderhoudsprogramma’s en gasdetectie.
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EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT
INHOUDSOPGAVE

1. Risico-inventarisatie en –evaluatie
2. Stoffenlijst
3. Zone-indeling
4. Beschrijving van de organisatorische maatregelen
5. Beheer van het explosieveiligheidsdocument
Ad 1. Risico-inventarisatie en –evaluatie
- Beoordeling van alle werkplekken;
- Gevarenbronnen geïdentificeerd;
- Ontstekingsbronnen geïdentificeerd;
- Aanwezige risico’s geïdentificeerd;
- Gevarenzone indeling geëvalueerd;
- Beheersen van de werkzaamheden;
- Cursussen.
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ANDERE WETGEVING
De richtlijn ATEX 153 is niet van toepassing op:
• medische behandelruimten
• gastoestellen die vallen onder het warenwetbesluit
Gastoestellen
• springstoffen / chemische instabiele stoffen
• vervoer over land, water en door de lucht
(als vervoermiddelen bedoeld zijn voor gebruik
op plaatsen met een kans op een explosie dan geldt
ATEX 153 weer wel !)
• winningsgebieden
Sheet
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VEILIG WERKEN
De basisregels voor veilig werken zijn:
- Werk alleen met een werkvergunning.
- Volg altijd de instructies op voordat je een zone betreedt.

- Weet wat je moet doen als een alarm afgaat
of een ongeluk gebeurt.
- Draag bij de werkzaamheden altijd de juiste kleding.

Sheet
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VEILIG WERKEN
Aanvullende regels voor veilig werken zijn:
- In gebieden met gasontploffingsgevaar mag worden gewerkt,

maar alleen als het zeker is dat er geen gevaarlijke
gasmengsel hangt .

- In zone 0 mag alleen worden gewerkt al het gebied is
onttrokken aan het proces door bijvoorbeeld ventilatie.
- In zone 1 en zone 2 mag de gasconcentratie niet hoger zijn
dan 10% van de LEL waarde.
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VEILIG WERKEN
Aanvullende regels voor veilig werken zijn:

Wanneer wordt gewerkt in gebieden met stofontploffingsgevaar,
gelden in de meeste bedrijven aparte, afwijkende
(of specifieke) regels.
Een voorbeeld van een specifieke regel is:
“Wanneer je door de stofwolken je eigen hand
bij een gestrekte arm niet kunt zien,
is het zeer gevaarlijk in de ruimte”.
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VEILIG WERKEN
2 VUISTREGELS MET BETREKKING OP STOF:

Een voorbeeld van een vuistregel is:
“Er is geen sprake van een explosief mengsel,
zolang men door een stofwolk heen kan kijken”.
Let op ! Geen absolute zekerheid.

Een voorbeeld van een andere vuistregel is:
“ Als er zichtbare voetafdrukken in de stof achter blijven
is er al voldoende stof aanwezig om bij het op wervelen een
explosief mengsel te kunnen vormen”.
Verwijder stoflagen daarom op tijd!

Sheet

49

VEILIG WERKEN

Hoe verklein je de kans op een explosie?

• Voorkomen van gas- en stofontwikkeling.
• Beperken concentratie gas en/of stof.
• Zuurstof in de lucht vervangen door inert gas
waardoor explosie niet meer mogelijk is.
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VEILIG WERKEN

In explosiegevaarlijke omgevingen
is het streng verboden om:

• zonder toestemming te betreden;
• zonder toestemming materialen en middelen
mee te nemen die een gevaar kunnen opleveren;
• zonder werkvergunning werkzaamheden
uit te voeren.
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VEILIG WERKEN

Sheet
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Wat is de officiële definitie van een
explosiegevaarlijk gebied?
A) Een gebied waar brandbare gassen, brandbare
dampen, brandbare vloeistoffen, brandbaar stof
of brandbare vezels in een ruimte aanwezig zijn.
B) Een gebied waar mogelijk brandbare gassen,
brandbare dampen, brandbare vloeistoffen ,
brandbaar stof of brandbare vezels in een ruimte
aanwezig zijn.
C) Een gebied waar explosiegevaar aanwezig is
doordat er mogelijk brandbare gassen, brandbare
dampen brandbare vloeistoffen, brandbaar stof of
brandbare vezels in een ruimte aanwezig zijn.
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Wat is de officiële definitie van een
explosiegevaarlijk gebied?
A) Een gebied waar brandbare gassen, brandbare
dampen, brandbare vloeistoffen, brandbaar stof
of brandbare vezels in een ruimte aanwezig zijn.
B) Een gebied waar mogelijk brandbare gassen,
brandbare dampen, brandbare vloeistoffen ,
brandbaar stof of brandbare vezels in een ruimte
aanwezig zijn.
C) Een gebied waar explosiegevaar aanwezig is
doordat er mogelijk brandbare gassen, brandbare
dampen brandbare vloeistoffen, brandbaar stof of
brandbare vezels in een ruimte aanwezig zijn.
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Wat is er nodig voor een gasexplosie
in een ruimte?

A)Brandbaar gas, waterstof en een ontstekingsbron.
B) Brandbaar gas, zuurstof en een ontstekingsbron.
C) Brandbaar gas, zuurstof en een vlam.
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Wat is er nodig voor een gasexplosie
in een ruimte?

A)Brandbaar gas, waterstof en een ontstekingsbron.
B) Brandbaar gas, zuurstof en een ontstekingsbron.
C) Brandbaar gas, zuurstof en een vlam.
De ontstekingsbron kan een vlam zijn,
maar ook bijvoorbeeld een vonk of een heet
oppervlak.
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Waar staat ATEX 114 voor?
A) Deze richtlijn definieert eisen aan apparatuur.

B) Deze richtlijn bepaald de indeling van de zones.

C) Deze richtlijn geeft een risico analyse van de zones.
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Waar staat ATEX 114 voor?
A) Deze richtlijn definieert eisen aan apparatuur.

B) Deze richtlijn bepaald de indeling van de zones.

C) Deze richtlijn geeft een risico analyse van de zones.

Sheet

58

Waar staat ATEX 153 voor?
A) Deze richtlijn definieert eisen aan apparatuur.

B) Deze richtlijn bepaald de indeling van de zones.
C) Deze richtlijn heeft betrekking op de indeling
van de apparaat groepen en categorieën.

Sheet

59

Waar staat ATEX 153 voor?
A) Deze richtlijn definieert eisen aan apparatuur.

B) Deze richtlijn bepaald de indeling van de zones.
C) Deze richtlijn heeft betrekking op de indeling
van de apparaat groepen en categorieën.
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Waar staat zone 21 voor?

A) Waarschijnlijk af en toe een explosie door gas.
B) Waarschijnlijk af en toe een explosie door stof.
C) Zeer waarschijnlijk gedurende een langere periode
explosiegevaar door gas.
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Waar staat zone 21 voor?

A) Waarschijnlijk af en toe een explosie door gas.
B) Waarschijnlijk af en toe een explosie door stof.
C) Zeer waarschijnlijk gedurende een langere periode
explosiegevaar door gas.
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Waar staat zone 0 voor?

A) Voortdurende aanwezigheid van stof
daardoor grote kans op een explosie.
B) Voortdurende aanwezigheid van gas
daardoor grote kans op een explosie.
C) Gedurende een korte periode aanwezigheid
van stof daardoor een kleine kans op een explosie.
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Waar staat zone 0 voor?

A) Voortdurende aanwezigheid van stof
daardoor grote kans op een explosie.
B) Voortdurende aanwezigheid van gas
daardoor grote kans op een explosie.
C) Gedurende een korte periode aanwezigheid
van stof daardoor een kleine kans op een explosie.
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Waar staat zone 22 voor?
A) Hele korte periodes aanwezigheid van stof
daardoor is het onwaarschijnlijk dat er een explosie
plaatsvindt.
B) Hele korte periodes aanwezigheid van gas
daardoor is het onwaarschijnlijk dat er een explosie
plaatsvindt.

C) Af en toe aanwezigheid van stof
daardoor is het waarschijnlijk dat er een explosie
plaatsvindt.
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Waar staat zone 22 voor?
A) Hele korte periodes aanwezigheid van stof
daardoor is het onwaarschijnlijk dat er een explosie
plaatsvindt.
B) Hele korte periodes aanwezigheid van gas
daardoor is het onwaarschijnlijk dat er een explosie
plaatsvindt.

C) Af en toe aanwezigheid van stof
daardoor is het waarschijnlijk dat er een explosie
plaatsvindt.
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Hoe wordt een zone aangeduid waar een
groot explosiegevaar bestaat als gevolg
van vrijkomende brandbare gassen?

A) Zone 0
B) Zone 21
C) Zone 22
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Hoe wordt een zone aangeduid waar een
groot explosiegevaar bestaat als gevolg
van vrijkomende brandbare gassen?

A) Zone 0
B) Zone 21
C) Zone 22
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Welke beweringen zijn juist?

A) Veiligheidskleding valt onder ATEX 114.
Elektro motoren vallen onder ATEX 153.
B) Veiligheidskleding valt onder ATEX 114.
Elektro motoren vallen onder ATEX 114.
C) Veiligheidskleding valt onder ATEX 153.
Elektro motoren vallen onder ATEX 114.
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Welke beweringen zijn juist?

A) Veiligheidskleding valt onder ATEX 114.
Elektro motoren vallen onder ATEX 153.
B) Veiligheidskleding valt onder ATEX 114.
Elektro motoren vallen onder ATEX 114.
C) Veiligheidskleding valt onder ATEX 153.
Elektro motoren vallen onder ATEX 114.
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Welke bewering is juist?

A) Het explosieveiligheidsdocument
valt onder ATEX 114.
B) Het explosieveiligheidsdocument
valt onder ATEX 153.
C) Het explosieveiligheidsdocument
valt niet onder de ATEX-richtlijnen.
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Welke bewering is juist?

A) Het explosieveiligheidsdocument
valt onder ATEX 114.
B) Het explosieveiligheidsdocument
valt onder ATEX 153.
C) Het explosieveiligheidsdocument
valt niet onder de ATEX-richtlijnen.
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Ga voor meer ‘bijlagen’ (pdf-files) naar:
WWW.VCA-HALEN.NL
Onder de link “Downloads”
staan o.a. de volgende items:
• toolboxen
• bijlagen
Ga voor ‘VCA proefexamens’ naar:
WWW.VCA-HALEN.NL
Onder de knop “VCA-EXAMEN”
staan o.a. de volgende items:
• proefexamens online
• proefexamens downloaden
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- Training Open Inschrijving
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