Stofdeeltjes als
gevaarlijke stof

Waarom bescherming tegen stofdeeltjes, waarom beveiliging
tegen explosies?

In vele takken van de industrie worden poeder- en stofvormige producten verwerkt of ontstaan deze tijdens het productieproces.
Aangezien alle vaste stoffen stofdeeltjes vormen en deze ook kunnen mengen, bestaat er een oneindige veelvoud aan stofsoorten.
Stof bestaat uit fijne deeltje van vaste stoffen in de lucht, die ontstaan door mechanische processen of door wervelingen. Indelingen
zijn zeer moeilijk te maken, en er bestaan daarom meerdere mogelijkheden:
- naar grootte van de stofpartikels
- naar herkomst
- naar belasting voor de mens
- naar fysische eigenschappen

zie afbeelding 1 - 4
zie afbeelding 5
zie afbeelding 6 en 7
zie blz. 13 "Gestis Stofdatabank"

Onafhankelijk van de indeling als "nutsstof" (metallurgie, productie van kleur- en kunststoffen, farmacie, cosmetica) of als afvalstof,
veroorzaken alle stofsoorten gevaar voor de gezondheid en veel stoffen bovendien ook brand- of zelfs explosiegevaar. Een 1 mm
dikke laag houtstofmengsel is bijvoorbeeld al voldoende voor een explosie!
zie blz. 8, afbeelding 12

Deze feiten, gecombineerd met een nog weinig ontwikkeld bewustzijn van dit gevaar bij vele betrokkenen in vergelijking met
explosiebeveiliging, onderstrepen het belang van het thema beveiliging tegen stofexplosies.

Stof
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Granulaat

Afbeelding 1 - 3, Indeling naar korrelgrootte

Teststof: kleiner dan 0,001 mm

Partikelgrootten

Dit punt is zo groot als
een potloodpunt Een
potloodpunt is gelijk aan
deeltje van 50 µm grootte.
1 µm = 0.001 mm

Onder gemiddelde
omstandigheden in de atmosfeer zwevende deeltjes

Zuivere
lucht

50

Nevel

5

1

Sporen

Pollen
Waarneembaar bereik:

10

Vliegas

Rook

Bacteriën
Stov

Visueel

Optische microscoop

Elektronenmicroscoop
Afbeelding 4, Indeling naar partikelgrootte
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0,01

Tabakrook

0,001 µm

Virussen

Kolen- en olierook

Permanente atmosferische verontreinigingen
Deeltjes die kleiner zijn dan 1 Ìm
zweven permanent in de lucht,
aangezien ze
gedragen worden
door molecuulbeweging
(Brownsche
beweging)

Indeling van stof naar partikelgrootte
Onderverdeling naar stoftype

Stof
Zeer fijn verdeelde vaste
deeltjes in de lucht - ontstaan
door mechanische processen
of werveling

Huisstof
- Steenkorrels
- Huidschilfers
- Levensmiddelresten
- Wrijvingsmateriaal
- Schimmelsporen
- Bacteriën
Stofvlokken

Vezelstof

- anorganische vezels
(asbest, glaswol...)
- organische vezels
(katoenstof...)

Steenstov
- Silicaten (zand)
- Löss
Bloeistov
- Pollen

Afbeelding 5, Indeling naar herkomst

Bij be- en verwerkingprocessen wordt
onvermijdelijk ook stof geproduceerd.
Grof stof zet zich snel af, fijn stof blijft
echter langdurig in de lucht zweven,
wordt diep in de longen ingeademd en
daar gedeponeerd.
Stof kan daardoor op den duur de
gezondheid van medewerkers op de
werkplek aantasten. De grootste
inspanningen voor de arbeids- en
gezondheidsbescherming moeten ook
de stofbelasting op de werkplek gelden.

E-stof
Het merendeel van alle deeltjes die aanwezig zijn in het adembereik en via mond en neus worden ingeademd,
wordt omschreven als inadembare fractie = E-stof.
Terwijl kleinere partikels (doorsnede < 5 μm) bijna volledig worden ingeademd, neemt de inhaleerbaarheid van
grotere partikels af (niet-inadembaar aandeel).
Een deel van het E-stof wordt op grond van de geringe korrelgrootte A-stof genoemd.
A-stof
Onder de alveolaire fractie (A-stof) verstaat men het deel van inadembaar stof dat zo fijn is, dat het tot in de
kleinste vertakkingen van de longen, in de alveolen (longblaasjes), kan doordringen en daar blijft.
Voor deze deeltjes is het niet mogelijk een precieze grootte aan te geven, maar slechts een grootteverdeling.
Dit bereik wordt beschreven in de norm DIN EN 481.
Afbeelding 6, A- en E-stof

De stofdeeltjes worden door
het lichaam door:
- inademen
- inslikken
- absorptie via de huid
opgenomen

E-Stov

A-Stov
Afbeelding 7, opname in het lichaam
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Wat wordt geëist?

Voor de gezondheidszorg en de arbeidsveiligheid wordt een veilige eliminatie van stof door af- resp. opzuigen geëist. Door de
technische voortgang in het kader van de normenontwikkeling zijn zowel de testprocedure als de classificatieaspecten veranderd. In
het verleden bestonden er bijvoorbeeld vijf toepassingscategorieën, nu bestaan er nog drie stofklassen. Het bestaan van apparaten
die volgens verschillende testprocedures geëvalueerd zijn, werkt in de praktijk verwarrend. Voor de gebruiker, maar ook voor
inspectiepersoneel, valt het door de aanduiding (L,M,H) eenduidig te bepalen welk apparaat geschikt is voor welke stofklasse. Om
duidelijkheid te verschaffen, heeft de IFA (voorheen BGIA) een tabel ontwikkeld waarin, uitgaande van de reglementaire geschiktheid
van apparaten, de classificatie volgens de verschillende testgrondslagen wordt weergegeven.

Nieuwe stofklasse-indeling voor
stofafvoerende machines

DIN EN 60335-2-69 Bijl. AA

Geschikt voor droog, voor de gezondheid
gevaarlijk, niet brandbaar stof

Stofklasse

Maximale doorlatingsfactor

met AGW > 1 [mgm-3]

Minstens L
(M, H)

< 1%

met AGW > 0,1 [mgm-3]

Minstens M
(H)

< 0,1%

met AGW > 0,1 [mgm-3]

H

< 0,005%

kankerverwekkende gevaarlijke stoffen volgens de
wet op gevaarlijke stoffen §11, TRGS 905, TRGS 906

H

< 0,005%

H + geschiktheid
voor gebruik
volgens TRGS 519

< 0,005%

Asbest volgens TRGS 519
Aanvullende geschiktheid voor brandbaar stof
van alle stofexplosieklassen (met uitzondering
van stof met een lage minimale ontstekingsenergie
ME < 1 mJ)

Minstens L
met
aanvullend
Zone 22

Bild 8, Staubklasseneinteilung

1. De stofklassen L, M en H hebben betrekking op het gehele apparaat.
2. De betreffende toewijzing wordt bepaald volgens de AGW (Arbeidsplek-GrensWaarde).
3. Na bepaling van de stofklasse wordt op grond van de maximale doorlatingsfactor de filtercategorie vastgesteld:
Filtercategorie G:
doorlatingsfactor
0,5% (stofklasse L) - getest volgens DIN EN 60335-2-69 Bijl. AA
Filtercategorie C:
doorlatingsfactor ≤ 0,1 % (stofklasse M) - getest volgens DIN EN 60335-2-69 Bijl. AA
Filtercategorie K1:
doorlatingsfactor ≤ 0,005% (stofklasse H) - getest volgens DIN EN 60335-2-69 Bijl. AA
De doorlatingsfactor wordt door middel van teststof bepaald volgens DIN EN 60335-2-69, Bijl. AA.
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Veilig elimineren van gevaarlijk stof

Door afzuigen, met een ontstoffer voor gebruik op verschillende plaatsen

Afbeelding 9, Afzuigen, gebruik van ontstoffer

- van stofdeeltjes aan de bron met een ontstoffer
- op alle stofverwekkende machines en apparaten bij de be- en verwerking van materialen
- Luchtsnelheid in de slang min. 20 m/sec.
- Bewaking van de luchtvolumestroom in de afzuigleiding met signaalgeving

Door opzuigen, met IS (industriële stofzuiger)

Afbeelding 10, Opzuigen met industriële stofzuiger

... van opgehoopt stof met een industriële stofzuiger op en in machines en productie-installaties, voor reiniging van
vloeren, grote oppervlakken, muren en in de hoogte
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Brandbaar stof in explosiegevaarlijke gebieden

Er bestaat explosiegevaar als er tegelijkertijd drie factoren aanwezig zijn:

1
Lucht

EXPLOSIE

3

Werkzame
ontstekingsbron/vonken

2

brandbaar
stof/gas

Afbeelding 11, Factoren voor een explosie

Explosiegevaarlijke atmosferen kunnen ontstaan door brandbare stofdeeltjes (explosiegevaar door stof) of door
brandbare gassen of dampen (explosiegevaar door gassen) in verbinding met lucht.
Verder moet er een werkzame ontstekingsbron aanwezig zijn die deze atmosfeer kan ontsteken.

Vermijden van explosies

Een effectieve preventieve explosiebeveiliging tegen ongestuurde, ongewilde en daarom vaak met verwoestende
gevolgen gepaard gaande explosies is het elimineren van een van de drie factoren.

Op voorwaarde dat bij gebruik van een geschikte industriële stofzuiger geen ontstekingsbronnen aangezogen worden,
kunnen brandbare stofdeeltjes zonder gevaar worden opgezogen.

Veiligheidsmaatregel:
Het zeker vermijden van EEN
van de drie factoren
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De drie factoren

1

Lucht/Zuurstoff

De in de lucht aanwezige hoeveelheid zuurstof kan slechts een bepaalde hoeveelheid brandbare stof oxideren. Als het
aandeel brandbare stof te gering is, dan kan de verbranding zich slechts moeizaam verbreiden of wordt deze gestopt.
Een soortgelijke situatie heeft men als het aandeel brandbare stofdeeltjes te groot is voor de in de lucht beschikbare
zuurstof.

Kan de aanwezigheid van de "lucht / zuurstof" verhinderd worden?

1
Lucht

2

GEEN

EXPLOSIE

3

Werkzame
ontstekingsbron/vonken

brandbaar
stof/gas

Ja,
de eliminatie van de LUCHT is mogelijk.
MAAR dit vergt een ingewikkelde constructie en is kostbaar.
Inert maken
Met inert maken van ruimten wordt het proces bedoeld waarbij door toevoeging van inerte gassen of dampen de
zuurstof in de lucht of reactieve resp. explosieve gassen of gasmengsels uit ruimten worden verdrongen.
Bij het inert maken voor brand- of explosiebeveiliging (bijvoorbeeld in de industrie: in opslagplaatsen van
chemicaliën of productievestigingen) wordt de zuurstof in de lucht door toevoeging van inert gas (bijvoorbeeld
argon, stikstof, kooldioxide) verdrongen, zodat een explosieve atmosfeer vermeden wordt. Bij brandbeveiliging
noemt men dit ook actieve brandpreventie door permanent inert maken.
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De drie factoren
2

Brandbaar Stov/Gas

Brandbare stofdeeltjes kunnen gasvormig, vloeibaar of vast zijn.

Brandbare vaste stofdeeltjes kunnen in de vorm van stof, vezels of vlokken reageren met de zuurstof uit de lucht en
vernietigende explosies tot gevolg hebben.
In het algemeen is de hoeveelheid energie die nodig is om een explosie te veroorzaken bij mengsels met lucht groter dan
bij gassen en dampen. Nadat de verbranding eenmaal teweeggebracht is, veroorzaakt de door de verbrandingsreactie
vrijkomende energie hoge temperaturen en druk.
Naast de chemische eigenschappen van de vaste stof spelen de fijnheid van de vaste stofpartikels en hun met de fijnheid
toenemende totale oppervlak een wezenlijke rol. (Zie afbeelding 12)

Compacte
houtblokjes..
...in
spanen
verdeeld

...als fijnstof opgeslagen
…opgewaaid
als fijn stof

Totale oppervlak

Werkzame ontstekingsbron

Gevolg

6cm2

bijv. zeer sterke vlam

brandt heel moeilijk

over 600cm2

bijv. eenvoudige vlam

brandt heel goed

naar korrelgrootte
over 6.000 op 60.000cm2

bijv. vonken, hete
oppervlakken

smeulende brand,
open vuur

naar korrelgrootte
over 6.000 op 60.000cm2

Afbeelding 12, Brandgedrag van een houtblok

Is het mogelijk om "brandbaar stof /gas"
te elimineren?

bijv. vonken, stat. ontlading,
ontstekingsbron met lage
ontstekingsenergie

Ontploffing,
explosie

1
Lucht

GEEN

EXPLOSIE

3

Werkzame
ontstekingsbron/vonken

2

brandbaar
stof/gas

Nee,
want het ontstaan van een stof- of gasexplosieve atmosfeer is niet uit te sluiten.
MAAR, de regelmatige verwijdering (op- of afzuigen) van brandbaar stof met een geschikte
zuiger beperkt de kans op explosie tot een minimum.
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De drie factoren

3

Werkzame ontstekingsbronnen

In samenhang met technische voorzieningen is een veelvoud aan ontstekingsbronnen mogelijk:
Hete oppervlakken ontstaan als gevolg van
Vuur, Vlammen,
vermogensdissipatie die bij het gebruik van
gloed
systemen en componenten tijdens het normale
bedrijf optreedt
Voorbeelden: spoelen, weerstanden of lampen,
verwarmde oppervlakken van bedrijfsmiddelen,
Hete oppervlakken
remmen of warmgeworden lagers.
Mechanisch veroorzaakte vonken treden bijv. op bij
slijp- en zaagmachines, die deze vonken
Mechanisch veroorzaakte
vonken
bedrijfsmatig veroorzaken en verboden zijn in
explosiegevaarlijke gebieden.
Voorbeelden: roestige hamer en beitel in verbinding
met lichte metalen, metalen vorken van stapelaars.
Statische elektriciteit,
(Vonken ontstaan door wrijving). Elektrische vonken
ontlading van vonken
kunnen ook optreden door statische elektriciteit. De
opgeslagen energie kan zich dan ontladen in de
Afbeelding 13, Ontstekingosbronnen
vorm van vonken en zodoende als ontstekingsbron
fungeren. Voorbeelden voor het ontstaan van een statische lading: transmissieriemen van kunststof, behuizingen van
draagbare apparaten, synthetische kleding, afrollen van papier of kunststoffolie, kunststof buizenstelsels, reiniging van
apparaten met kunststof behuizingen.

Is het mogelijk om ontstekingsbronnen te vermijden?
1

Lucht

GEEN

2

EXPLOSIE

3

Werkzame
ontstekingsbron/vonken

brandbaar
stof/gas

NEE, in principe niet
Onachtzame omgang met ontstekingsbronnen door de gebruiker.
MAAR explosiebeveiligde RUWAC-zuigers zijn geen ontstekingsbron, aangezien ze
"ontstekingsbronnenvrij" zijn gebouwd.

Ontstoffers:
geen machines afzuigen die vonken veroorzaken.
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Industriële zuigers:
ALLEEN neergeslagen stof opzuigen
(reiniging van vloeren)

Explosiegevaarlijke gebieden

Grondslag voor de toelating van apparaten voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden is de Europese richtlijn 94/9/EG
Ook al is een apparaat explosieveilig, dan mag het nog lang niet overal gebruikt worden. Aan apparaten die bestemd zijn voor ex
Hiertoe voorziet de ATEX-richtlijn verschillende categorieën en potentiële gevaren:
Zone 0 / 20

Gebieden waarin de explosiegevaarlijke atmosfeer continu, lange tijd of vaak aanwezig is. De
apparaten moeten zelfs bij zelden optredende storingen de veiligheid garanderen. Er zijn
twee onafhankelijke, constructieve veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

Zone 1 / 21

Gebieden waarin de explosiegevaarlijke atmosfeer zo nu en dan optreedt. Zelfs bij vaak
optredende storingen van het apparaat moet de veiligheid gewaarborgd zijn.

Zone 2 / 22

Gebieden waarin de explosiegevaarlijke atmosfeer slechts zelden en gedurende korte tijd
optreedt.
De apparaten waarborgen bij normaal bedrijf de vereiste mate van veiligheid.

Afbeelding 14, Definitie van de zones

Apparatengroep I (mijnbouw - mijngas)
Categorie

Voldoende veiligheid

Categorie M2

Moet bij het optreden van een explosiegevaarlijke atmosfeer uitgeschakeld worden

Categorie M1

Twee gelijktijdig, onafhankelijk van elkaar optredende fouten mogen de zeer hoge
veiligheid niet beïnvloeden

Apparatengroep II (andere ongevaarlijk gebied)
Categorie 1

Sfeer G (Gas)

Zone 0

Sfeer D (Stof)

Voldoende veiligheid

Categorie 2

Zone 1

Zone 21

Categorie 3

Zone 2

Zone 22

Eén optredende fout mag de hoge
veiligheid niet beïnvloeden

Categorie

Zone 20

Twee gelijktijdig, onafhankelijk van
elkaar optredende fouten mogen de zeer
hoge veiligheid niet beïnvloeden.

- bij storingsvrij bedrijf
- normale veiligheidseisen

Afbeelding 15, Definitie van de apparatengroepen

Voorbeeld voor optredende fouten in zone 1, zone 21
Een industriële zuiger, uitgerust met antistatische wielen en geaarde stekker.
Een fout:
Gevolg:
Andere fout:
Gevolg:

de wielen staan op een kunststof vloer
ze zijn niet antistatisch meer, MAAR de antistaticiteit wordt gewaarborgd zoals voorheen, door de aarding.
De aardingsgeleider werkt niet.
onderbreking van het geleidend vermogen, MAAR de antistaticiteit wordt gewaarborgd zoals voorheen,
door de antistatische wielen.
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G (ATEX), die sinds 30 juni 2003 in werking getreden is voor alle lidstaten van de EG.
plosiegevaarlijke omgevingen worden verschillende hoge eisen gesteld, afhankelijk van het potentiële gevaar.

nee

Draaistroom/Perslucht
zuiger

zuiger vervaardigd overeenkomstig:
EN 60335 -1
EN 60335 -2-69 Bijl. AA (L, M, H)

EX

ja

STOF EX

GAS EX

Zone 21

Zone 22
met stof met
ontstekingsenergie
≥1mJ

Zone 22
met stof met
ontstekingsenergie
<1mJ

Zone 22
met
geleidend en
brandbaar
stof

Zone 1
met nietbrandbaar
stof

Zone 1
met
brandbaar
stof

Zone 1
met
geleidend en
brandbaar
stof

Zone 1
en
Zone 21

Markering
II 2 D

Markering
II 3 D

Markering
II 3 D
en verdere
maatreg.
IP 65

Markering
II 3 D

Markering
II 2 G

Markering
II 2 G / 3 D

Markering
II 2 G / 3 D

Markering
II 2 G / 2 D

IP 65

II 1 D
II 2 D
II 3 D

IP 54

IP 65

IP 54

Bovengronds II / Categorie 1 / Stof D
Bovengronds II / Categorie 2 / Stof D
Bovengronds II / Categorie 3 / Stof D

II 1 G
II 2 G
II 3 G

Zone 22 komt overeen met het voormalige bouwtype 1 (B1)

Afbeelding 16, markeringssystematiek volgens ATEX
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IP 54

IP 65

Bovengronds II / Categorie 1 / Gas G
Bovengronds II / Categorie 2 / Gas G
Bovengronds II / Categorie 3 / Gas G

IP 65

Betekenis en gebruik van de zone-indeling in explosiegevaarlijke gebieden
Explosiegevaarlijke gebieden worden ingedeeld in zones. Deze indeling houdt rekening met het optreden van
verschillende gevaren door explosiegevaarlijke atmosferen en maakt beveiliging tegen explosies mogelijk, die zowel uit
veiligheidstechnisch oogpunt als in economisch opzicht voldoet in de gegeven omstandigheden. Voor de Europese
Gemeenschap is de definitie van zones uniform geregeld in de Richtlijn 94/9/EG (ex-Atex 95).
Explosiegevaarlijke gebieden worden in zones onderverdeeld op basis van de frequentie en duur van optredende
explosiegevaarlijke atmosferen.
Uit deze indeling komt de omvang van de te treffen maatregelen voort volgens Bijlage II Deel A van de Richtlijn
1999/92/EG in combinatie met Bijlage I van de Richtlijn 94/9/EG.

BELANGRIJK!
Het gevaar in de
afzonderlijke
zones is
absoluut
identiek.
De frequentie
van de
mogelijkheid van
een explosie is
de grondslag
voor de zoneindeling!

Zone 20

Zone 21

Zone 22

Afbeelding 17, Zones in het explosiegevaarlijke gebied

Bij het opruimen van afgezet, droog en brandbaar materiaal in explosiegevaarlijke gebieden moet rekening worden gehouden
met bijzondere gevaarlijke situaties.
Explosiegevaarlijke gebieden (RL1999/92/EG)

Zone 20:
Gebied waarin een explosiegevaarlijke atmosfeer in de vorm van een wolk in de lucht zwevend brandbaar stof continu,
gedurende lange tijd of vaak aanwezig is.
Zone 21:
Gebied waarin zich bij normaal bedrijf zo nu en dan een explosiegevaarlijke atmosfeer in de vorm van een wolk in de lucht
zwevend brandbaar stof kan vormen.
Zone 22:
Gebied waarin bij normaal bedrijf een explosiegevaarlijke atmosfeer in de vorm van een wolk in de lucht zwevend brandbaar
stof gewoonlijk niet of slechts korte tijd optreedt.
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Hoe krijg ik informatie over "mijn" stof?

De Gestis stoffendatabank bevat informatie over de veilige hantering van gevaarlijke stoffen en andere chemische stoffen
op de werkplek: www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp

1

2

Klik eerst op het menupunt "GESTIS STAUB-EX"
(GESTIS STOF-EX)...

Op de pagina "GESTIS-STAUB-EX" klikt u op "Datenbank
öffnen" (Databank openen)...

3

4

Nadat het venster van de databank geopend is, voert u uw
zoekterm in en klikt u op "suchen" (zoeken). (Voorbeeld
"Weizenmehl" (Tarwemeel)

5

...krijgt u gegevens zoals korrelgrootte, KST-waarde etc.
van de stof. Als u op een begrip klikt (bijvoorbeeld
"ExFähigkeit"), dan verschijnt de pagina met...

Getoond worden dan de verschillende stoffen (meel) met
gegevens over de mediaan, de explosiegevaarlijkheid en
de minimale ontstekingsenergie. Als u op een stof klikt...

6

..gedetailleerde informatie, zoals de stofexplosieklassen.
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Verschillende uitvoeringen van de zuiger al naargelang de p
Typ DS 1220 M, 2,6m2

Typ DS 1220 M, 2,6m2, Zone 22,
Behuizing: GFK, isolerend (rood)
Motor: draaistroom

Motorschakelaar

Sterke
ventilator

Handgreep:
geïsoleerd

Zakfilter

Sterke
ventilator

Zakfilter
CEE-Stekker

Afbuiger:
aluminium

Wieltjes

Afbeelding 18, DS 1220 M

Afbuiger: brons
of V2A

Afbeelding 19, DS 1220 M, Stof-Ex
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plaats van gebruik

, StofEx - II 3 D

Typ DS 1220 M, 2,6m2, GasEx - II 2 G / II 3 D

Behuizing: GFK, antistatisch (zwart)

Luchtafvoeropening:
antistatisch

Motor: draaistroom,
gasexplosiebeveiligd

Motor: draaistroom
Motorschakelaar:
met aanduiding van
de draairichting

Handgreep:
geïsoleerd

Behuizing:
GFK, antistatisch (zwart)

Sterke ventilator,
gasexplosiebeve
iligde uitvoering

Handgreep:
geleidend

Motorschakelaar:
gasexplosiebeveilig
de uitvoering

Zakfilter,
geleidend

CEE-stekker: IP67
(alleen bij brandbaar,
geleidend stof)

Wieltjes

Afbuiger:
brons of V2A

Wieltjes:
antistatisch

Afbeelding 20, DS 1220 M, Gas-Ex
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