Preventiebulletin ATEX stappenplan

Stappenplan behorende bij de implementatie van de Atex 137- richtlijn
Om de installatie in overeenstemming te brengen met de ATEX 137-Richtlijn
worden de volgende stappen doorlopen:
 Bepaal of er brandbare stoffen aanwezig zijn en in hoeverre deze stoffen
explosieve eigenschappen hebben. De explosieve eigenschappen van de
grondstoffen blijkt uit de veiligheidskaarten (MSDS).
 Bepaal in hoeverre daardoor een explosieve omgeving kan ontstaan.
 Wanneer een explosieve omgeving kan ontstaan wordt deze gezoneerd.
 Bepaal maatregelen om een explosieve omgeving te voorkomen.
 Bepaal welke ontstekingsbronnen aanwezig zijn.
 Bepaal maatregelen om (de ontsteking door) potentiële
ontstekingsbronnen te voorkomen.
 Bepaal maatregelen ter voorkoming van schade als gevolg van een
explosie.
 Neem organisatorische maatregelen ter bescherming tegen
explosiegevaar.
 Coördineer gelijktijdige werkzaamheden door werknemers van
verschillende ondernemingen.
 Stel het explosieveiligheidsdocument op.
Hieronder staan per stap de noodzakelijke werkzaamheden toegelicht.
1. Op de veiligheidskaarten (MSDS) staat aangegeven in hoeverre stoffen
brandbaar zijn. Meestal stelt de ondernemer de bijbehorende
veiligheidskaarten en additionele leverancierinformatie ter beschikking
aan zijn ATEX-specialist. Desgewenst kan de Atex -specialist dit (meestal)
ook verzorgen, inclusief een eventueel stofonderzoek naar de explosieve
eigenschappen van een stof door een laboratorium.
2. Uw ATEX-specialist bepaalt welke stofbronnen er zijn. Dit zijn punten waar
stof in de omgeving kan komen. Uw ATEX-specialist bepaalt daarna aan
de hand van onder andere de hoeveelheid en de deeltjesgrootte van de
stof of er een explosieve omgeving kan ontstaan.
3. De ruimtes waarin zich een explosieve omgeving kan voordoen worden
gezoneerd door uw ATEX-specialist De zone hangt onder andere af van de
tijd dat een explosieve omgeving aanwezig zijn.
4. Er bestaan methoden om een explosieve omgeving te voorkomen, denk
bijvoorbeeld aan afzuiginstallaties of schoon huishouden. In
samenwerking u wordt bepaald in hoeverre van deze methoden gebruik
kan worden gemaakt.
5. Uw ATEX-specialist inventariseert de ontstekingsbronnen die een
explosieve omgeving kunnen doen ontvlammen. Hiertoe levert de
ondernemer meestal een onderdelenlijst van de componenten die in een
zone staan opgesteld, inclusief de gegevens op de typeplaatjes.
Desgewenst kan uw ATEX-specialist deze gegevens op locatie opnemen.
6. Uw ATEX-specialist voert een risicoanalyse uit. Hieruit volgen adviezen om
ontstekingsbronnen te verwijderen en om te voorkomen dat
7. ontstekingbronnen een explosie veroorzaken. Hierbij wordt rekening
gehouden met de minimumvoorschriften uit bijlage II van de ATEX 137Richtlijn.
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8. Wanneer nodig, dienen maatregelen te worden getroffen om letsel van
personen als gevolg van een explosie te voorkomen. Uw ATEX-specialist
stelt hiertoe maatregelen voor.
9. Organisatorische maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar zijn
verplicht.
Denk hierbij aan:
 Bedrijfsinstructies.
 Voldoende kwalificatie van de werknemers.
 Toezicht op werknemers.
 Werkvergunningensysteem.
 Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
 Inspectie en controle.
 Markering van explosiegevaarlijke plaatsen.
Meestal geeft uw ATEX-specialist de randvoorwaarden van deze
maatregelen aan. De ondernemer stelt hiermee de organisatorische
maatregelen op en implementeert deze. Desgewenst kan uw ATEXspecialist hierbij ondersteunen.
9. Wanneer zich op dezelfde arbeidsplaats werknemers van verschillende
ondernemingen bevinden, dan dient de werkgever middels
coördinatieverplichtingen te voorkomen dat de werkzaamheden die
uitgevoerd worden door deze ondernemingen stofexplosies kunnen
veroorzaken. Meestal geeft uw ATEX-specialist de randvoorwaarden van
de bijbehorende procedures en stelt een voorbeeld ter beschikking. De
ondernemer stelt vervolgens hiermee de coördinatieverplichtingen op.
Desgewenst kan uw ATEX-specialist hierbij ondersteunen.
10. Uit het explosieveiligheidsdocument moet met name blijken:
 Dat de explosierisico’s geïdentificeerd en beoordeeld zijn.
 Dat afdoende maatregelen genomen zullen worden om het doel van
deze richtlijn te bereiken.
 Welke plaatsen in zones zijn ingedeeld.
 Op welke plaatsen de minimumvoorschriften van Bijlage II van de
richtlijn van toepassing zijn.
 Dat de arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, met inbegrip van de
alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor veiligheid worden
ontworpen, bediend en onderhouden.
 Dat overeenkomstig de richtlijn arbeidsmiddelen (89/655/EEG)
voorzorgsmaatregelen voor het veilig gebruik van de
arbeidsmiddelen zijn getroffen.
Uw ATEX-specialist maakt een inhoudopgave van het document en verzorgt de
inhoudelijke informatie volgend uit de stappen 1 tot en met 7 en waar
afgesproken uit de stappen 8 en 9. Om het explosieveiligheidsdocument te
complementeren dient de klant eventueel door hem geschreven
organisatorische maatregelen inclusief de benodigde procedures volgend uit
stap 8 en 9 toe te voegen.
Zoals u uit dit stappenplan kunt herleiden betreft het een specialistische
aanpak. Bovenstaande stappenplan dient slechts ter ondersteuning.
Uiteindelijk zal uw Atex Specialist u het beste kunnen adviseren.
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