
Veiligheid is prioriteit
Hosokawa Micron stelt veiligheid voorop. Dat betekent dat explo-
sierisico’s tot een minimum worden gereduceerd. Daarbij let het 
bedrijf voortdurend op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op 
dit gebied. Als normen worden aangepast, ontvangen klanten ad-
vies over de eventueel te implementeren veiligheidsmaatregelen  
Daarbij wordt rekening gehouden met de speci�eke producten, 
machines en proceseisen. Zo kunnen klanten erop vertrouwen 
dat hun Hosokawa Micron meng-, droog- en agglomereer-appara-
tuur blijft voldoen aan de eisen van de Atex 114 (2014/34/EU) 
richtlijn.
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Is uw poeder-installatie Atex 114 (2014/34/EU)-proof? Voor 
veel bedrijven een lastig te beantwoorden vraag. Vanwege de 
complexe regelgeving kan het gebeuren dat zij – onbewust 
– in gebreke blijven. Hosokawa Micron, specialist in meng-, 
droog- en agglomereer-apparatuur, helpt klanten te voldoen 
aan Atex-regelgeving, met economisch verantwoorde oplos-
singen. 

Sinds 1 juli 2003 moet elke organisatie in de Europese Unie voldoen 
aan de Atex 153 (99/92/EC) werkplekrichtlijn, om veilige werkom-
standigheden voor werknemers te creëren. Onderdeel daarvan is 
de Atex 114 (2014/34/EU) apparatuur-richtlijn, die van toepassing 
is op alle apparaten (elektrisch en niet-elektrisch en met inbegrip 
van beveiligingssystemen) die bedoeld zijn om te worden gebruikt 
op plaatsen waar een explosie kan plaatsvinden. De meest recente 
versie van Atex 114 is op 29 maart 2014 gepubliceerd en is vanaf 20 
april 2016 verplicht voor fabrikanten.

Implicaties
De meng-, droog- en agglomereer-apparatuur van Hosokawa Mi-
cron wordt gebruikt met een grote verscheidenheid aan producten, 
waarvan vele een zeker explosierisico met zich meebrengen. “Wij 
hebben gemerkt dat onze klanten soms niet goed op de hoogte zijn 
van de exacte implicaties van beide Atex-richtlijnen voor de appa-
ratuur die ze gebruiken”, zegt Wilfried Brekveld, projectengineer bij 
de Serviceafdeling. “Soms denkt men dat het adviesrichtlijnen zijn. 
In werkelijkheid is het een wettelijke verplichting; bedrijven zijn 
wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat hun medewerkers in een 
veilige, explosieveilige omgeving kunnen werken.”

Hoe komt een explosie tot stand?
Om een brand of een explosie te laten ontstaan, moeten er drie ele-
menten tegelijk aanwezig zijn:
• Brandstof (gas, damp of stof)
• Oxidant (lucht)
• Ontstekingsbron
Deze elementen worden vaak afgebeeld in de zogenaamde ‘vuur-
driehoek’. Een explosie ontstaat wanneer in een gesloten ruimte 
een brandstof en oxidant in een bepaalde verhouding zijn gemengd 
en een voldoende krachtige ontstekingsbron aanwezig is.

Ontstekingsbronnen
Volgens de Europese norm voor de identificatie en beoordeling van 
gevaarlijke situaties die leiden tot een explosie (EN1127-1) zijn er 
13 verschillende soorten ontstekingsbronnen. “Statische elektrici-
teit is de meest voorkomende bron en bijzonder gevaarlijk omdat 
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het niet is te zien”, aldus Brekveld. “In een 
fijn poeder kan zich een elektrostatische la-
ding opbouwen door middel van wrijving, 
bijvoorbeeld in een mengproces of wanneer 
het poeder door kunststof pijpleidingen 
stroomt. Dergelijke leidingen veroorzaken 
soms sterk geladen, brandbare stofwolken 
in een mengkamer. Bij een ontlading kan 
dan een desastreuze explosie optreden.”
Uit een studie in het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland is gebleken dat er gemiddeld één 
keer per week een stofexplosie plaatsvindt 
en dat in 20% van de gevallen sprake is van 
ernstige verwondingen.

Brandbare stofwolken
“Het ontploffingsgevaar is groter dan me-
nigeen beseft, zelfs bij schijnbaar onschul-
dige producten. Het zijn namelijk niet al-
leen de risico’s van een defecte bedrading of 
een brand bij kritische toepassingen in de 
petrochemie. Veel poeders kunnen brand-
bare stofwolken vormen. In de regel geldt 
dat voor alle organische stoffen; in onze 
klantenkring gaat het dan om bijvoorbeeld 
zetmeel en suikers. Maar ook diverse che-
micaliën, kunststoffen en metalen vormen 
een risico. Een belangrijke factor daarbij 
is de deeltjesgrootte. Kleinere deeltjes zijn 
gevaarlijker omdat ze een relatief groter op-
pervlak aan de lucht blootstellen.”

Brandbare gassen
Bij de verwerking van poeders vormen 
de vaste stoffen niet het enige risico voor 
explosies. In sommige meng- of droog-
processen zijn brandbare vloeistoffen of 
oplosmiddelen aanwezig. Deze kunnen ex-
plosieve dampen of gassen vormen. “In de 
zoetwarenindustrie worden smaakstoffen 
soms gemengd met alcohol om ze beter over 
een product te verdelen”, zegt Brekveld ter 
illustratie. “De alcohol wordt vervolgens uit 
het product verdampt. Deze dampen kun-
nen echter in de machine achterblijven en 
een explosierisico opleveren. Daarnaast 
wordt alcohol ook veel toegepast als reini-
gingsmiddel, met name in de farmaceuti-
sche industrie. We wijzen bedrijven op der-
gelijke potentieel gevaarlijke situaties.”

Atex-zones
Volgens de Atex-werkplekrichtlijn zijn be-
drijven er zelf verantwoordelijk voor om 
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zich aan de voorschriften te houden en 
productieruimten in ‘zones’ in te delen. 
Deze indeling is afhankelijk van het soort 
gevaar (een gas/damp/mist-explosie of een 
poeder/stof-explosie) en de waarschijnlijk-
heid dat een explosieve atmosfeer ontstaat. 
Wanneer Hosokawa Micron nieuwe appa-
ratuur in de EU levert, is de klant wettelijk 
verplicht om aan te geven of de apparatuur 
bedoeld is voor gebruik in een gevaarlijke 
omgeving. Indien dit het geval is, levert Ho-
sokawa Micron de onderdelen en/of appa-
ratuur overeenkomstig de eisen van de ge-
specificeerde Atex-zones.
“De belangrijkste inherente ontstekings-
bronnen van onze apparatuur zijn hete 
oppervlakken, mechanisch geïnduceer-
de vonken en statische ontladingen. Door 
deze mogelijke ontstekingsbronnen vanaf 
de ontwerpfase, tijdens de productie en tij-
dens de installatie aan te pakken, zijn we in 
staat om ervoor te zorgen dat onze appara-
tuur voldoet aan de Atex 114-richtlijn”, ver-
volgt de projectengineer.

Bestaande machines
Bij bestaande machines dient de gebruiker 
potentiële gevaren zelf te beoordelen en 
aan te pakken. Maar gezien de vele over-
wegingen en mogelijke oplossingen kan 
die het spoor bijster raken. “Nu zijn er op 
dit gebied wel tal van adviesbureaus, maar 
die zijn geneigd om vooral naar de produc-
tieomgeving te kijken en minder naar wat 
daadwerkelijk gebeurt in een machine of 
met de materiaalstromen in een procesin-
stallatie. Wij zijn juist wél in staat om de 
Hosokawa Micron apparatuur te analyse-
ren en een klant te helpen om een explosie-
risico tot een aanvaardbaar niveau terug te 
brengen.”

Aanpassingen
“Zo kunnen we voor een machine of pro-
cesinstallatie aanpassingen voorstellen 
die niet ten koste gaan van de operationele 
efficiëntie en de kwaliteit van het eindpro-
duct. Denk bijvoorbeeld, afhankelijk van 
het type product en de applicatie, aan de 
toepassing van een aardingsapparaat, het 
aanbrengen van een regelaar of sensor in 
het leidingwerk, de inzet van breekplaten 
of de inertisering van een systeem.”

Samengestelde systemen
De situatie is nog complexer in het geval van 
samengestelde systemen. De Atex-appara-
tuur-richtlijn is op verschillende niveaus 
van toepassing; niet alleen op de machine 
zelf, maar ook op de componenten ervan én 
de totale productieopstelling. “Het kan erg 
ingewikkeld worden als een klant bijvoor-
beeld een elektromotor of zelfs een schake-
laar van een menger vervangt. Als je een be-
staande component vervangt door een die 
niet de juiste Atex-certificering heeft, of als 
je twee Atex-conforme componenten met 
elkaar verbindt door middel van een kunst-
stof buis die niet Atex-gecertificeerd is, heb 
je geen garantie dat je productieopstelling 
als geheel nog steeds Atex-conform is”, 
waarschuwt Brekveld.

Totaaloplossing
“Hosokawa Micron staat graag in voor een 
totaaloplossing. Dat betekent dat we het 
inzicht van onze klant in de producteigen-
schappen combineren met onze kennis van 
de apparatuur, om voor elke specifieke op-
stelling als geheel de juiste maatregelen te 
treffen. De veiligheid van de medewerkers 
heeft immers de hoogste prioriteit omdat ie-
dereen aan het eind van de dag weer veilig 
naar huis wil”, besluit Brekveld. ■
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