Veiligheidsinformatie

Ruimtebewaking
Bewaking van ruimtes bij gebruik
van gassen

Incidenten op werkplekken en in ruimtes
waar cryogene of inerte gassen (zoals
vloeibare stikstof en kooldioxide) zijn
opgeslagen, zijn niet ongebruikelijk. Ook
komen incidenten voor tijdens het koelen
en diepvriezen van levensmiddelen in
koeltunnels en vriezers. De praktijk leert
dat in alle gevallen, gerelateerd aan het
proces en onder normale bedrijfsomstandigheden, er inert gas ontsnapte
en de omgevingslucht werd verdrongen.
Het zuurstofgebrek werd niet direct
herkend, vanwege ontoereikende of
ontbrekende voorzorgsmaatregelen.
Dit leidde tot symptomen, zoals hoofdpijn
en duizeligheid, en uiteindelijk tot acuut
gevaar voor de gezondheid van de
medewerkers.
De toepassing van zuurstof op werkplekken
kan eveneens risico’s met zich meebrengen.
Ieder jaar worden er ongevallen gemeld
waarbij kleding van medewerkers vlam vat.
De reden is dat er zich zuurstof in had
verzameld. Het gevolg was dat er zware,
vaak dodelijke, verwondingen ontstonden.

Risicobeoordeling noodzakelijk!

Bij alle processen waarbij in besloten ruimtes
met gassen wordt omgegaan en procesof storingsgerelateerde ontsnappingen
niet kunnen worden uitgesloten, moeten
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bijzondere voorzorgsmaatregelen worden
genomen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om verstikkingsgevaar, en atmosferen die meer dan 21% zuurstof kunnen
bevatten, tegen te gaan. De vereiste maatregelen dienen in een risicobeoordeling door
de gebruiker te worden vastgesteld en
gedocumenteerd.

Maatregelen voor veilig gebruik
van gassen

Installaties waarin met gassen wordt
omgegaan, dienen altijd zo te worden
gebruikt, bewaakt en onderhouden dat ze
bij de beoogde toepassing technisch dicht
blijven. Indien de technische dichtheid
vanwege het proces niet permanent kan
worden gegarandeerd, dienen onder andere
de volgende maatregelen te worden
genomen.
• De keuze van geschikte plaatsen waar de
installaties worden gebruikt, bijvoorbeeld
met betrekking tot grootte van de ruimte,
toegangsbeperkingen en begrenzing van
de werkplekken waar medewerkers tijdelijk
of permanent mogen verblijven.
• De materiaalverdraagzaamheid van
productiemiddelen en uitrusting die voor
gastoepassingen zijn bestemd, dient te
worden gegarandeerd. Bij gebruik van
zuurstof dient tevens te worden gegarandeerd dat het geheel olie- en vetvrij is.

• Gebruik van gevaarsaanduidingen van de
betreffende werkplekken (zie gevarensymbolen op blad 1).
• Technische ventilatie met toereikend
percentage (frisse) lucht en bewaking.
• Geschikte veiligheidsvoorzieningen op de
apparatuur, zoals vergrendelingen, eindschakelaars, die gebruik conform de
voorschriften bewaken.
• Koppeling van het ventilatiesysteem met
de energietoevoer van de installatie die
het gevaar veroorzaakt, of met een
geschikte gasalarminstallatie die het
zuurstofgehalte in de omgevingslucht
continu bewaakt.

lucht op concentratie van gassen dan wel
zuurstofgebrek. Bij de installatie van gassensoren dient er rekening mee te worden
gehouden dat het omgevingsluchtverdringende gas of de zuurstof de in de
ruimte aangebrachte gassensoren moet
kunnen bereiken. Hierbij is de dichtheid
van het gas (lichter of zwaarder dan lucht)
van belang. De gassensoren moeten
zodanig worden aangebracht dat potentieel
zuurstofarme dan wel zuurstofrijke plaatsen worden bewaakt en een storingsvrije
productieprocedure mogelijk is. Vaststelling
van het af te dekken bewakingsgebied, de
stromingsomstandigheden, enzovoorts
dient een bevoegd persoon uit te voeren.
De volledige installatie dient een vakbedrijf
uit te voeren.

Veilige werkomgeving

• Akoestische en optische alarmsystemen
(gasalarmsysteem bij uitval van de
technische ventilatie).
• Markering en plaatsing van afvoerluchtleidingen (technische ventilatie) op plaatsen waar gassen veilig kunnen worden
afgevoerd.
• Noodstopsysteem dat de gastoevoer
onderbreekt, eventueel zelfwerkend
geactiveerd door een gasalarmsysteem.
• Installatie van een gasalarmsysteem voor
permanente bewaking van de omgevings13.11.005

Blad 2 van 3

• Als medewerkers werken in de onmiddellijke nabijheid van potentieel zuurstofarme
plaatsen, plaatsen waar zuurstof wordt
verdrongen of op werkplekken waar een
verhoogde zuurstofconcentratie mogelijk is,
kunnen er extra persoonsgerichte gasalarm
/zuurstofmeetapparaten vereist zijn. Dit
geldt ook bij aanwezigheid van omgevingsluchtbewaking. Het kan ook nodig zijn voor
onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden aan gasinstallaties.
• Bedrijfsinstructies, noodgeval- en evacuatieplannen en scholing van medewerkers.
• Regelmatige controle, onderhoud en
reparatie van de installaties, inclusief de
beschermings- en veiligheidsvoorzieningen,
door bevoegde personen of toegelaten
toezichthoudende instanties.
• Vastleggen van bijzondere voorzorgsmaatregelen voor onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden aan de
desbetreffende installaties.

• Ruimtebewaking en persoonsgerichte
waarschuwingsapparaten elimineren een
mogelijk gevaar niet. Ze dragen er wel
toe bij dat het ontstaan van verstikkingsgevaar of gevaarlijke zuurstofconcentraties
tijdig worden herkend en er alarm wordt
geslagen. Het blijft noodzakelijk om de
medewerkers regelmatig op de hoogte te
houden over de mogelijke gevaren en de
getroffen maatregelen (tijdens toolboxmeetings).
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