Veiligheidsinformatie

Vloeibare stikstof
Veilig omgaan met vloeibare stikstof

Deze veiligheidsaanwijzing is bedoeld om gebruikers te wijzen op de gevaren die gepaard
gaan met het gebruik van vloeibare stikstof.
Hieronder valt de kans op verstikking, vrieswonden en explosies die worden veroorzaakt
door gas dat opgesloten zit en uitzet.
De term dewar wordt hier gebruikt om een
vacuümgeïsoleerd vat aan te duiden met een
druk van minder dan 0,5 bar.

Risicoanalyse noodzakelijk!

Als vloeibare stikstof wordt gebruikt of opgeslagen, moet een schriftelijke risicoanalyse
worden opgesteld, waarin alle maatregelen
worden beschreven die nodig zijn om de
gevaren te beperken. In de analyse moet
rekening worden gehouden met alle
relevante risico's, waaronder het risico op
verstikking (zie “Verstikking” en “Ventilatie
en zuurstofmeting” en bijlage 1). Waar van
toepassing, moeten de noodprocedures
worden bijgevoegd (zie bijlage 3). Ook de
namen moeten worden genoteerd van
degenen die geautoriseerd zijn om bepaalde
activiteiten uit te voeren die gerelateerd zijn
aan veiligheid of een hoger risico met zich
meedragen (bijvoorbeeld het inspecteren of
onderhouden van dewars, of het vullen van
dewars of koelinstallaties voor vloeibare
stikstof vanuit bulktanks).
In generieke risicoanalyses (bijvoorbeeld
risicoanalyses voor vloeibare stikstof die
worden opgesteld door een afdeling) worden
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meestal de risico's op vrieswonden of explosies adequaat behandeld, maar het risico op
verstikking in afzonderlijke ruimten wordt
meestal niet voldoende en tot in detail
behandeld.

Eigenschappen

Vloeibare stikstof is een kleurloze en reukloze vloeistof met een kookpunt van -196 °C,
een dichtheid van 0,8 kg/liter en een zeer
lage viscositeit. Als de vloeistof overgaat in
een gas bij de juiste omgevingstemperatuur
en -druk, bedraagt de uitzettingscoëfficiënt
(de gasfactor) ongeveer 700. Het koude gas
dat ontstaat is zwaarder dan lucht, waardoor
het zich onderin ophoopt.

De gevaren van vloeibare stikstof

De gevaren van vloeibare stikstof omvatten
grotendeels het vele gas dat vrijkomt door
verdamping, en de lage temperatuur van de
vloeistof. Door de zeer lage viscositeit kan de
stof oppervlakken, waar de stikstof op is gemorst, snel en volledig bedekken. Ook gaat
stikstof snel in kieren en gaten zitten. Dit
betekent dat als stikstof op kleding wordt
gemorst, deze veel sneller dan bijvoorbeeld
water door de kleding dringt. Als er veel is
gemorst op andere oppervlakken, kan dit
effect hebben onder het oppervlak.
Bijvoorbeeld door materialen te beschadigen
of zelfs door zuurstoftekort te veroorzaken in
gebieden op enige afstand van de plek waar
is gemorst.

Verstikking
Als vloeibare stikstof kookt, wordt er ongeveer
700 keer zoveel gas geproduceerd. Dit leidt tot
de verdringing van zuurstof in de atmosfeer.
Deze verdringing van zuurstof kan verstikking
tot gevolg hebben.
Als er onvoldoende zuurstof in de ruimte
aanwezig is door de toevoer van stikstof,
raakt men bewusteloos zonder voorafgaande
waarschuwing. Dit is zeer gevaarlijk. De
afgelopen jaren heeft dit in onderzoekscentra
geleid tot een aantal sterfgevallen.

Verstikking treedt meestal plotseling op. De
slachtoffers ademen lucht in met zeer weinig
of geen zuurstof, waardoor zij onmiddellijk
bewusteloos raken door de koude met stikstof
gevulde lucht. De dood volgt snel, tenzij er
direct hulp komt en reanimatie plaatsvindt. Bij
reddingspogingen gebeurt het vaak dat de
redders ook bewusteloos raken. Als er sprake
is van kleinere lekkages, of van normale
verdamping uit vaten met vloeibare stikstof in
kleine ruimten (bijvoorbeeld in slecht
geventileerde kleine ruimten of in koelcellen)
kan het zuurstofgehalte dalen. Ook in zo'n
geval bestaat er nog steeds gevaar voor
verstikking.
Op elke plek waar vloeibare stikstof wordt
gebruikt of opgeslagen, moet het gevaar voor
verstikking worden bepaald. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de hoeveelheid
gas in de ruimte, de kans op morsen of lekkage,
de normale verdampingsverliezen bij het
gebruik van vloeibare stikstof en eventuele
ventilatievoorzieningen.

In bijlage 1 wordt getoond hoe het zuurstoftekort kan worden berekend dat ontstaat door
normale verdampingsverliezen en bij normaal
morsen. Globaal geldt dat als het volume aan
stikstofgas (m3) dat vrijkomt door een volledig
verdampingsverlies van de inhoud van het
grootste vat in de ruimte meer dan 0,15 x het
volume van de ruimte is, dan betekent dit dat
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er een zuurstofgehalte is van ongeveer 18%
(lucht bevat normaal gesproken 21% zuurstof). In dat geval moeten er maatregelen
worden genomen om verstikkingsgevaar te
voorkomen.
In de onderstaande tabel zijn de fysiologische
inspanningen bij een verminderd zuurstofgehalte weergegeven. Let op: blootstelling aan
een atmosfeer met minder dan 18% zuurstof
vormt een groot risico.

Verstikking: effect van zuurstofconcentratie
O2(% in lucht) Effecten en symptomen
18-21 (c)
11-18 (c)
8-11 (c)

6-8 (c)
0-6 (c)
(c)

De persoon kan geen waarneembare
symptomen constateren.
Verminderde lichamelijke en
geestelijke prestaties zonder dat
diegene zich hiervan bewust is.
Het individu kan zonder
waarschuwing binnen enkele
minuten bewusteloos raken.
Kans op overlijden als het zuurstofgehalte minder dan 11% bedraagt.
Al snel bewusteloos. Reanimatie is
mogelijk als dit direct gebeurt.
Bijna direct bewusteloos.
Kans op hersenletsel, zelfs als
diegene wordt gered.

Vrieswonden en bevriezing
Als de huid in contact komt met vloeibare
stikstof of koud stikstofgas, kan dit ernstige
vrieswonden veroorzaken die lijken op brandwonden veroorzaakt door kokend water. Een
onbeschermde huid kan aan oppervlakken
vastvriezen die door middel van de vloeistof
zijn gekoeld, wat leidt tot ernstig letsel als de
huid wordt losgetrokken. Als de huid langdurig
wordt blootgesteld aan deze kou, kan dit
leiden tot bevriezing. Als de koude damp of
het koude gas langdurig wordt ingeademd,
kan dit ernstige longschade veroorzaken.
Met name de ogen zijn gevoelig voor zelfs

kleine hoeveelheden vloeibaar stikstof. Ook
een korte blootstelling aan koude damp of
koud gas kan onmiddellijke bevriezing van de
ogen veroorzaken en dit kan leiden tot permanente schade. Dit soort letsel kan worden
voorkomen door ervoor te zorgen dat gebruikers altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen zoals beschreven in bijlage 2.
In bijlage 3 wordt de eerstehulpverlening bij
koudeletsels beschreven.
Explosies door gas dat zit opgesloten
en uitzet
Als er vloeibare stikstof zit opgesloten in een
vat dat afgesloten is, kan het gas uitzetten als
de temperatuur boven de -196 °C komt. Dit
kan een explosie veroorzaken, waarbij de inhoud van het vat en de fragmenten van het vat zelf kunnen leiden tot persoonlijk letsel. De
kans hierop is vooral groot als proefflesjes in
vloeibare stikstof zijn ondergedompeld. Het
krimpen en bros worden van de materialen bij
deze temperatuur zorgt ervoor dat elke afdichting niet goed meer werkt. Ook de relatief
lage oppervlaktespanning van vloeibare stikstof zorgt ervoor dat de stikstof in de flesjes
kan sijpelen. Dergelijke explosies hebben zich
voorgedaan bij glazen vaten. Door de lage
temperatuur ontstonden microscopisch kleine
scheuren of gaten, die weer dichtgingen als de
temperatuur steeg. Zorg dat persoonlijk letsel
door dergelijke explosies wordt voorkomen.
Vaten kunnen ook door de vorming van ijs
dichtvriezen (bijvoorbeeld de hals van een
dewar waar een verkeerde stop is gebruikt of
op de ontluchtingsvoorzieningen van de
dewars die in vochtige ruimten staan). Door de
toenemende druk kan de ijsklomp uit het vat
worden geschoten of het vat kan scheuren.
Als voor vloeibare stikstof gewone glazen
thermosflessen worden gebruikt, kan door de
lage viscositeit de stikstof door de afdichting
komen tussen de glazen binnen- en buiten14.12.013
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wand. Als de temperatuur weer stijgt en de
stof uitzet, leidt dit tot een explosie.
Gewone glazen thermosflessen mogen niet
voor vloeibare stikstof worden gebruikt.

Condensatie van vloeibare zuurstof
Het kookpunt van zuurstof is -183 °C. Dit betekent dat vloeibare zuurstof kan condenseren
in open flessen met vloeibare stikstof of in
open vaten die worden gekoeld door vloeibare
stikstof (bijvoorbeeld koudevallen). Als de
vloeibare stikstof constant wordt aangevuld
hoopt de vloeibare zuurstof zich op. Daarom
moeten dergelijke open koelsystemen waar
mogelijk worden vermeden. De onverwachte
aanwezigheid van vloeibare zuurstof kan leiden
tot explosies die worden veroorzaakt door de
toenemende druk als de vaten worden
afgesloten en vervolgens opwarmen. Ook als
er oxideerbaar materiaal aanwezig is, kan
vloeibare zuurstof explosief zijn.
Effecten op materialen
Veel materialen worden bros als deze worden
gekoeld met vloeibare stikstof. Hierdoor kunnen de materialen onherstelbaar beschadigd
raken. Andere materialen (bijvoorbeeld glazen
dewars) kunnen het begeven door temperatuurscheurvorming. Glazen dewars moeten in
een metalen houder worden geplaatst of in
tape worden gewikkeld om bescherming te
bieden tegen rondvliegende glasfragmenten
als de dewar het begeeft.
Gebruik uitsluitend artikelen of materialen die
zijn ontwikkeld voor gebruik met vloeibare
stikstof. Gebruik geen gewone glazen
thermosflessen, omdat deze het bij het vullen
begeven door een thermische schok.

Ventilatie en zuurstofmeting
Om de kans op verstikking te beperken,
moeten ruimten waar vloeibare stikstof
wordt gebruikt of opgeslagen voldoen
aan de onderstaande voorwaarden:

• De ruimten moeten zodanig goed zijn
geventileerd of zodanig groot zijn dat de
zuurstofconcentratie niet onder 19% daalt bij
normale gebruiksomstandigheden. Dat wil
zeggen door:
- De normale verdampingsverliezen van alle
vaten met vloeibare stikstof in de ruimte.
- De verliezen die worden veroorzaakt door
het grootste vat te vullen als deze warm is.
• Bovendien mag het inhoudsverlies van het
grootste vat (direct na het vullen als het vat
warm is) er niet toe leiden dat de zuurstofconcentratie onder de 18% daalt.
In bijlage 1 wordt beschreven hoe de kans
op zuurstoftekort en het effect van ventilatie
kan worden bepaald. Dit is onderdeel van de
risicoanalyse.
In de meeste ruimten zorgt natuurlijke ventilatie ervoor dat de lucht in de ruimte elk uur
wordt ververst. In kelders, koelcellen of ruimten met goed afgesloten ramen wordt in een
uur nog niet eens de helft van de lucht ververst.
Omdat koelcellen goed zijn afgesloten, zijn deze
met name ongeschikt als opslag-ruimten voor
vloeibare stikstof. Ze moeten dan ook niet voor
dit doel worden gebruikt.

(In elk geval is er geen voordeel te behalen bij
het opslaan van vloeibare stikstof in een
koelcel. De kleine temperatuurverlaging ten
opzichte van het laboratorium heeft een gering
effect op de verdampingssnelheid van een
vloeistof bij -196 °C).
Onder in de ruimte hoopt zich koud stikstofgas
op. Dit betekent dat kelders, ruimten met
ventilatieopeningen bovenin of ruimten met
vloerkanalen of holten vooral gevaarlijk zijn
als de stof is gemorst. Als er wel natuurlijke
ventilatieopeningen aanwezig zijn, moeten
deze zich zowel onder in als boven in de
ruimte bevinden en ongeveer 1% van het
vloeroppervlak uitmaken. Als er sprake is van
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mechanische ventilatie, moet de lucht onder in
de ruimte worden afgevoerd en moet er verse
lucht boven in de ruimte worden toegevoerd.
Als de ventilatie ontoereikend is om de ophoping van stikstofgas te beperken, of als het
zuurstofgehalte onder het niveau van 19%
daalt door lekkage of morsen, dan moet er
vaste apparatuur voor de zuurstofmeting worden gebruikt. De zuurstofsensoren moeten
zorgvuldig worden geplaatst om voortdurend
vals alarm dat wordt veroorzaakt door overlast
te voorkomen (bijvoorbeeld door de directe
blootstelling aan gas dat uit de vaten komt als
deze worden gevuld). Blijft er sprake van een
vals alarm, dan moeten de sensoren op een
andere plek worden geplaatst om te voorkomen dat er niet meer adequaat op het alarm
wordt gereageerd. Bij een incident in het
Verenigd Koninkrijk kwam een medewerker
door verstikking om het leven door zuurstoftekort tijdens het vullen van dewars. Hij kreeg
geen waarschuwing. De alarmen waren namelijk uitgeschakeld, omdat deze voortdurend
vals alarm gaven bij het vullen van de dewars.
Deze apparatuur heeft normaal gesproken
twee alarmgrenzen:
• De bovengrens moet worden ingesteld op
19% O2 (wanneer dit alarm afgaat, moet de
melding direct worden onderzocht en moeten
er corrigerende maatregelen worden
genomen).
• De ondergrens moet worden ingesteld op
18% O2 (wanneer dit alarm afgaat, moet het
gebied meteen worden geëvacueerd).
De alarmen moeten zowel binnen als buiten
het desbetreffende gebied zichtbaar en/of
hoorbaar zijn om een adequate waarschuwing
te geven bij zuurstoftekort.
In bepaalde omstandigheden kunnen eigen
zuurstofmeters handig zijn als aanvulling op
de bestaande vaste meters. Alle zuurstofmeet-

apparatuur moet worden geïnstalleerd, bediend, onderhouden en gekalibreerd volgens
de instructies van de fabrikant. (Gebruikers
moeten er rekening mee houden dat de
levensduur van gewone zuurstofsensoren op
basis van elektrochemische cellen slechts een
jaar is).

Maatregelen voor veilig gebruik van
vloeibaar stikstof voor kleinschalig
gebruik
Containers voor vloeibare stikstof
Over het algemeen wordt vloeibare stikstof in
hoeveelheden tot ongeveer 50 liter opgeslagen
en gedistribueerd in simpele vaten die aan de
bovenkant open zijn en die ontwikkeld zijn
voor een atmosferische druk (tulpvormige
vaten of dewarvaten). Deze hebben een lichtgewicht constructie en moeten met de nodige
zorg behandeld worden om beschadiging van
de isolatie te voorkomen. De kleinere vaten
kunnen gemakkelijk omver worden gegooid.
Grotere hoeveelheden (tot 250 liter) worden
over het algemeen opgeslagen in transportabele cryogene opslagvaten, die zijn ontwikkeld voor een vloeistof en/of gas. Deze opslagvaten werken bij een druk die hoger is dan de
atmosferische druk. Daarom zijn deze uitgerust met beveiligingen om de overtollige druk
af te blazen. De door de fabrikant aanbevolen
intervallen voor inspectie en vervanging van
deze veiligheidsvoorzieningen moeten worden
aangehouden. Zorg dat de eventuele druk
veilig kan worden afgeblazen (veel van dergelijke opslagvaten hebben een beveiliging die de
druk horizontaal op ooghoogte afblaast). Zorg
dat het afblazen eventueel op een veilige plek
buiten de opslagruimte kan plaatsvinden.
Behandel de opslagvaten met de nodige zorg.
Vooral trolleys die worden gebruikt om de
opslagvaten te verplaatsen of de transportkarren die op sommige cilinders zijn gemonteerd moeten geschikt en in goede conditie
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zijn. Zo kunnen ongelukken worden voorkomen waarbij het opslagvat omvalt.
Gebruikers moeten op hun hoede zijn voor
tekenen dat de isolatie is beschadigd (als het
vat steeds moet worden bijgevuld of als er
sprake is van buitensporige condensatie op de
dewar), omdat door de hoge verdampingssnelheid het risico op zuurstoftekort toeneemt.
Labels
Transportabele cryogene opslagvaten met
vloeibare stikstof moeten voorzien zijn van een
duidelijk label met de standaard veiligheidsinformatie.
In bijlage 4 wordt een dergelijk label getoond.
Vullen
Alleen geschoold personeel mag de dewars
vullen met behulp van een daarvoor geschikte
slang vanuit een transportabel cryogeen opslagvat of bulktank. Dit is potentieel gevaarlijk
werk. Daarom moeten er geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen worden dragen
(zie bijlage 2). De slang moet worden vastgezet of vastgehouden. Overtollig vocht of stof
moet vooraf worden verwijderd en met het
vullen moet langzaam worden begonnen. Een
overmatig hoge vulsnelheid kan ervoor zorgen
dat de slang uit de dewar valt. De situatie kan
snel uit de hand lopen. De kans op persoonlijk
letsel of overlijden door cryogene brandwonden en verstikking is dan ook groot.
Verplaatsing
Dewars moeten voorzichtig worden behandeld
en niet over de vloer worden gedragen, gerold
of gesleept. Zware schokken moeten worden
voorkomen. De vaten kunnen hierdoor beschadigd raken. Voor grotere dewars (> 20
liter) zijn risicobeoordelingen voor handmatige
verplaatsing nodig. Het is mogelijk dat er
trolleys of kanteltrolleys nodig zijn. Trappen en
deuropeningen vormen een extra risico als het
gaat om morsen vanwege struikelen of tegen
iemand aan botsen. Als een groot dewarvat

(> 20 liter) de trap op moet worden gedragen,
moet dit door twee personen worden gedaan.
Bovendien wordt het gebruik van extra
lichaamsbescherming (bijvoorbeeld een
schort) aanbevolen.
Liften
Vloeibare stikstof mag niet worden getransporteerd in liften waar zich personen in bevinden.
Vooral bij een liftstoring bestaat het gevaar
van verstikking als de stikstof uit het vat lekt
of wordt gemorst. Als dit niet praktisch is,
moet de HSEQ-adviseur (Health, Safety, Environment & Quality) worden geraadpleegd om
ervoor te zorgen dat er een veilige werkwijze
kan worden bedacht.
Transport
Om dezelfde reden mag vloeibare stikstof niet
zonder meer in een afgesloten voertuig worden vervoerd. Een gescheiden bestuurderscompartiment is noodzakelijk.
Opslagvaten voor proefmonsters
Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat
boven grote opslagvaten geen zuurstof aanwezig is. Zorg dat mensen die monsters nemen niet zodanig over de containers kunnen
leunen dat zij deze zuurstofarme lucht inademen en in of over de container vallen en
vervolgens stikken.
Bulktanks met vloeibare stikstof
Als er gebruik wordt gemaakt van bulktanks,
zijn de gevolgen van een ongeluk vele malen
ernstiger vanwege de hoeveelheid vloeibare
stikstof die aanwezig is. De volledige inhoud
van de bulktank kan verloren gaan, tenzij de
nodige maatregelen worden getroffen om dit
te voorkomen. In dergelijke gevallen is de
kans op overlijden groot. Daarom moet er
extra gelet worden op het design en het
gebruik van dergelijke systemen. Op plekken
waar plannen zijn voor nieuwe installaties, of
waar bestaande installaties moeten worden
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aangepast, moet altijd eerst contact worden
opgenomen met de HSEQ-adviseur. Dergelijke
installaties moeten voldoen aan de richtlijnen
zoals vermeld in de PGS 9.
Als in een gebouw bulktanks zijn voorzien van
afnamepunten voor vloeibare stikstof, dan
moet het zuurstofgehalte bij deze punten
worden gemeten, ongeacht of de opslagtanks
handmatig of automatisch worden gevuld. In
dergelijke gevallen moet het alarm dat waarschuwt voor een te laag zuurstofgehalte (18%)
worden gekoppeld aan een automatische klep
die de toevoer stopt van de bulktank. Dit moet
betrouwbaar zijn en moet ook werken in geval
van een stroomstoring. Ook is extra mechanische ventilatie die is gekoppeld aan dit alarm
het overwegen waard. De lucht moet dan
onderin worden afgevoerd en bovenin worden
toegevoerd. Alleen geschoolde en ervaren
mensen mogen met het systeem werken
(bijvoorbeeld dewars of koelinstallaties voor
vloeibare stikstof vullen) of installatie- of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Deze
personen moeten worden aangewezen in de
risicoanalyse.
Informatie, onderwijs en training
Alle gebruikers van vloeibare stikstof moeten
voldoende informatie, onderwijs en training
hebben gehad om inzicht te krijgen in de
gevaren die gepaard gaan met het gebruik van
en het werken met vloeibare stikstof.
Samenvatting van de maatregelen door
gebruikers
Op plekken waar vloeibare stikstof wordt
gebruikt of opgeslagen, moeten de afdelingen
ervoor zorgen dat:
• Een schriftelijke risicoanalyse de risico's
behandelt die relevant zijn voor de omstandigheden waaronder de vloeibare stikstof
wordt gebruikt of opgeslagen.
• In de risicoanalyse, waar nodig, eventuele
maatregelen en noodprocedures worden

•

•
•
•
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beschreven, alsmede wie geautoriseerd is
om de verschillende taken uit te voeren die
gepaard gaan met het gebruik van vloeibare
stikstof.
Alleen geschikte dewars of transportabele
cryogene opslagvaten worden gebruikt voor
vloeibare stikstof. Deze moeten worden
onderhouden volgens de instructies van de
fabrikant en moeten voldoen aan alle eisen
van het interne veiligheidsbeleid ten aanzien
van druksystemen.
Eventuele zuurstofmeetapparatuur en
waarschuwingssystemen goed zijn geplaatst
en onderhouden.
De bepalingen van dit beleid ten aanzien van
grote hoeveelheden vloeibare stikstof worden
opgevolgd.
Gebruikers voldoende informatie, onderwijs
en training krijgen om inzicht te krijgen in de
gevaren die horen bij het gebruik van en het
werken met vloeibare stikstof.

Bijlage 1

Berekening zuurstoftekort door
verdamping van vloeibare stikstof

Hieronder staan vier scenario's:
• Normale verdampingsverliezen.
• Verliezen door het vullen.
• De inhoud van het vat morsen.
• De volledige inhoud van het vat verliezen
direct na het vullen.
De VFIG (Vereniging van Fabrikanten van
Industriële Gassen) raadt aan om voor een
risicoanalyse van het ergste scenario (d) uit te
gaan.
De zuurstofconcentratie, Czuurstof in een ruimte
kan worden berekend met behulp van de
volgende formule:
Czuurstof = 100 x Vzuurstof / Vruimte,
waarbij Vzuurstof wordt berekend zoals hieronder bij b), c) of d), en waarbij Vruimte het
volume (in m3) van de ruimte is.
Normale verdampingsverliezen
Na een tijd is het zuurstofpercentage door
normale verdampingsverliezen gedaald, en dit
bedraagt dan ongeveer 0,21 x 100 x Ct
Ct = L ÷ (Vruimte x N)
• 0,21 is de normale zuurstofconcentratie in de
lucht (21%)
• Ct is de stijging van de stikstofconcentratie
• L is de verdampingssnelheid van het gas in
m3 h-1
• N is het aantal luchtverversingen per uur.
Fabrikanten vermelden de verdampingsverliezen voor hun vaten (normaal gesproken
als het volume van vloeibare stikstof dat per
dag verloren gaat). Er moet rekening gehouden worden met de achteruitgang van de
isolatieprestaties gedurende de levensduur van
het vat. Verdubbel hiervoor deze cijfers.
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L = 2 x 700 x verlies van vloeibare stikstof in
liters per dag ÷ (24 x 1000), waarbij
• 2 voor de achteruitgang van de isolatie staat
• 700 staat voor de gasfactor voor stikstof
(1 liter vloeibare stikstof produceert
ongeveer 700 liter gas)
Voorbeeld: in een kelder van 4x3x3 m (36 m3) staan

vijf dewars van 10 l. De verdampingsverliezen die door
de fabrikant worden aangegeven bedragen 0,15 l

vloeibare stikstof per dag per dewar. Een kelder heeft
ongeveer 0,4 luchtverversingen per uur.

L = (2 x 700 x5 x 0,15) ÷ 24 x 1000 = 0,044 m3 h-1
Ct = 0,044 ÷ (36 x 0,4) = 0,003 en het zuurstoftekort
is 0,06%.

In dit geval hebben de normale verdampings-verliezen
een gering effect op het zuurstofgehalte in de ruimte.

Als Ct = 0,07 of hoger is, komt het zuurstoftekort uit op 1,5% of meer. Dan is er extra
ventilatie nodig en/of extra zuurstofmetingen.
Vulverliezen
Bij het vullen van een vat is er altijd sprake
van wat verlies als het vat wordt gekoeld tot
de temperatuur van vloeibare stikstof. De VFIG
raadt aan om rekening te houden met een
verlies van 10% van de inhoud van het vat om
het risico te kunnen bepalen van de
vulverliezen.
Vzuurstof (m3) = 0,21 [Vruimte - (0,1 x Vvat x
700 x 10-3)]
• 0,21 is de normale zuurstofconcentratie in de
lucht (21%)
• 0,1 staat voor het verlies van 10% van de
inhoud van het vat
• Vvat is de inhoud van het vat in liters
• 700 staat voor de gasfactor voor stikstof
(1 liter vloeibare stikstof produceert
ongeveer 700 liter gas)

vervolg Bijlage 1
Als we uitgaan van dezelfde ruimte en dewars als in (a):

Vzuurstof = 0,21 [36 - (0,1 x 10 x 700 x 10-3)] = 7,413 m3
Czuurstof = 100 x Vzuurstof / Vruimte = 20,6%

Ook hier is bij normaal gebruik geen significant effect
op de zuurstofconcentratie.

Morsen
In geval van het morsen van de volledige
inhoud van een vat:
Vzuurstof (m3) = 0,21 [Vruimte - (Vvat x 700 x
10-3)]
Als de gehele inhoud van een dewar van 10 l in een
ruimte van 36 m3 terechtkomt:

Vzuurstof = 0,21 [36 - (10 x 700 x 10-3)] = 6,09 m3

Czuurstof = 100 x Vzuurstof / Vruimte = 16,9%

Hierdoor daalt de zuurstofconcentratie significant.

Het vullen van een vat,
gevolgd door het verliezen van de gehele
inhoud van het vat
Vzuurstof (m3) = 0,21 [Vruimte - (1,1 x Vvat x
700 x 10-3)]
1,1 staat voor 10% vulverlies + 100% verlies
door het verliezen van de gehele inhoud van
het vat
In de risicoanalyse is dit het ergste scenario waar

rekening mee gehouden moet worden. Maar ook met

scenario's (b) en (c) moet rekening gehouden worden.
Vzuurstof = 0,21 [36 - (1,1 x 10x 700 x 10-3)] = 5,943 m3
Czuurstof = 100 x Vzuurstof / Vruimte = 16,5%

De risicoanalyse toont dat er alternatieve

opslagvoorzieningen moeten worden overwogen of dat

er zuurstofmeetapparatuur moet worden geïnstalleerd.
Alternatieven kunnen zijn:

• Het verplaatsen van de vaten naar een andere plaats.
• Het gebruiken van kleinere vaten.

• Ervoor zorgen dat de vaten met eventuele

ontluchtingsvoorzieningen op een veilige plek buiten
de ruimte worden ontlucht.

• Het installeren van mechanische ventilatie, mogelijk
in combinatie met een alarm dat aangeeft als het
zuurstofgehalte laag is.

• Het personeel opdragen om zuurstofmeters te
dragen.
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Bijlage 2

Beschermende kleding bij het
gebruik van vloeibare stikstof
Oogbescherming
As minimale eis geldt dat tijdens het werken
met vloeibare stikstof veiligheidsbrillen met
zijbescherming moeten worden gedragen. Ook
het dragen van gezichtsbescherming conform
EN 166 is vereist wanneer bijvoorbeeld tijdens
het vullen spatten in het gezicht of de ogen
kunnen komen. Modellen met voorhoofd- en
kinbescherming bieden de beste bescherming.
Handbescherming
Bij het vullen van een vat moeten nietabsorberende, geïsoleerde handschoenen (die
voldoen aan EN 511) of loszittende leren
handschoenen (deze kunnen snel uitgedaan
worden als er is gemorst) worden gedragen.
De mouwen van de jas moeten over de rand
van de handschoenen vallen. Handschoenen
met kap worden niet aangeraden omdat de
vloeistof in de handschoenen kan lopen. De
handschoenen beschermen de huid ook wanneer deze in contact komt met objecten die
zijn gekoeld met vloeibare stikstof.
Handschoenen zijn niet bedoeld om de handen
te beschermen als de handen in vloeibare
stikstof worden ondergedompeld.
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Voetbescherming
Schoenen met open teen zijn verboden.
Kleding
Als minimumeis geldt het dragen van een
labjas of overall. Bij het dragen van laarzen
moeten de broekspijpen over de laarzen
gedragen worden. De broekspijpen mogen niet
in de laarzen worden gestopt. Een spatvrij
schort geeft niet alleen extra bescherming
wanneer dewars moeten worden verplaatst of
gedragen, maar ook wanneer er een grote
kans is op spatten (bijvoorbeeld tijdens het
vullen).
Oorbescherming
Oordoppen of gehoorbescherming kan nodig
zijn wanneer er sprake is van buitensporig veel
geluid bij het vullen of ontluchten van
systemen met vloeibare stikstof (mogelijk
moet ook een geluidsmeting worden
uitgevoerd).

Bijlage 3

Noodprocedures
en eersthulpverlening
Noodprocedures
Met behulp van de methode die in bijlage 1
wordt beschreven kunnen de effecten van het
morsen van vloeibare stikstof op het zuurstofgehalte in een ruimte worden bepaald. Als
er meer dan een bepaalde hoeveelheid vloeibare stikstof wordt gemorst, kunnen de uitkomsten van de berekeningen aangeven dat
de ruimte moet worden geëvacueerd. Als dit
het geval is, moet dit in de risicoanalyse naar
voren komen. Ook moet in de risicoanalyse
worden beschreven wat er moet gebeuren als
een dergelijke hoeveelheid wordt gemorst of
als het alarm afgaat dat aangeeft dat er te
weinig zuurstof aanwezig is (18%). In de
risicoanalyse moet ook rekening worden
gehouden met het volgende:
• Wie er mogelijk last hebben van de gemorste
stof.
• Hoe er alarm moet worden geslagen.
• Mogelijke ontsnappingsroutes.
• Hoe de toevoer van vloeibare stikstof moet
worden afgesloten, vooral bij bulktanks.
• Hoe de toegang tot het gebied moet worden
afgesloten tot het zuurstofgehalte weer
normaal is.
• De mogelijkheid dat de vloeibare stikstof
problemen geeft in andere gebieden
(bijvoorbeeld doordat de stikstof in vloeren
trekt of in luchtkanalen ophoopt).
In de risicoanalyse moet worden beschreven
hoe er gehandeld moet worden en hoe er niet
gehandeld moet worden als iemand flauwvalt
in een gebied met een lage zuurstofconcentratie. Bij reddingspogingen door personen die
een slechte uitrusting hebben of niet getraind
zijn, is de kans groot dat er meerdere slachtoffers vallen. Er moeten geen reddingspogingen worden ondernomen als degene die
14.12.013

Blad 11 van 12

de reddingsactie uitvoert zelf gevaar loopt.
Zulke reddingspogingen hebben in het verleden geleid tot (dodelijke) slachtoffers. In
plaats daarvan moet de toevoer van vloeibare
stikstof worden afgesloten en moeten er pogingen worden ondernomen om de ruimte te
ventileren (bijvoorbeeld door het openen van
deuren en ramen naar buiten zonder de zuurstofarme ruimte te betreden). De brandweer
moet worden gebeld, omdat brandweermannen de enigen zijn die waarschijnlijk redelijk
voorbereid zijn op dergelijke reddingsacties.
Eerstehulpverlening: het inademen van
zuurstofarme lucht
Zorg dat slachtoffers die nog bij bewustzijn
zijn in een gebied met verse lucht komen en
zorg dat zij warm blijven. Een EHBO'er moet
hun toestand beoordelen en eventueel
medische hulp inroepen. Als het slachtoffer
niet ademt, moet er worden gestart met
reanimeren en moet het noodnummer gebeld
worden voor een ambulance.
Eerstehulpverlening: vrieswonden en
bevriezing
Gooi een rijkelijke hoeveelheid lauw water over
de aangedane huid of zorg dat het desbetreffende lichaamsdeel in een bak lauw water
wordt geplaatst. Gebruik geen enkele vorm
van directe hitte. Verplaats, indien mogelijk,
het slachtoffer naar een warme ruimte. De
EHBO'er moet alle vrieswonden beoordelen en
bepalen of er medische hulp moet worden
ingeschakeld om de ernst van de weefselschade te bevestigen.
Eerstehulpverlening: spetters vloeibare
stikstof in de ogen
Spoel het oog minstens 15 minuten lang met
stromend water en zorg dat het slachtoffer
naar de oogarts gaat voor controle.

Bijlage 4

Stikstof

Labels

De dewars met vloeibare stikstof moeten zijn
voorzien van duidelijke en goede labels. Op
een label moet tenminste het volgende staan:
• De benaming van het product. Dat wil
zeggen: stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar.
• Het stofidentificatienummer van het product,
bijvoorbeeld UN 1977.
• Het waarschuwingssymbool van het product,
bijvoorbeeld een groene diamant met een
cilinder en een nummer 2 eronder.
• Standaardinformatie over veiligheid voor
gebruikers, zogenaamd H&P-zinnen.
Het label moet minstens 100 mm groot zijn,
tenzij dit niet praktisch is voor de grootte en/of
vorm van de dewar. In dat geval moet het
label zo groot mogelijk zijn.

UN 1977 Stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar
EG-nr. 231-783-9
• Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene
brandwonden of letsel veroorzaken.
• Bij hoge concentratie verstikkend.
• Koude-isolerende
handschoenen/gelaatsbescherming/oogbesch
erming dragen.
• Bevroren lichaamsdelen met lauw water
ontdooien. Niet wrijven op de betrokken
plaatsen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
• Op een goed geventileerde plaats bewaren.
• Gas niet inademen.
• Tank alleen rechtop plaatsen.
• Op een niet toegankelijke plaats opstellen

Gashouder onder druk

Staand vervoeren
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