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I.  INLEIDING 

A.  Amotec 

Amotec is een bedrijf die zich specialiseert in 

professionele stof- en rookgasafzuigingen. Deze 

kunnen worden ingezet voor onder andere hout, 

vlas, lasrook en textiel. 

B.  ATEX-richtlijn 

Om de veiligheid en gezondheid van werknemers 

die zijn tewerkgesteld in een explosiegevaarlijke 

omgeving  te waarborgen heeft de Europese Unie de 

richtlijn opgesteld die de naam ATEX heeft 

gekregen. Een explosiegevaarlijke omgeving 

ontstaat wanneer gas of stof met lucht kan worden 

vermengd. 

De richtlijn 1999/92/EG is bedoeld voor werkgevers 

en wordt doorgaans ATEX 137 genoemd. Deze stelt 

maatregelen voorop om op de werkvloer een veilige 

omgeving te creëren. De werkgever dient hiervoor 

de plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan 

voorkomen in te delen in zones volgens het risico 

dat op die plekken heerst. 

In die zones moet gereedschap worden geplaatst die 

ook veilig kan functioneren volgens het 

explosierisico die daar heerst. Hiertoe dient de 

richtlijn 94/9/EG die verplichtingen oplegt aan 

fabrikanten van apparaten en componenten. 

Deze richtlijn zorgt voor legt maatregel vast die het 

risico op een explosie verminderden door 

                                                           
 

bijvoorbeeld het wegnemen van een explosieve 

atmosfeer binnenin het product, of ervoor te zorgen 

dat een explosie zich niet kan propageren.  

Eén van de maatregelen die werkgevers kunnen 

gebruiken is er voor zorgen dat er geen stoflaag 

wordt afgezet op de machines. Met behulp van een 

stofafzuigingsinstallatie kan dit worden 

gerealiseerd. 

 

De stoffilter bevat dus componenten die volgens 

ATEX 95 gekeurd moeten zijn. 

 

II.  DOELSTELLINGEN 

De intentie van deze masterproef is om een 

draaisluis, dat een component is van een stoffilter, 

van een ATEX-certificaat  te voorzien. Het is 

hiervoor nodig de huidige wetgeving grondig te 

bestuderen en hieruit de nodige conclusies te 

trekken. 
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Deze conclusies dienen dan te worden toegepast op 

een draaisluis. Zo nodig wordt het ontwerp hiervan 

aangepast of verbeterd. 

Als output van dit eindwerk zal een draaisluis 

opleveren die conform is met de ATEX-normering. 

Dit zou nog extra waarde krijgen doormiddel van 

een keuring te laten uitvoeren door een Europese 

notified body.  

III.  RESULTATEN 

Uit het bestuderen van de richtlijnen en normering 

is gebleken dat de draaisluis zodanig moet 

ontworpen worden dat ze zelf geen ontstekingsbron 

vormt voor de explosieve atmosfeer die er heerst. 

Er werd een risicoanalyse uitgevoerd, onafhankelijk 

van reeds getroffen maatregelen. Aan de hand 

hiervan werden bepaalde ontwerpparameters 

aangepast. 

Er werd gekozen voor een tragere rotatiesnelheid 

om de wrijving met de rotorwand te beperken. Een 

kleinere rotordiameter draagt ook bij tot een 

kleinere omtreksnelheid en zorgt ook voor een 

kleinere doorgang, die in dit geval ook het 

doorgeven van een eventuele explosie inperkt. 

IV.   BESLUIT 

Over het algemeen zijn er maar weinig mensen die 

een degelijke kennis hebben over hoe een ATEX-

certificering in zijn werk gaat, is het een zeer 

belangrijk aspect in de veiligheid op de werkvloer. 

Het is duidelijk dat elk product zijn unieke 

eigenschappen heeft, en dat een zeer ruime kennis 

van de richtlijnen vereist is om het hele ATEX-

gebeuren onder de knie te krijgen. 

Nu de methode gekend is kan in de toekomst 

worden gekeken om nog andere componenten te 

laten keuren, zodat het bedrijf zich nog meer kan 

profileren naar de buitenwereld. 
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