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I.  INLEIDING 

A.  Amotec 

Amotec nv is gespecialiseerd in professionele stof- 

en rookgasafzuigingen. Naast hun eigen producten 

zijn ze ook exclusief verdeler van Geovent en 

Höcker Polytechnik in België. 

B.  Implementatie ATEX 114 of 2014/34/EU 

richtlijn 

In deze masterproef staat de ATEX 114 of 

2014/34/EU richtlijn centraal. Deze richtlijn 

beschrijft voorschriften voor naleving van de 

essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor 

apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor 

gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 

heersen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Veiligheid is in de hedendaagse industrie niet weg 

te denken, daarbij is het belangrijk om te voldoen 

aan de wetgeving die verwijst naar richtlijnen en 

normen. De opdracht van deze masterproef bestaat 

erin om een stofafzuiginstallatie te laten voldoen 

aan de ATEX 114 of 2014/34/EU richtlijn. Daarbij 

moet gebruik gemaakt worden van de correcte 

normen. Deze normen worden uitgewerkt en 

geïmplementeerd in de producten en dus ook in de 

productie. De concrete doelstellingen zijn de 

ventilator en draaisluis uit de 

                                                        
 

stofafzuigingsinstallatie te laten voldoen aan de 

ATEX 114 richtlijn en te certifiëren zodat de 

volledige stofafzuiginstallatie explosieveilig is. 

Indien nodig kunnen nog extra maatregelen 

onderzocht worden om tot een explosieveilig 

concept te komen. Het resultaat van dit project is 

een duidelijk zicht te hebben op de richtlijnen en 

normen die van toepassing zijn op de 

explosieveiligheid van een stofafzuigingsinstallatie. 

Daaruit volgt dat Amotec in de toekomst een 

installatie kan afleveren met eigen componenten die 

gecertificeerd zijn volgens de ATEX 114 richtlijn. 

III.  RESULTATEN 

 
Figuur 1: Explosiedriehoek [6] 

Om een explosie te kunnen voorkomen moeten de 

oorzaken bekend zijn van hoe deze kan ontstaan. 

Een explosie kan gedefinieerd worden als een snelle 

verbranding met een drukeffect. Dit kan slechts 

plaatsvinden als de 3 elementen die aangegeven zijn 

op figuur 1 gelijktijdig aanwezig zijn. Explosies met 

explosieve atmosferen kunnen worden opgedeeld 

door de snelheid waarmee de explosie zich 

verspreidt en de druk die wordt opgebouwd. Daarbij 
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kan er een onderscheid gemaakt worden tussen stof- 

en gasexplosies. 

Stofexplosies ontstaan vaak door opwerveling van 

kleine stofdeeltjes die in aanraking komen met een 

heet machineoppervlak of een vonk met voldoende 

ontstekingsenergie. Het verloop hiervan is veelal 

onvoorspelbaar doordat de drukgolf die ontstaat 

weer nieuw stof op kan doen wervelen waardoor de 

kettingreactie in gang is gezet en de gevolgen vaak 

niet meer te overzien zijn. 

 

De installatie waar ontploffingsgevaar heerst is in 

onze situatie een stofafzuigingsinstallatie. Die is 

opgebouwd uit afzuigkanalen, ventilatoren, een 

filter, draaisluis en opvangreservoir te zien op 

figuur 2. De stofafzuigingsinstallatie heeft als 

functie het ongezonde en vervuilende stof weg te 

halen uit de ruimte waar mens en machine aan het 

werk zijn. Deze stofafzuiginstallaties worden bij 

Amotec gebouwd volgens de vraag van de klant, het 

type gebouw, aantal en soort machines die stof 

produceren…  
 

 
Figuur 2: Stofafzuigingsinstallatie [5] 

De manier om een explosie tegen te gaan is één of 

meerdere elementen uit de explosiedriehoek te 

elimineren. Zuurstof kan weggewerkt worden door 

toevoeging van een inert gas zoals stikstof om een 

onbrandbare atmosfeer te bekomen (inertiseren). 

Deze methode is bij stofafzuiging moeilijk  

toepasbaar omdat dit een dure oplossing is en een 

volledig gasdichte installatie verreist. Het brandbare 

stof vervangen is ook geen mogelijkheid omdat dit 

nu net de functie is van de installatie om deze stof te 

transporteren. Het laatste element, de ontsteking 

door apparatuur is wel haalbaar om te elimineren. 

Daarbij zijn de ventilator en draaisluis de apparaten 

die een ontsteking kunnen veroorzaken.  

 

Wanneer in een installatie explosiegevaar heerst 

moet ook de ATEX 153 richtlijn gevolgd worden. 

De ATEX 153 schrijft voor dat ruimtes waar een 

explosieve atmosfeer kan voorkomen in zones 

moeten opgedeeld worden. Deze zones 

weergegeven in tabel 1worden opgedeeld volgens 

de duur dat een explosieve atmosfeer optreedt. Op 

figuur 2 is de zonering van de afzuigingsinstallatie 

te zien volgens verschillende kleuren.  

 
Tabel 1: Relatie ATEX 153 en 114 

percentage van 
de bedrijfsduur 

gevaar 
ATEX 153 

zone 
ATEX 114 
categorie 

>10% 20 (rood) 1D 

0,1-10% 21 (oranje) 2D 

<0,1% 22 (groen) 3D 

 

Nadat de verschillende zones van de installatie 

bekend zijn kan de categorie bepaald worden 

waaraan het apparaat moet voldoen volgens ATEX 

114.  

 
Figuur 3: Ventilator HCVD 450 

De ventilator op figuur 2 en 3 bevindt zich in zone 

21 en moet gecertificeerd worden naar apparaat 

categorie 2. Daardoor voldoet hij om zowel in zone 

21 als 22 geplaatst te worden. 

Om de ventilator of een mechanisch categorie 2 

toestel te certificeren moet een technisch constructie 

dossier met risicoanalyse ingediend worden bij een 

keuringsinstantie. Daarnaast is een interne fabricage 

controle nodig. Deze interne controle mag door het 

bedrijf zelf gebeuren.  
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Figuur 4: Draaisluis DS 1000 

De draaisluis op figuur 2 en 4 bevindt zich in zone 

20 waardoor er moet voldaan worden aan de 

zwaarste categorie namelijk apparatencategorie 1. 

Om een categorie 1 toestel te certificeren moet eerst 

een EU-typeonderzoek gebeuren bij een notified 

body. Daarvoor moet een technisch constructie 

dossier met risicoanalyse ingediend worden. Daarna 

wordt een productkeuring of een kwaliteitsborging 

van het productieproces uitgevoerd door een 

notified body. 

IV.  BESLUIT 

 

Uit deze masterproef is gebleken dat in de toekomst 

regelgeving zeer belangrijk wordt in de houtsector. 

In het verleden was veel onduidelijk en waren geen 

specifieke richtlijnen en normen aanwezig. Waar 

tegenwoordig iedereen op de hoogte zou moeten 

zijn van hun rechten en plichten, blijkt dat er nog 

een hele weg af te leggen is. Amotec is daarentegen 

nu een voorloper in zijn sector.  

 

Bij een stofafzuigingsinstallatie is te zien dat de 

ventilator en draaisluis de kritische apparaten zijn 

die een explosie kunnen veroorzaken. Daarbij 

moeten de apparaten wel als onderdeel bekeken 

worden van een veel grotere installatie. Daarom is 

het  belangrijk om deze apparaten te laten voldoen 

aan de correcte normen en ze zo volgens de 

wetgeving te kunnen installeren.  

Nadat de nodige documenten werden ingediend 

kwam de bevestiging dat de ventilator HCVD 450 

gecertificeerd is voor ATEX in categorie 2 bij 

Dekra.  

 

 

De certificatie van de draaisluis wordt uitgevoerd in 

samenwerking met Dekra. Binnenkort wordt ook 

deze afgerond en kan Amotec door deze 

masterproef een volledige ATEX gecertificeerde 

stofafzuigingsinstallatie aanbieden aan hun klanten.  
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