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Algemene info: 

stofafzuiging 
De Europese ATEX richtlijn 94/9/EG is verplicht sinds 2003.  

Alle installaties van voordien vallen niet onder deze richtlijn, maar moeten wel beantwoorden aan de 

CE machinerichtlijn.  

  

Een mengsel in wolkvorm van houtstof met lucht of een mengsel in wolkvorm van aluminiumstof 

met lucht kan explosief zijn.  

In dit geval is een ATEX uitvoering van stofzuiger of stofafzuiginstallatie noodzakelijk.  

  

Indien de koper geen budget heeft om een correcte installatie te kopen, is een gewone CE-

gekeurde zakkenstofzuiger een technische oplossing maar zeker geen wettelijke oplossing. 

Dus strikt genomen mag een handelaar enkel nog ATEX stofzuigers verkopen.  

  

Bij aankoop van een stofafzuiging moet de koper het volgende mededelen:  

1. De Kst-waarde van het te behandelen stof.  

   Hieruit kan bepaald worden als we al dan niet met explosief stof te maken hebben.     

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stofklassen :  

  

  Kst-waarde      Explosiviteit        Stofklasse  

  < 0        niet explosief       St 0  

  > 0 – 200      licht explosief       St 1  

  > 200 – 300     explosief        St 2  

  > 300           sterk explosief      St 3  
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Houtstof heeft een Kst-waarde tussen de 0 en 200 en behoort tot de stofklasse 1  

Aluminiumstof kan een Kst-waarde hebben tussen 200 en 300 en behoort tot stofklasse 2. 

  

Voor de stofklassen St1 – St2 – St3 is  altijd een stofafzuiginstallatie in ATEX uitvoering verplicht.  

  

2. Een zoneringsdossier met zoneringsplan, waarop de gevaarlijke stofzones aangeduid               

zijn. Bij stofexplosie zijn er 3 verschillende zones :  

a. ZONE 20  : Continu of gedurende lange perioden explosiegevaar.  

Voorbeeld : inwendige stofmouwen – inwendige stofzakken  

b. ZONE 21 :  Mogelijks explosiegevaar 

Voorbeeld : interne van de afzuigkanalen  

c. ZONE 22 : In normale werkomstandigheden geen explosiegevaar 

Voorbeeld : rondom aankoppeling stofzakken – rondom de stofmouwen,..  

Zone 22 loopt tot 1,50 meter rond de stofzuiger. 

 

In de praktijk :  

  

1. Een gewone CE stofafzuiger met 1 of meerdere stofmouwen en stofzakken.  

   Mag in de handel gebracht worden voor industriële toepassingen waar het te behandelen stof niet 

explosief is, en dus een KsT-waarde heeft van 0. 

   Kan enkel gebruikt worden voor hobbytoepassingen. Gezien de hoeveelheden brandbaar stof te 

verwaarlozen is, is een gewone CE-stofzuiger enkel dan toegestaan. 

  

2. CE en ATEX conforme stofafzuiger  

Verplichtend voor de stofklassen St1 – St2 en St3  

  

Wat kunnen we aanbieden?  

- BOLMAR MCZ zakken stofzuiger : goedkoopste oplossing en geschikt voor alle toepassingen 

met houtstof. ( eventueel ook alu- stof)  

- DUST SAVE 5 : volledige ATEX uitvoering, geschikt voor alle stoffen (exclusief springstoffen)  
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OVER ATEX  

  

1. Hoe ontstaat een stofexplosie?  

Voor een stofexplosie hebben we nodig :   

a. brandbaar stof  

b. lucht  

c. een ontstekingsbron  

 

     Het brandbaar stof moet voorkomen in een stofwolk of in een stoflaag.  

  

2. Wat heeft invloed i.v.m. stofexplosie?  

  

a. De brandbaarheidsklasse van het stof.  

Stof dat niet kan branden kan ook niet ontploffen.  

Vb: aarde – zout, ….  

  

b. De korrelgrootte van het stof.  

Hoe fijner het stof , hoe gevaarlijker.  

Vb : schuurstof zal gevaarlijker zijn dan zaagstof.  

  

c. De vochtigheid van het stof.  

Hoe vochtiger het stof, hoe minder explosief.  

  

d. De ontstekingsenergie (in mJoule) nodig om een stofwolk te ontsteken;  

De minimum ontstekingsenergie voor houtstof varieert tussen de 100 en 300 mJoule.  

        

      Verder worden nog de geleidbaarheid van het stof (metaalstof zal een grotere geleid-        

baarheid hebben dan de meeste plantaardige stoffen.  

  

      Bij de constructie van de stofafzuiger zullen we ook rekening moeten houden met de        

maximale explosiedruk die bij een explosie kan ontstaan.  

      Voor houtstof bedraagt de maximale explosiedruk +- 8,6 bar.  

      Dit betekent dat onze constructies (vb afzuigkanalen) zullen moeten kunnen weerstaan aan een 

druk van 8,6 bar.  
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3. Welke zijn de meeste voorkomende ontstekingsbronnen?  

a. warme oppervlakken  (vb stoflaag op elektrische motor)  

b. vlammen en gloeiende deeltjes  (vb gloeiend metaaldeeltje in afzuigkanaal) 

c. mechanische vonken (vb contacten metaal op metaal)  

d. elektrische vonken ( vb kortsluiting) 

e. statische ontladingen ( vb PVC stofopvangzakken)  

 

4. ATEX markering  

  

  Voorbeeld markering     Geschikt voor :   

  

CE ATEX EX II 1 D        Zone 20 – Zone 21 & Zone 22    Stof  

CE ATEX EX II 2 D        Zone 21 en  Zone 22       Stof  

CE ATEX EX II 3 D          Zone 22          Stof  

  

CE ATEX EX II 1 GD        Zone 0 – Zone 1 – Zone 2       Gas  

            Zone 20 – Zone 21 – Zone 22     Stof  

  

CE ATEX EX II 2 GD        Zone 1 – Zone 2        Gas  

            

  

Zone 21 – Zone 22        Stof  

CE ATEX EX II 3 GD        Zone 2           Gas  

            Zone 22          Stof  

  

G : staat voor gassen, dampen en nevels  

D : staat voor stof ( dust)  

II : staat voor “bovengrondse installatie”  

  
 

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.  

Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren. 
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