Fakta om ATEX/eksplosionsfare

Krav
Vurder om:
 Virksomheden har produkter og processer der
medfører eksplosionsfare, jvf. ATEX-reglerne
 Er der fare fra en eksplosiv atmosfære, skal
der udarbejdes en APV, indeholdende en
risikovurdering. APV skal forevises
Arbejdstilsynet mod forlangende

Gode råd




En ATEX-vurdering er nødvendig, hvis der kan opstå eksplosive atmosfære som fx. ved:
- transport af store mængder pulver i procesanlæg, nedsænkningsanlæg og siloer med pulver.
- større mængder sprit eller anden form for eksplosive stoffer.
- batteri-laderum til truck.
En ATEX-vurdering indeholder blandt andet:
- beskrivelse af hvor der er eksplosive forhold.
- en zoneklassificering af forholdene og omgivelserne.
- en vejledning i håndtering af eksplosionsfaren, så eksplosion ikke kan ske.

Arbejdstilsynets regler og praksis









Der skal skiltes efter Arbejdstilsynets regler om sikkerhedsskiltning.
Der skal ske en tilstrækkelig oplæring og instruktion af medarbejderne.
Skriftlige instruktioner udarbejdes, hvor det er nødvendigt, fx når sikkerheden afhænger af
medarbejderens adfærd.
Der skal gives særlig tilladelse til arbejde med tænd kilder m.v. af en person i virksomheden, som er
ansvarlig for området,
Der skal udarbejdes instrukser for rengøring, vedligehold og reparation.
Hvis flere virksomheder er til stede på samme arbejdssted, skal arbejdsgiveren med ansvar for det
eksplosionsfarlige område koordinere arbejdet mht. arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
Der skal udarbejdes beredskabs- og evakuerings- og øvelsesplaner, hvis der er særlig fare for brand,
eksplosion eller ulykker.
Der skal ske kontrol af områder, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære inden
ibrugtagning.

Rådgivningspåbud overvejes hvis mindst ét af følgende forhold er til stede:
1. Manglende eller væsentlige mangler ved kortlægning og vurdering af risici fra eksplosiv atmosfære.
2. Virksomheden har ikke klassificeret områder med farlig eksplosiv atmosfære i zoner.
3. Foranstaltningerne til at undgå dannelsen af farlig eksplosiv atmosfære er ikke tilstrækkelige.
4. Foranstaltningerne til at undgå antændelse af farlig eksplosiv atmosfære er ikke tilstrækkelige.
5. Foranstaltningerne til at begrænse de skadelige virkninger fra en eksplosion er ikke tilstrækkelige.
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