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Introductie

• 3 bedrijfsonderdelen:

• Trainingen 
• Van basis tot en met engineering 

• Inspecties
• ATEX

• NEN3140

• Techniek
• ATEX153 documenten (EVD, risicobeoordeling, zoneringen)

• Engineering advies

• Studies

• Second opinion

• en…….
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Introductie

• Certificeringen

• Persoonscertificering

• ATEX114 productcertificering

• IEC-EX03 bedrijfscertificering

• Risico beoordelingen: indien apparatuur ouder is dan 2003

Wij werken samen met diverse specialisten, herstelbedrijven en 

fabrikanten in Nederland en België. 
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Doel Webinar

• Wat wil ik vandaag vertellen?

• Elektrisch en niet-elektrische apparatuur

• ATEX productcertificering vanaf welke datum?

• Welke normering is van toepassing?

• Reparatie, revisie, renovatie

• Ontstekingsbronnenanalyse: IHA

• Praktijkvoorbeelden 
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Elektrisch of niet-elektrisch

• Elektrisch: 

• Uitsluitend elektromotoren of heaters.

• Niet-elektrisch:

• In de wandelgangen ook wel mechanisch genoemd;

• Voor ons hebben we het dan over draaiende apparatuur, ook 

wel Rotating. Denk aan pompen, compressoren, ventilatoren.
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Herstel of her-certificeren?

• Motoren, heaters: her-certificeren 
• Indien energieklasse gewijzigd wordt

• Behuizing is herbruikbaar

•  anders reparatie, revisie, renovatie

• Rotating: her-certificeren
• Geen productcertificering/documentatie

• Veel herstel, behuizing technisch in orde

• Toepassing in zone 0/20

•  anders reparatie, revisie, renovatie
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Explosieveiligheid: Productcertificering

• Basis ATEX95, huidig ATEX114

• Medio jaren ‘90 ontwikkeld

• In Nederland 2000 in Warenwet opgenomen

• In eerste instantie voor elektrische apparatuur

• In april 2016 is de nieuwe versie verschenen: ATEX114

• Niet-elektrische apparatuur hierin beter beschreven
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Explosieveiligheid: Tijdlijn

8

1994: Product richtlijn

Richtlijn 95, 94/9/EG

1999: Sociale richtlijn

Richtlijn 137, 99/92/EG (industrie)

Juli 2006:  invoering Richtlijn 137, 
bestaande installaties

Juli 2003:  invoering Richtlijn 137, 
nieuwe installaties

april 2000:  invoering Richtlijn 95, 
Ex materiaal conform ATEX

Overgangstermijn RL 95

Overgangstermijn 137
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Normering

Norm Titel

NEN-EN-IEC 60079-19 Reparatie, revisie en renovatie van materieel

NEN-EN-ISO 80079-36
Niet-elektrische uitrusting voor gebruik in explosieve 
atmosferen: Basismethoden en eisen

NEN-EN-ISO 80079-37
Niet-elektrische uitrusting voor gebruik in explosieve 
atmosferen: Beveiligingstype c, b en k

Vervallen normen ( 2016 )
NEN-EN13463-1 Basismethodologie en eisen
NEN-EN13463-2 Bescherming door stromingsbeperkende omhulsel “fr”
NEN-EN13463-3 Bescherming door drukvast omhulsel “d”
NEN-EN13463-5 Bescherming door constructieve veiligheid “c”
NEN-EN13463-6 Bescherming door bewaking van ontstekingsbronnen “b”
NEN-EN13463-8 Bescherming door onderdompeling in vloeistof “k”
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Reparatie, Revisie of Renovatie?

Reparatie:
Handeling om defect materieel terug te brengen naar de volledig operationele toestand die voldoet aan de 
relevante norm.

Revisie:
Handeling om materieel dat al enige tijd wordt gebruikt of is opgeslagen, maar niet defect is, terug te 
brengen naar de volledig operationele toestand.

Renovatie:
Vorm van reparatie met de verwijdering of toevoeging van materiaal om beschadigde componenten te 
vervangen om de operationele toestand te herstellen die voldoet aan de relevante norm.
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Reparatie, Revisie of Renovatie: Wie mag dat?

• Eigen werkplaats

• Originele fabrikant

• Extern herstelbedrijf

• IEC Ex-03-5 gecertificeerd herstelbedrijf

Als competentie maar aangetoond kan worden!
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Eisen aan Herstelbedrijf

• Kwaliteitssysteem, zoals ISO 9001

• Competente medewerkers

• Beschikken over originele documentatie ( dient aangeleverd te worden 
door opdrachtgever )

• Goed ingerichte werkplaats

• Kennis van relevante wet- en regelgeving

• Kennis van certificering betreffende apparatuur

• ATEX eindverantwoordelijke
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Verplichting Herstelbedrijf na herstel

• Opleveren originele dossier ( indien aangeleverd door opdrachtgever )

• Opleveren reparatie dossier
• Wat is er aangepast

• Welke materialen zijn er gebruikt

• Welke onderdelen zijn vervangen

• Welke onderdelen zijn nagemaakt, evt. met 3d-print

• Is de competentie van onderaannemers gewaarborgd

• ATEX eindverantwoordelijke en uitvoerenden in dossier vermeld

• Toetsing van reparatie aan relevante wet- en regelgeving en eventueel 
certificering
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Verplichting Revisiebedrijf na herstel

• Uitvoeren ontstekingsanalyse conform EN-15198

• Basis ontstekingsbronnen uit EN-1127-1

• Aanbrengen reparatiesymbool

a b c d e a b c a b c d e f

During 
normal 

operation

During 
foreseeable 
malfunction

During
rare 

malfunction
Not relevant

Reason
for assessment

Description of the measure applied
Basis

(standards)
Technical documentation

During 
normal 

operation

During 
foreseeable 
malfunction

During
rare 

malfunction
Not relevant

Resulting EPL in 
respect of this 
ignition hazard

Necessary 
restrictions

13 X
the conductivity of the liquid is not 

defined

Limitation of the intended use: Only 
liquids with a high conductivity (> 
1000 pS/m) can be used. Only a 
conductive liquid is foresee. Ethanol 
is a conductive liquid. Proper 
earthing of the equipment is 
required

IEC TS 60079-
32-1

Manual: WARNING in the instructions: pump 
operation involves the risk of producing an 
electrostatic charge in flowing liquids. The 
user should take measures according to IEC 
TS 60079-32-1
Manual: In ATEX chapter to be signed by 
customer 

X Ga

14 X
Shaft speed is below critical 

speed of 1 m/s.
@7bar the speed is 0,15m/s 

Clearance described
ISO 80079-37 

"c"

Test report: "Thermal-surfaces draining 
pump"
Manual: "Assembly clearance instructions"

X

1 2 3 4

Ignition hazard
Assessment of the frequency of occurrence without application of an additional 

measure
Measures applied to prevent the ignition source become effective Frequency of occurrence incl. measured applied

H
a

z
a
rd

 # A  B

Potential ignition surce Description / Basic cause

Electrostatic discharge
Transfer of non-conductive liquid causes 

electrostatic charge

Liquid

Draining pump (Zone 0 part)

Hot surface
Overheated bearings and seals by friction longitunal 

driven shaft
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Identificatie

Een apparaat dat is gerepareerd en weer volledig voldoet aan 
de certificering en/of eisen van de fabrikant.

Materieel dat is gerepareerd en voldoet aan de eisen van de norm, 
maar waarbij herstelbedrijf niet kan aantonen dat het toestel 
voldoet aan de certificeringsdocumenten.

NOTA: IEC Ex03-5 is GEEN verplicht certificeringsprogramma!
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Deel twee
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Praktijkvoorbeeld: tweede leven?

• Project: vervangen 23 opslagtanks inclusief staartpompen
• Uitdaging: er is geen budget voor nieuwe pompen

• Oude pompen hergebruiken, maar wel volledig voldoen aan ATEX

• Originele documentatie spreekt alleen over gebruik in gevaarlijke gebieden

• Samenwerking tussen: klant-NOBO-herstelbedrijf-123ATEX.eu

• Zonering: inwendig tank zone 0, gasgroep IIB, T4
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Praktijkvoorbeeld: uitvoering

• Bestaande pompen naar herstelbedrijf voor technische beoordeling

• Herstelbare slijtage: pomp geschikt voor ombouw naar ATEX certificering

Aanpassingen voor certificering:

• Nieuwe glijlagers

• Temperatuurmeting op lagers

• Sealsysteem op as-doorvoer tank, met niveaumeting op seal vaatjes

• Ontstekingsanalyse conform EN 15198

Certificering is combinatie van instrumentele beveiligingen en het 
constructieve deel:
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Praktijkvoorbeeld: uitvoering

Aanvullende maatregelen voor totale risico 
beoordeling:

• Nieuwe elektromotor

• Stroommeting op motor

• Niveaumeting op tank

• Drukmeting in pers

• Flowmeting in pers

• SIL2 classificatie
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Praktijkvoorbeeld: resultaat

• Oude pompen zijn individueel gereviseerd en onder ATEX 114 gecertificeerd. 
Geschikt voor zone 0!

• Kostenbesparing totaal over 23 pompen 50% t.o.v. nieuw

• Herstelbedrijf is hiermee fabrikant geworden!

Belangrijkste: veiligheid gewaarborgd

Milieu: geen noodzaak nieuwe pompen aan te schaffen



21

Praktijkvoorbeeld: certificaat

BLOCKED
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Praktijkvoorbeeld: elektromotoren

• Twee motoren vervangen vanwege ontbreken documentatie en typeplaatjes

• Project was al goedgekeurd

• Bestaande constructie moet aangepast worden

• Productieverlies enkele weken

• Kosten € 450.000,=
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Praktijkvoorbeeld: elektromotoren

• Herbeoordeling levert alleen reparatie en revisie op

• Geen aanpassingen aan bestaande constructie nodig

• Productieverlies enkele dagen

• Opdrachtgever heeft besloten niet tot her-certificering over te gaan, omdat voldoende 
onderbouwd kon worden dat het om een Exe motor gaat

• Kosten inclusief revisie € 75.000,=
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Praktijkvoorbeeld: elektromotoren

Op te vervangen motor zelf, geen certificaat (ook niet in technische documentatie)

Op te vervangen motor zelf: IEC 
79-7: geeft aan dat het in basis 
een Exe motor moet zijn????
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Praktijkvoorbeeld: elektromotoren

Op 1 van de 4 naast elkaar opgestelde motoren

• Revisie is gedaan op basis NEN-EN-IEC 60079-7

• Eisen vanuit norm aangehouden:

• Afmetingen

• Elektrische waardes
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

Herman Koelewijn

06-14037754


