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Wet- en regelgeving 
De belangrijkste normen en regelgeving voor de industriële gasleidingen zijn: 

NEN 3650-1  Algemene eisen voor leidingen. 

NEN 3650-2  Aanvullende eisen voor leidingen van staal. 

NEN 3650-3  Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof. 

NEN 3650-4  Aanvullende eisen voor leidingen van beton. 

NEN 3650-5  Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer. 

NEN-EN 15001-2(en)  Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor 
industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële 
gasinstallaties. Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor 
inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud. 

NEN-7244  Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12327 - 
Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk 
tot en met 16 bar Deel 8: Specifieke functionele eisen voor het 
beheer van de leidingen van de materialen hard PVC, grijs 
gietijzer, asbestcement en eerste generatie PE en PE SDR 26 
(klasse A). 

NEN-EN 12007-2  Specifieke functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10 
bar). 

DIN 2403:2018-10  Markering van niet-ondergrondse pijpleidingen op basis van het 
medium.  

NEN-ISO-EN 12021  Eisen voor ademgassen. 

NEN-EN-ISO 14175 Lastoevoegmaterialen - Beschermgassen voor smeltlassen en 
verwante processen 

NEN-EN-ISO 4063  Lassen en verwante processen - Termen voor processen en 
referentienummers 

ATEX 114 Europese richtlijn 2014/34/EU Apparatuur- en producteisen 

ATEX 153  Europese richtlijn 1999/92/EG veiligheidseisen van werkgevers of 
eigenaren van ATEX-installaties 

NPR 7910-1 Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar. 

ISO 8573 Petrochemische industrie, kwaliteitsborging perslucht. 

NPR 3378 Gasdichtheidscontrole gasleidingen. 

NEN 7244-1 Algemene functionele eisen voor leidingen met een bedrijfsdruk 
van maximaal 16 bar in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-
RNB. 

NEN-EN-ISO 7396-1+A1 Eisen voor het ontwerp, de installatie, het functioneren, de 
prestaties, het testen, t.b.v. gezondheidszorginstellingen. 

PGS 15  Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot 
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Gasleidingen/-systemen industrieel  Pagina 02/011 
Datum: 16-02-2023 Auteur: Melford Versie: 14.4 

 

Gasleidingen/-systemen industrieel 

NEN-EN-ISO 7396-1 Hoogste kwaliteitsnormen voor pijpleiding systemen voor 
gecomprimeerde medische gassen en vacuüm. 

Europese richtlijn 92/58  Minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of 
gezondheidssignalering op het werk. Verplicht de werkgever alle 
leidingen en verbindingspunten van leidingen door leidingmerkers 
te identificeren. 

 

Toelichting 
Gasleidingen komen bij vele verschillende installaties en werkomgevingen voor zoals: 
huiselijke situatie, horecabedrijven, middel- en kleinbedrijven, medische toepassing, 
industriële toepassingen, farmaceutische toepassingen, voedingsindustrie, laboratoria, 
installatiebedrijven, enzovoorts. Zowel onder- als bovengronds. De bijbehorende wet- en 
regelgeving, inclusief verschillende normen rondom gasleidingen zijn zeer omvangrijk en 
toegespitst op het type gas en de lokale gebruiksomgeving. Ondanks de (soms) kleinere 
diameters van sommige gastransportleidingen, dienen deze toch aan wet- en regelgeving 
onderworpen te zijn. 

 
Om meer toegespitste informatie te verstrekken, heeft de inhoud van dit infoblad 
voornamelijk betrekking op de gastransportleidingen en applicaties die voor verschillende 
toepassingen in de industriële- en laboratoria omgevingen worden gebruikt. Hierbij ligt de 
nadruk op bovengrondse gastransportleidingen tussen de gaskasten, hoofdgasleiding tot aan 
het verbruikspunt (bekend als droppoint, overnamepunt of point of use).  

 

De levering van gassen, welke gebruikt worden in laboratoria en industrie, vindt meestal 
plaats met behulp van individuele gasflessen of gasfles-pakketten. Vaak zijn gasflessen 
geplaatst in directe omgeving of in bouwkundige gaskasten. Dit kunnen toxische, pyrofore, 
corrosieve en zeer brandbare gassen zijn. Als alternatief worden bulkgassen ook vaak 
geleverd via centrale systemen vanuit bulktanks of cilinders-pakketten welke buiten het 
gebouw zijn geplaatst. Dit wordt veelal bepaald door het verbruiksvolume. In het algemeen 
betreft het inerte gassen en minder gevaarlijke gassen. Echter, elk gas moet als gevaarlijk 
worden beschouwd. Het ongecontroleerd (bewust of onbewust) vrijlaten van gassen kan 
ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, voor zowel de medewerker op de werkplek 
als voor de (werk)omgeving en het milieu.  

 

Bij de veiligheid van opslag en transportleidingen van gevaarlijke gassen gaat het niet alleen 
om de toegepaste materialen, maar ook om de methode van werken tijdens de handeling bij 
deze gassystemen. Bijvoorbeeld tijdens het wisselen van gasflessen, bij lokaal gebruik op 
locatie en bedreigingen vanaf de directe omgeving.  
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Om de beoogde kwaliteit en veiligheidsnorm te halen, dienen de daarvoor samengestelde 
normen en voorschriften vooraf bekend te zijn, dus veiligheid en leidingkwaliteit gaan hier 
100% samen op. Hierbij kunnen de gasdrukken variëren van <1 mbar tot >300 bar. Daaraan 
toegevoegd alle verschillende gassen die verkrijgbaar zijn met hun eigen specificatie. Ook 
zijn er gassystemen die “vloeibaar” gas (door middel van verdamping) omzetten naar 
gasvorm. Het is daarom aan te bevelen om vooraf goed te informeren hoe het totale 
gassysteem eruit komt te zien en aan welke eisen de gasleidingen moeten voldoen. Doe 
hiertoe kennis op van de beschikbare normen en eventueel benodigde aanvullende 
(omgevings)vergunningen. 

 

Toelichting industriële gassen 

Hieronder volgt een korte toelichting op leidingwerk voor gassen die speciaal voor 
toepassingen bij de productie van halffabricaten en grondstoffen worden gebruikt. Dit is vaak 
een meer hightech proces. Processen moeten hier naadloos in elkaar passen en betrouwbaar 
zijn. Deze gassen bestaan deels uit een mix van verschillende gassen. De kwaliteit van de 
gassen mag nimmer een discussie zijn en dient aan de hoogst gestelde eisen te voldoen 
betreffende veiligheid, gassamenstelling, zuiverheid, volume en druk. Zo ontstaat een 
optimale infrastructuur met balans tussen productiviteit, veiligheid, rendement, 
duurzaamheid, en wet- en regelgeving.  

 

Niet te vergeten eigenschappen van gassen zijn: uiterst brandbaar, brand bevorderend, 
zuurstof verdrijvend, oxiderend, milieubelastend en giftig/toxisch. Het is van het grootste 
belang dat hier ook de juiste gastransportleiding voor wordt gemaakt. Ook dient aandacht te 
zijn voor de appendages en aanverwante systemen die in aanraking komen met het gas.  

 

Veel voorkomende industriële gassen zijn:  

stikstofgas, waterstof, argon, CO2, helium, acetyleen, propaan, butaan. 

 

Hieronder een kleine selectie van speciale gassen die ook voorkomen in de industriële en 
laboratoria omgeving:  

• Cryogene gassen: argon (-186°C), helium (-269°C), waterstof (-253°C), stikstof (-
196°C) en zuurstof (-183°C). De eigenschappen van cryogene argon, helium en andere 
gassen zorgen er niet alleen voor dat ze voor meer functies kunnen worden ingezet, 
maar daarnaast zijn er ook meer veiligheidsrisico’s. 

• Dopante gassen zoals: boor, fosfor, arseen, diborane, arsine, fosfine, enz.  

• Depositiegassen zoals: disilane, dichlorosilane.  

• Diëlectrische etsgassen zoals: hexafluorbutadieen, hexafluorethaan, hethylfluoride, 
difluoromethaan, trifluoromethaan, octafluorcyclobutaan, fluor, waterstoffluoride, 
waterstofjodide, waterstofchloride, koolmonoxide, ammoniak, koolstofdioxide, enz. 

• Zeldzame gassen zoals: neon, xenon, krypton enz. 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Gasleidingen/-systemen industrieel  Pagina 04/011 
Datum: 16-02-2023 Auteur: Melford Versie: 14.4 

 

Gasleidingen/-systemen industrieel 

Te veel om allemaal speciaal te benoemen en ieder gas heeft zijn specifieke eigenschappen 
en gevaarlijkheden.  

 

Als het geleverde gas niet voldoet aan het benodigde debiet, temperatuur of de druk, dan is 
het systeem even doorspoelen er absoluut niet bij. Dit kan zeer gevaarlijke situaties 
veroorzaken. Gastoevoersystemen worden samengesteld uit hoogwaardige componenten die 
niet corroderen wanneer ze in contact komen met het gas dat in gebruik is. Door met een 
lokale expert in gesprek te komen kunnen problemen met betrekking tot de implementatie 
van een gasleveringssysteem en het onderhoud van een gasleveringssysteem worden bepaald. 

 

Het benodigde leidingwerk, applicaties en aanverwante installatiedelen dienen aan de 
gestelde normen/programma van eisen te voldoen, vaak omschreven bij extreem hoge eisen 
in zogenaamde “high purity” systemen. Als de voorschriften niet worden opgevolgd, kunnen 
deze gasleidingen levensbedreigend zijn/worden. Dus reden genoeg om alert te blijven op 
veiligheid en vigerende wet- en regelgeving. 

 

Voor voorschriften van gasopslag, zie PGS15: Opslag verpakte gevaarlijke stoffen en het 
hoofdstuk Opslag gevaarlijke stoffen in dit zakboek. 

 

Voorschriften 
Alle normen zijn natuurlijk belangrijk, maar er zijn enkele normen die veelomvattend zijn 
voor industrie/laboratoria en dus een grootte reikwijdte hebben wat betreft wettelijke 
normen en aanvullende eisen voor gasleidingen, dit zijn: NEN 3650-1, 2, 3, 4 en 5.  NEN-EN 
15001-1 en 2, NEN 7244-10, ATEX 114, NPR 7910-1, ISO 8573, NEN-EN-ISO 7396-1+A1 en 
PGS15. 

 

Toepassing materialen gasleidingen 

De vuldruk in de meeste industriële gasflessen is 200 of 300 bar. Materialen voor gasleidingen 
zijn er in verschillende kwaliteiten en voor speciale toepassingen. 

 

Roestvast Staal (RVS): Dit is wel het meest toegepaste materiaal en in alle 
kwaliteitsstandaarden verkrijgbaar. Als de kwaliteit extreem hoog moet zijn, wordt veelal 
RVS 316 toegepast. RVS-leidingen zijn er in diverse kwaliteiten, zo is het vaak elektronisch 
gepolijst aan de binnenzijde of heeft het een andere oppervlaktebehandeling gehad. Dit is de 
reden waarom deze vaak in laboratoria en hoogwaardige industrie worden toegepast. De 
leiding materiaalkeuze wordt dus afgestemd naar lokale gewenste specificaties zonder de 
veiligheid uit het oog te verliezen.  
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Petrochemische industrie: In de chemische en (robuuste) petrochemische industrie worden de 
strengste eisen aan gassen gesteld, dit vanwege de aard van veel gassen en de onderlinge 
“agressieve” reactie. Vaak staat de gasvoorraad opgesteld in de buitenlucht. Hier bevinden 
zich ook de transportleidingen ( leiding bruggen) die naar de verschillende gebouwen lopen.  
De productie (met hoge kwaliteit en vaak in grote volumes) is complex; veiligheid is 
essentieel en van het grootste belang. Uitvoering opvolgen, in overeenstemming met de 
geldende normen en wetgeving.  

 

Aandacht voor het gebruik van gassen voor procesbewerkingen: Termen zoals oxidatie, 
fractionering, cryogene techniek, koeling, filtratie, reiniging, purgegas bij gevaarlijke 
prosessen, dehydratie en beluchting komen hier voorbij. Hier staat de mens vaak centraal en 
dus vaak dichtbij uitvoering. 

Procesindustrie en Laboratoria: Koeltechniek, transporteren en comprimeren van gassen. 
Systemen voor gascompressie moeten absoluut betrouwbaar en gaslekvrij zijn, omdat de 
betreffende gassen vaak kritische zijn voor het proces en milieubelastend zijn. Ook hier staat 
de mens vaak centraal en dus dicht bij het proces.  

 

Materiaalkeuze speelt dus een belangrijke rol. Productie van halffabricaten en grondstoffen 
en bewerkingen in laboratoria is complex en veelal een hightech proces. Het productieproces 
moet hier naadloos in elkaar passen. Hier betreft het meestal een mix van verschillende 
gassen die vaak onder de zwaarste veiligheidsnormen vallen.   

 

De kwaliteit van gassen (en aanverwante applicaties) mag nimmer een discussie zijn en 
dient aan de gestelde kwaliteit qua zuiverheid, volume, druk en veiligheid te voldoen. Zo 
ontstaat een optimale infrastructuur met balans tussen productiviteit, veiligheid, rendement 
en duurzaamheid. Het leidingwerk, applicaties en aanverwante installatiedelen dienen ook 
aan de gestelde norm te voldoen, vaak omschreven als “high” purity systemen.  Leidingen 
voor hogedruk procesgassen (vaak RVS bij hoge eisen) kunnen soms honderden meters lang en 
toch maar 6 mm dik zijn. Hierbij is het begin van de gasleiding geplaatst in een gasopslagkast 
of gasbunker en eindigt soms in een gas-verdeelpunt om hierna aan het proces te zijn 
gekoppeld, alles moet kloppen. 

 

Naleving voorschriften  
Het is heel belangrijk dat men aan de wettelijk eisen voldoet. De daarvoor opgestelde 
normen helpen hierbij. Hieronder enkele aanbeveling en opmerkingen om tot goede 
start/inspectie te komen van het voorgenomen gasleidingen-project. 
 

• Men dient vooraf de juiste voorwaardes te formuleren waar de gasinstallatie aan 
moet voldoen. Bij het opstellen van een Programma Van Eisen alle aspecten 
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benoemen die noodzakelijk zijn voor een goede en veilige bedrijfsvoering, hierbij gas 
classificatie en specificaties vermelden.  

• De ontwerpbeoordeling door middel van een RI&E: resultaat verwerken in 
projectvooruitgangdocument. Failure Mode Effect & Criticality Analysis (FMECA) 
“samen met de NEN-normen” kunnen hierbij eventueel helpen.     

 
Belangrijk punt bij de keuze (eisen) van gasleidingen en gasapplicaties:  
Het opstellen van een programma van eisen of een bestek is gewenst waarbij alle eisen zijn 
beschreven waar het eindresultaat van het project aan moet voldoen. Hierbij toegevoegd de 
vermelding van de beschikbare normen. Denk hierbij tenminste aan de volgende zaken: 
 

A. De kwaliteitseisen (bij Point of Use). Hierdoor wordt de kwaliteit van de gasleiding en 
applicaties bepaald, veelal bepalend voor de verdere uitwerking. Hier dient ook de 
kwaliteits/vrijgavemetingen plaats te vinden voor het gasleidingen systeem.   

B. De capaciteitseisen. Kortom: hoeveel gas moet worden getransporteerd. De diameter 
gasleiding en applicaties zijn bepalend. Uitgaan van maximale gewenste volumes.      

C. De werkdruk waarmee gassen worden getransporteerd. De druk van gas heeft deels 
ook te maken met de capaciteitseisen. Daarnaast worden ook extra hoge eisen 
gesteld aan de verbindingen en leidingenloop waaruit het gasleveringstraject bestaat. 

D. Leiding/applicatiekeuze. Is afhankelijk van de gassen en dient zeer nauwkeurig 
bepaald te worden. Denk hierbij ook een de eisen voor de (las)verbindingen en 
bedieningsgemak.  

E. Weersinvloeden. Inwerking van zon, wind, sneeuw, hagel en regen kunnen ook invloed 
hebben op gasleidingen. Wees hierbij alert: temperatuurschommelingen geven soms 
variatie in gasdruk. 

F. Corrosievastheid. Is belangrijk wanneer een leiding geplaatst is in de corrosieve 
buitenlucht en met name in een omgeving met zouten zoals een zeeklimaat of zware 
industrieën. 

G. De menselijke invloeden. Hierbij kan gedacht worden aan vloertrillingen, 
mechanische invloeden en geen rommel in de nabijheid van gasleiding/systemen.  

H. Leiding lektesten, druktest. Gebruik van helium snuffelaar d.m.v. leiding op overdruk 
met mix van helium/stikstof of build-up build-down testen door middel van 
drukverschillen, enz. 

I. Gas handeling en distributie. Aandacht voor opslag procedures (PG15).  
J. Het bepalen van onderhoud. Ook inspectiecriteria en inspectiefrequentie. 
K. Veiligheidsbeoordeling RI&E: (gaslekdetectie en voorschriften voor gashandeling 

vermelden)    
L. Een second opinion van uitgevoerde:  “eerste” inspecties/controle. 
M. Buiten de geldende wetgeving, lokale situaties, besluiten, regeling en normen zijn er 

ook lokale eisen die van belang zijn. Hiervan kennisnemen en deel laten uitmaken van 
de besluitvorming.  
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N. Installatievoorschriften. Als installatievoorschriften niet worden opgevolgd in 
overeenstemming met de gestelde normen en werkvoorschriften, kan “achteraf” 
nalatigheid worden verweten. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. U heeft de 
zorgplicht om hierop toe te zien.  

O. Gassenclassificatie vermelden per situatie waar men aan moet voldoen. Dit betekent 
dat bij het opstellen van een RI&E zichtbaar moet zijn welke (PGS15) eisen er gelden 
voor de beoogde situatie. 

P. Omgevingsvergunning. Het is aan te bevelen om hierbij de inhoud van de 
omgevingsvergunning op de nemen en te betrekken bij de beoordeling van 
gassystemen. 

Q. Lokale opleiding. Mogelijk zijn er nog aanvullende eisen en lokale opleiding. Zoals 
regelen van interne gasdistributie, gaswissels, doorspoelen van gasleidingen, gebruik 
van gasdetectieapparatuur, enz. 

R. Logistieke traject bespreken/vastleggen. Afspraken maken bij standaard transport en 
bovenmatige transport bij calamiteiten of incidenten.  

 
Om aan wet- en regelgeving te voldoen, moet men op de hoogte zijn welke regels het precies 
betreft. Hieronder staan de vragen die men kan gebruiken om de juiste conclusie te trekken. 
 
QuickScan vraagstelling: 

• Aan welke regelgeving moet mijn installatie voldoen? 

• Wie doet de ontwerpbeoordeling? 

• Is het ontwerp van mijn installatie veilig? 

• Functioneert mijn installatie veilig? 

• Welke inspectie- en onderhoudsactiviteiten moeten worden uitgevoerd aan mijn 
installatie? 

• Het bepalen van onderhoud en inspectie criteria/frequentie. 

• Demarcatie bepalen bij meerdere gebruikers gelijke gassystemen. 

• Controles door inspectiebedrijven laten uitvoeren of zelf doen. 

• Bij twijfels een second opinion van uitgevoerde inspecties voorstellen.   
 
Volgens de Europese richtlijn 92/58 is de werkgever verplicht alle leidingen en 
verbindingspunten van leidingen door leidingmerkers te identificeren. Het is voor u als 
werkgever belangrijk om te weten, waar deze leidingmarkering nu precies aangebracht dient 
te worden. De volgende punten zijn hierbij belangrijk om te onthouden.  
 
Locatie gasleidingmarkering: 

• Op een start- en eindpunt van een leiding gas benaming aangeven. 

• Stroming richting aangeven. 

• Wanneer de richting van de leiding verandert. 

• Op punten waar een leiding door een muur of vloer gaat (aan beide zijden). 
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• In de praktijk lopen meestal meerdere gasleidingen langs elkaar om een zogenoemde 
ladderbaan. Iedere gasleiding is specifiek bestemd voor het beoogde proces.   

 

Beheersmaatregelen  

Werkgevers zijn verplicht om een reeks maatregelen te treffen om de gezondheid van 
medewerkers te beschermen (zorgplicht). Er zijn natuurlijk de basismaatregelen zoals een 
werkinstructie opstellen, Safety Data Sheets (SDS) informatievoorziening hanteren, orde en 
netheid, laatste minuut risico analyse (LMRA), en deugdelijke opslag- en 
vervoersmogelijkheden. Zorg ervoor dat werknemers voldoende kennis hebben over de 
maatregelen die blootstelling beperken en dat zij geïnstrueerd zijn over de wijze waarop met 
deze maatregelen moet worden omgegaan.  

 

Werknemers dienen training te krijgen over de volgende onderwerpen:  

• handeling van gasflessen en gassystemen; 

• gezondheidsgevaren van gevaarlijke gassen;  

• aard van de blootstelling;  

• grenswaarden en maatregelen bij overschrijding;  

• voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen of te beperken;  

• voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van calamiteiten;  

• arbeid hygiënische maatregelen;  

• het lezen en begrijpen van informatie (SDS, werkinstructie, enz.);  

• het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen;  

• maatregelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen.  

 

Belangrijk is ook het uitvoeren, voorafgaand aan de uit te voeren taak, van een Laatste 
Minuut Risico Analyse (LMRA). Naast een gedegen voorbereiding van de werkzaamheden 
kunnen hiermee op het laatste moment eventueel aanwezige risico’s weggenomen of 
gereduceerd worden. Veelal richt dit zich op orde en netheid van de werkplek, aanwezigheid 
van vluchtwegen en noodvoorzieningen, etc. 

 

Documenten 
- Inbedrijfstelling gastransport leidingen. 

De inbedrijfstelling behoort ten minste de volgende punten te omvatten. Onderstaande 
punten behoren opgenomen te worden in een opleveringsrapportage: 

• Beoordeling of de installatie gebouwd is in overeenstemming met het ontwerp en 
gestelde normen. 

• Beoordeling volledigheid van het technisch dossier voor gasleidinginstallaties. 

• Controle op lekdichtheid; vooraf is bepaald wat de gewenste lekdichtheid moet zijn. 
Verwijzen naar NPR 3378 en NEN 7244. 
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• Functionele test werking drukregelaars, beveiligingsapparatuur en afsluiters. 

• Controle op corrosiebeschermingsmaatregelen en de eventuele gewenste aarding of 
kathodische beschermingssysteem. 

• Onderhoud, periodieke controle bepalen. Onderhoud en reparatie behoren door een 
aantoonbaar vakbekwame contractor te worden uitgevoerd. 

• Gasdetectiesystemen kalibreren. Afhankelijk van het soort gasdetectie systeem, 
(vast, mobiel, persoonlijk) moet dit dagelijks, wekelijks, maandelijks, halfjaarlijks of 
jaarlijks gekalibreerd worden. Laat u informeren. 

• Laat een voorstel toekomen wat betreft spareparts incl. voorstel onderhoud.  

• De controles van de gassystemen met bijkomende werkzaamheden is afhankelijk van 
de toegewezen gassen en apparatuur/installatie en wordt bepaald door wettelijke 
aspecten, procesvoering en lokale aanvullende regelgeving. De frequentie van 
inspectie en onderhoud aan gassystemen varieert. Deze afstemmen op de 
eindverantwoordelijke voor de gasinstallatie. 

 

- Technisch onderhoudsdossier. 

De eigenaar van de gasleidinginstallaties hoort voor die gasleidinginstallaties een technisch 
constructiedossier samen te stellen en te beheren. Het technisch dossier behoort minimaal de 
volgende informatie te bevatten:  

• Voor de bedrijfsvoering behoren duidelijke instructies voor het betrokken personeel 
toegankelijk te zijn, ook ondertekend en voorzien van datum.   

• Installatietekeningen (met maatvoering) inclusief ontwerpgegevens. 

• Overzicht van aangesloten toestellen.  

• Toegepaste materialen.  

• Process Flow Diagram (PFD).  

• Toelaatbare bedrijfsdrukken, normale bedrijfswaarden enz.  

• Beproevings- en opleverrapportages.  

• Rapportages van periodieke controles.  

• Het preventief onderhoud en de periodieke controle behoren volgens voorschrift van 
de fabrikant, aangegeven in documentatie, met aanduiding van proef- of 
controlefrequentie, te worden uitgevoerd.   

• Elke verandering of aanpassing in het gassysteem die invloed heeft op de werking of 
handeling behoort juist te zijn beoordeeld en in het technisch dossier te worden 
opgenomen. 

 

Opmerkingen 
Wat maakt gassen nog meer gevaarlijke dan deze uit zichzelf vaak al zijn?  
Dat is reactie die de gassen aangaan bij het onderling mengen en het in aanraking komen met 
de atmosferische lucht. De reactie met zuurstof bij lekkages, verkeerde handelingen of een 
slecht ontworpen of onderhouden systeem vormen ook risico’s.  
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Gasleidingen dienen voor transporten van A naar B, en maken dus deel uit van een geheel van 
veiligheidssystemen. Zo dient men ook te denken bij het ontwerpen of onderhouden.  
 
Herkenbare problemen die kunnen optreden bij het installeren en onderhouden van een 
gastoevoersysteem:  

• Gasfles, uitlaatnippel (Pigtail hoge druk) aan te sluiten incl. nieuwe dichtring.  

• Gasfles, anders van hoogte of kleiner dan gedacht.  

• Gasfles, bepalen van de inlaat-en afgiftedruk is onduidelijk.  

• Gaswisselsysteem werkt niet nadat gewisselde gasfles is aangesloten. 

• Gasfles, geen nieuwe gasflesdichtringen aanwezig, voorraad niet voldoende.   

• Het is te allen tijde aan te bevelen om gasdetectieapparatuur paraat te hebben op 
risicovolle punten. De keuze afstemmen op de juiste gassen.  

• Bij het plaatsen van gasflessen en oplossen van problemen met een 
gasleveringssysteem, kan nooit een "one-size-fits-all" -benadering worden toegepast, 
laat je hierbij niet onder druk zetten.  

• Elke afwijkende handeling of situatie kan “nieuwe” problemen veroorzaken. Het is 
daarom van belang om de gasleveringssystemen goed te onderhouden en te blijven 
controleren en voorgeschreven handelingen uitvoeren.  

 
Een expert vooraf erbij halen om onzekerheid weg te nemen, probleemoplossing te verzorgen 
en onderhoud te beoordelen, is zeker aan te bevelen. Dit kan kostenbesparende en efficiënte 
oplossingen bieden voor gastoevoersystemen en componenten (bijv. slangen, panelen en 
aansluitnippels) met minimale aansluitpunten om toekomstige problemen te beperken. 
 
Macwaarde 
De Macwaarde, MAC-TGG oftewel “Maximale Aanvaarde Concentratie Tijd Gewogen 
Gemiddelde”, laat een kortdurende overschrijding van de norm toe mits deze gedurende de 
rest van de werkdag gecompenseerd wordt. Hierbij mag de MAC-Maximum Ceiling Value 
(plafond-waarde) niet overschreden worden. De gestelde waardes staan in de “Data Sheet” of 
Veiligheids Informatie Blad (SDS of VIB); neem hiervan kennis.  
 
Explosiegrenzen 
De afkorting LEL staat voor Lower Explosion Limit en komt overeen met de concentratie van 
een stof in de lucht waarboven explosiegevaar bestaat. De LEL is voornamelijk relevant bij 
een werkomgeving met brandbare gassen en een persoonlijke gasconcentratiemeter op 
industrieel niveau. De bewaking van de LEL dient voor de veiligheid van personen. Daarom 
worden de alarmdrempels in Nederland vastgelegd op 10% LEL voor het eerste alarm. Bij het 
werken in een bereik boven de maximale toegelaten LEL kan een explosie ontstaan door een 
ontstekingsbron in combinatie met zuurstof. Neem kennis welke LEL wordt gehanteerd voor 
werkomgeving en pas deze toe voor uw eigen veiligheid.  
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Advies gas reduceer 
Gas reduceer basiswerking:  
Instelknop (1) en spindel (2) brengt spanning op veer 
(3), wat een kracht op membraan (4) aanbrengt. Aan 
de andere zijde van het membraan staat de druk van 
het medium (5), welke in open verbinding staat met 
de druk aan de uitgang (8) van het ventiel. Als 
bijvoorbeeld de druk aan de uitgang zakt dan drukt 
de veer klep (6) verder open, waardoor de 
toegenomen stroming in staat kan zijn de 
ingestelde, gewenste, druk te handhaven. 
Aanname: Bij sterk wisselende gasafname staat het 
membraan (4) continue de druk te regelen waardoor 
het membraan telkens mechanisch wordt belast door 
veer (3). Echter, dit (dunne) membraan is de 
zwakste en enige scheiding tussen het medium en de 
omgevingslucht. Er is een reële kans dat in de loop 
van jaren in het membraan een haarscheurtje kan 
ontstaan, waardoor het onder druk staande medium 
kan ontsnappen naar de omgevingslucht. Overleg de 

verwachte levensduur altijd voor gebruik met de producent. 
 
Aanvullend advies 

A. Bij twijfel een (FMECA) uitvoeren ten behoeve van onderhoud/inspectie. 
B. Membraan 4-5-jaarlijks vervangen bij intens belast reduceren. 
C. Bij lektesten dit membraan opnemen in de controle en lektesten. 

 

 


