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Een geverifieerde protectiefactor boven de minimale vereisten van de 
goedkeuringsnormen voor adembeschermingsapparatuur maakt een betrouw-
bare inzet mogelijk van omgevingslucht onafhankelijke ademluchttoestellen van  
Dräger in situaties met extreem hoge H2S-concentraties.

Veilig ademen, zelfs bij  
extreem hoge H2S-concentraties



 2© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Veilig ademen, zelfs bij extreem hoge H2S-concentraties

Het werken op olievelden waar zure gassen vrijkomen, zoals 
in Mexico, Noord- en Zuid-Amerika1 en het Midden-Oosten  
(Saoedi-Arabië, Dubai enz.), brengt bijzonder hoge risico's voor 
het personeel met zich mee: inclusief ernstige gezondheidsschade 
of zelfs de dood als gevolg van verstikking. De olie van deze 
putten, die een hoog zwavelgehalte heeft en daarom zuur 
genoemd wordt, bevat zeer hoge concentraties waterstofsulfide 
(H2S), dat tijdens incidenten of ongevallen een verontreiniging 
van de omgevingslucht tot 450.000 ppm (ppm = parts per 
million) en hoger kan veroorzaken. H2S kan al bij geïnhaleerde 
lucht met concentraties van 1.000 ppm tot de dood leiden.

Om te garanderen dat werknemers op olievelden ook voldoende 
zijn beschermd in het geval van uitzonderlijke H2S-concentraties, 
moeten zij de beschikking hebben over omgevingslucht-
onafhankelijk ademluchttoestellen met een overeenkomstig hoge 
protectiefactor. Organisaties op het gebied van gezondheid en 
veiligheid zoals NIOSH, OSHA en CEN2 publiceren normen 
voor ademluchttoestellen om minimale vereisten in de vorm van 
protectiefactoren te bepalen. In extreme situaties, zoals het werken 
op olievelden waarbij zuur gas vrijkomt, bestaan echter geen 
specifieke veiligheidsnormen. In deze gevallen dienen bedrijven 
voor het selecteren van een geschikt ademluchttoestel een eigen 
analyse uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met 
mogelijke maximale niveaus. De betreffende toepasselijke regionale 
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling dienen als minimum 
te worden aangehouden (zie tabel: Regionale grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling voor H2S).

De protectiefactor als relevant criterium bij het 
selecteren van geschikte adembeschermingsapparatuur
Bij het selecteren van geschikte adembeschermingsapparatuur is de 
toegekende protectiefactor (APF- Assigned Protection Factor) van 
het betreffende toesteltype bruikbaar. Deze protectiefactor geeft de 
verhouding van de concentratie van een verontreinigende of gevaarlijke 

GRENZEN AAN RISICOBEPERKING
Tijdens de risicobeoordeling dienen alle vervangende 
opties en alle technische en organisatorische 
maatregelen voor risicobeperking benut te worden. 
Als de risico's echter ondanks alle inspanningen niet 
tot een redelijk minimum beperkt kunnen worden, 
moeten alle werknemers worden voorzien van daarvoor 
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
(adembescherming).

1  http://www.petroleum.co.uk/sweet-vs-sour; accessed: 02.04.2015

2  NIOSH–National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)/USA,  

OSHA–Occupational Health & Safety Administration, CEN–Comité Européen de 

Normalisation
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stof in de omgevingslucht en de verontreiniging binnen het masker van 
het ademluchttoestel tijdens gebruik. Hoe hoger de protectiefactor, 
des te lager de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die toegang krijgen 
tot de luchtwegen van de toesteldrager. De vereiste protectiefactor 
voor een ademluchttoestel wordt gespecificeerd in de betreffende 
goedkeuringsnorm. Voor onafhankelijk ademluchttoestellen en 
volgelaatsmaskers is bijvoorbeeld een APF van 2.000 vereist, 
voor toestellen met een overdrukfunctie is een APF van 10.000 
noodzakelijk om certificering te krijgen, zoals volgens DIN EN 137.

Op internationaal niveau worden voor praktische toepassingen twee 
protectiefactorsystemen gebruikt: de toegekende protectiefactor 
APF (Assigned Protection Factor) volgens Europese richtlijnen 
(EN) en de APF volgens Amerikaanse richtlijnen (OSHA). De 
Europese versie beschrijft de in de praktijk mogelijke bescherming 
die door 96% van de gebruikers wordt bereikt of overschreden. De 
Amerikaanse APF beschrijft het protectieniveau dat wordt bereikt 
door een ademluchttoestel behorende tot deze categorie, zonder 
rekening te houden met anthropometrie (verschillende vormen van 
hoofd en gelaat). Beide protectiefactoren worden bepaald op basis 
van het gebruik van de TIL-test (TIL - totale lekkage naar binnen).

Total Inward Leakage (TIL)-test
Voor de TIL-test volgens EN 136 (volgelaatsmaskers) en EN  
137 (omgevingslucht-onafhankelijke ademluchttoestellen), gebruikt 
een aantal personen de ademluchttoestellen die tijdens een 
certificatieproef getest moeten worden. De testpersonen bevinden 
zich in een ruimte waarin een grote hoeveelheid simulatie gas 

3  ATEX–Atmosphère Explosibles, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechani-

cal/documents/legislation/atex/; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

PDF/?uri=OJ:JOL_2014_096_R_0309_01&from=EN; Abruf: 02.04.2015

4 De meeste Dräger ademluchttoestellen zijn ATEX zone 0 toegelaten.

REGIONALE GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (OEL) VOOR H2S

Autoriteit/Land Beschrijving Tijdgewogen gemiddelde (TWA) Grenswaarde voor kortstondige blootstelling (STEL)
NIOSH REL 10 ppm TWA 15 ppm STEL
OSHA PEL 20 ppm Maximaal 50 ppm gedurende 10 min.
ACGIH TLV 10 ppm TWA 15 ppm STEL
Verenigd Koninkrijk WEL 5 ppm TWA 10 ppm STEL
Canada OEL 10 ppm TWA 15 ppm
Australië OEL 10 ppm TWA 15 ppm STEL
Duitsland BGR 5 ppm 
Zuid-Afrika  10 ppm TWA 15 ppm STEL
Brazilië OEL 8 ppm (max. 48 u/w.) 

REL (Recommended Exposure Limit):  De aanbevolen grenswaarde voor blootstelling is een niveau waarvan de NIOSH stelt dat deze gedurende het werkzame leven van werknemers bescherming  
biedt voor de veiligheid en gezondheid.

STEL (Short-Term Exposure Limit): Grenswaarde voor kortstondige blootstelling (is de gemiddelde acceptabele blootstelling gedurende een korte periode, meestal 15 minuten).
TWA (Time-Weighted Average):  Tijdgewogen gemiddelde is de gemiddelde blootstelling gedurende een gespecificeerde periode, in het algemeen acht tot tien uur, afhankelijk van de  

nationale regelgeving.
TLV (Threshold Limit Value):  De (drempel-)grenswaarde is het niveau waarvan wordt aangenomen dat een werknemer gedurende het gehele werkzame leven hieraan dagelijks kan worden 

blootgesteld, zonder negatieve gezondsheidsapecten tot gevolg te hebben.
WEL (Workplace Exposure Limit):  De grens voor blootstelling op de werkplek is een bovengrens in het Verenigd Koninkrijk van een acceptabele concentratie van een gevaarlijke stof in de lucht  

op een werkplek en heeft betrekking op een specifiek materiaal of materiaalklasse.
OEL (Occupational Exposure Limit):  De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is in Australië de bovengrens van een acceptabele concentratie van een gevaarlijke stof in de lucht op een 

werkplek en heeft betrekking op een specifiek materiaal of materiaalklasse.
AGW (Arbeitsplatzgrenzwert):  Deze grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is in Duitsland de bovengrens van een acceptabele concentratie van een gevaarlijke stof in de lucht op een 

werkplek en heeft betrekking op een specifiek materiaal of materiaalklasse.
PEL (Permissible Exposure Limit):  Deze toegestane grenswaarde voor blootstelling is een wettelijke limiet in de Verenigde Staten voor het blootstellen van een werknemer aan een chemische stof  

of fysisch agens.

ATTENTIE:
Onder extreme omstandigheden kunnen 
explosies worden verwacht indien er sprake is van 
concentraties van 40.000 ppm H2S. Daarom moet 
de adembeschermingsapparatuur gecertificeerd 
zijn voor gebruik in explosieve omgevingen.  
Als een toestel aan deze vereisten voldoet,  
wordt dit bevestigd door de ATEX-classificatie3,4.
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(zwavelhexafluoride -SF6) in een bepaalde concentratie wordt 
toegevoerd. Ook hier bepalen de gemeten resultaten de verhouding 
van de verontreiniging door gevaarlijke stoffen binnen en buiten  
het gelaatsmasker.

De door de norm gespecificeerde minimale eis met betrekking 
tot de lekkage (TIL) van toestellen van deze klasse is <0,05%. 
Een volgelaatsmasker met een TIL van ≤0,05% volgens EN  
136 garandeert een APF van 2.000:

100% / 0,05% (TIL) = 2.000 (APF).

Deze waarde kan aanzienlijk worden verbeterd als een overdruk 
ademautomaat wordt gebruikt. De verbetering wordt gerealiseerd, 
omdat overdruk in het masker de lekkage aanzienlijk verlaagt. 
Hierdoor realiseert het ademluchttoestel een APF tot 10.000.

Testprocedures onder realistische omstandigheden
De beide protectiefactoren (APF EN en APF US) zijn op algemene 
aannames gebaseerd die aan de betreffende norm of richtlijn zijn 
ontleend. Deze leveren de basissimulatiescenario's voor de lektesten. 
Bij het definiëren van de testprocedures voor APF is echter geen 
rekening gehouden met extreme werkomstandigheden, zoals die 
voorkomen in de olie- en gasindustrie.

In dat geval moeten afzonderlijke testen worden uitgevoerd om 
te waarborgen dat personen die aan potentieel risico worden 
blootgesteld, op een afdoende manier worden beschermd. Daarom 
worden hiervoor testprocedures gebruikt die gerelateerd zijn aan de 
omgevingscondities van specifieke werkplekken. Deze testen staan 
bekend onder de naam werkplekprotectiefactor (Workplace Protection 
Factor, WPF) of gesimuleerde werkplekprotectiefactor (Simulated 
Workplace Protection Factor, SWPF ). Hierbij worden tijdens de 
daadwerkelijk activiteit metingen gerealiseerd, en is er sprake van 
blootstelling aan de echte gevaarlijke stoffen in de omgeving óf de 
activiteit en de gevaarlijke stoffen worden gesimuleerd met behulp 
van geschikte middelen.

SWPF-testprocedure met gebruik van deeltjes
SWPF-testen met deeltjes als simulatiemiddel zijn alleen 
geschikt om de bescherming tegen deeltjes te testen die door de 
adembeschermingsapparatuur wordt gerealiseerd. Een voorbeeld 
is de test zoals die wordt uitgevoerd door het Nederlandse instituut 
ProQares6. Hier wordt de juiste passing van een volgelaatsmasker 
getest (fittest) met behulp van vernevelde aerosolen als gevaarlijke 
stof. In het verleden werden deze testen ook gebruikt voor het 
selecteren van beter geschikte adembeschermingsapparatuur voor 
hoge H2S-concentraties. Omdat gassen echter anders reageren 
dan deeltjes, kunnen met deze procedure geen conclusies worden 
getrokken ten aanzien van de bescherming tegen gevaarlijke 
gasachtige stoffen.

SWPF-TESTEN VERSUS WPF-TESTEN
SWPF- en WPF-testen bieden informatie over een 
goede passing van de adembeschermingsapparatuur 
tijdens het gebruik. Bij WPF-testen wordt gemeten 
onder werkelijke omstandigheden met de gevaarlijke 
stoffen zelf. Enerzijds is het natuurlijk belangrijk om 
de meest zinvolle methode te selecteren die mogelijk 
is. Anderzijds roept dit een ethische vraag op: is het 
acceptabel dat een testpersoon aan deze potentieel 
dodelijke en tenminste potentieel schadelijke 
omgeving wordt blootgesteld? SWPF-testen zijn 
echter alleen betrouwbaar als de kenmerkende 
werkplekomstandigheden tot in detail worden 
gesimuleerd (bijv. door het gebruik van gasachtige 
gevaarlijke stoffen of gevaarlijke stoffen met deeltjes).

Veilig ademen, zelfs bij extreem hoge H2S-concentraties

6  http://www.proqares.com/; accessed: 02/04/2015
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SWPF-testen met gasvormige simulatiemedia
Dräger acht een test die uitsluitend met deeltjes in de vorm van 
aerosolen wordt uitgevoerd niet afdoende om de beschermende 
effecten tegen gasvormige gevaarlijke stoffen te beschrijven.  
Een TIL-test in overeenstemming met de testen van DIN  
EN 136/137 en waarbij de percentiel verdeling 5%/95% van de 
hoofdvormen is (overeenkomstig de toekomstige ISO RPD-norm) 
kan op de best mogelijke en veiligste manier daadwerkelijke 
bescherming tegen gevaarlijke gasvormige stoffen aantonen. 
Door het testgas SF6 te gebruiken, dat net als H2S reageert, 
simuleert de SWPF-test specifiek en zo realistisch mogelijk de 
gevaren op zure olievelden. Dit wordt tevens ondersteund door 
de sterk uiteenlopende testresultaten van een SWPF-test met 
aerosolen en een SWPF-test met SF6.

SWPF-testen met SF6 bevestigen dat onafhankelijk 
ademluchttoestellen van Dräger veel hogere protectiefactoren 
garanderen dan door de overeenkomstige normen wordt 
vereist. Deze verificatie is uitgevoerd door het Duitse Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, 
Duitse instituut voor gezondheid en veiligheid dat opdracht heeft 
gekregen voor het uitvoeren van testen voor de Duitse Wettelijke 
Ongevallenverzekeraars (DGUV)7. Twee volgelaatsmaskers van 
Dräger (Dräger Panorama Nova® en FPS® 7000) werden in de 
overdrukmodus getest. Beide maskers bereikten een waarde voor 

NIEUWE ISO RPD IS GERICHT OP DE GEBRUIKER
De nieuwe ISO RPD zal in de toekomst alle 
bestaande normen voor ademluchttoestellen 
vervangen, zowel binnen de gehele EU als in andere 
landen (VS, Australië, India, Brazilië, Japan, enz.), 
of deze aanvullen. Deze is gekoppeld aan volledige 
adembeschermingssystemen (behalve de aansluiting 
van masker met ademautomaat/filter) en hierbij wordt 
met name rekening gehouden met de gebruiker 
van het toestel ten aanzien van het omgaan met, de 
passing en de protectieklasse. De eerste publicatie 
van de nieuwe ISO RPD-norm staat gepland voor 2018  
(op basis van de informatie beschikbaar in april 2015).

 klein kort breed gemiddeld lang-smal groot
 (small) S (short–wide) SW (medium) M  (long–narrow) LN (large) L

de lekkage die voor een percentiel verdeling van 95% voor de 
toesteldragers een garantie bieden voor de SWPF van 90.000 en 
voor 5% een SWPF van 20.000. Dankzij deze bovengemiddelde 
resultaten zijn zij met name geschikt voor gebruik in combinatie 
met omgevingslucht-onafhankelijke ademluchttoestellen en 
ademluchtvluchtmiddelen in de olie- en gasindustrie waar deze nu 
al met  succes worden gebruikt.

3-D-scans van 3000 hoofden waren de basis voor het reconstrueren van de vijf kenmerkende hoofdvormen  
die representatief zijn voor 5 tot 95 % van alle mensen:

Veilig ademen, zelfs bij extreem hoge H2S-concentraties

7 http://www.dguv.de/ifa/Pr%C3%BCfung-Zertifizierung/index.jsp; 

 accessed: 02/04/2015
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Hans Cray, Global Business Manager, 
Segment Oil & Gas, 
is verantwoordelijk voor het strategisch portfoliomanagement van 
de productreeks ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ van Dräger 
Safety. Hij is een expert op het gebied van ontwikkeling van op 
toepassing gerichte veiligheidsconcepten voor de olie- en 
gasindustrie. Cray specificeert H2S-adembeschermingsapparatuur 
voor verschillende producten, bijv. voor vlucht-, reinigings-  
en inspectiescenario's.

Contact: Hans.Cray@draeger.com

Samenvatting
Bij het selecteren van de meest geschikte adembescherming-
sapparatuur dient de maximaal toelaatbare en daadwerkelijk 
verwachte verontreiniging op de betreffende werkplek tijdens de 
risicobeoordeling op locatie bepaald te worden en vergeleken te 
worden met de protectiefactor van de adembeschermingsapparatuur. 
De geschiktheid van de toestellen voor deze werkplek kan alleen op 
basis van deze twee parameters worden bepaald.

Door gebruik te maken van testen die worden uitgevoerd met gas 
in plaats van met deeltjes en waarvan de resultaten de eisen van de 
norm overschrijden, richt Dräger zich op de specifieke en werkelijke 
inzetscenario's binnen de olie- en gasindustrie.Bovendien tonen de 
succesvolle SF6-testen aan dat de adembeschermingsapparatuur 
van Dräger tijdens inzetten op zure gasvelden met een hoog risico 
een veilige bescherming biedt.
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FYSIEKE EIGENSCHAPPEN GEVAARLIJKE STOFFEN TESTSTOF 1 TESTSTOF 2

Benaming H2S SF6 Aerosolen
Korrelgrootte/molaire massa 34,08 g·mol−1 146,05 g·mol−1 0,5 nm–10 μm
Aggregatietoestand gasvormig gasvormig vast of vloeibaar in de lucht
   deeltjes in gas
Gewicht zwaarder dan lucht zwaarder dan lucht zwaarder dan lucht

Vergelijking van SWPF-simulatiemedia: SF6 versus aerosolen

Veilig ademen, zelfs bij extreem hoge H2S-concentraties


