Andere voorzorgsmaatregelen
op de werkplek
Koolstofdioxide kan zonder gevaar worden gebruikt op voorwaarde dat hiervoor de
nodige voorzorgmaatregelen zijn getroffen.

Koolstofdioxideconcentratie hoger dan 10%: bewustzijnsverlies
in minder dan een minuut en kan zonder snel ingrijpen, als men

Het SAC* beveelt bedrijven die koolstofdioxide gebruiken op de werkplek of in toepassingen, aan

langdurig aan deze hoge niveaus wordt blootgesteld, de dood tot

het vergiftigingsgevaar dat dit product oplevert, in acht te nemen:

gevolg hebben.

10%

• De werknemers opleiden en bewust maken van het vergiftigingsgevaar van koolstofdioxide en de
preventiemaatregelen, en hun het Veiligheidsinformatieblad laten doornemen.
• Een uitvoerige risicoanalyse uitvoeren op werkplekken waar koolstofdioxide wordt gebruikt.

Het ademhalen gaat moeilijker en gaat gepaard met hoofdpijn en
verlies van beoordelingsvermogen.

Wanneer, na een risicoanalyse van een werkplek, vergiftigingsgevaar mogelijk wordt
geacht, moeten één of meerdere van de volgende maatregelen worden genomen:

4%

5%

gezichtsstoornissen
• Zorgen voor doeltreffende ventilatie, met name boven het vloeroppervlak.
Stimulatie van de ademhalingsfunctie wat leidt tot een diepere en

• Een koolstofdioxide-analysator en een alarm installeren; de plaats van de analysators wordt

snellere ademhaling. De tekenen van vergiftiging worden duidelijker

bepaald op basis van de risicoanalyse van de werkplek.

na blootstelling gedurende 30 minuten.

• Erop toezien dat de personen worden opgeleid en weten hoe op een alarm moet worden
gereageerd.

duizelig gevoel

• De koolstofdioxide-analysators, de alarmen en alle mechanische ventilatiesystemen, regelmatig
onderhouden en kalibreren,

toepassing of proces.

2%

ademhalingsproblemen

Koolstofdioxide «is niet gewoonweg een verstikkend gas!»

Licht effect op het metabolisme na blootstelling van enkele uren.

*SAC: Raadgevend comité voor de veiligheid (Safety Advisery Council)

1%

3%

der 0ºC werkt, dat het is ontworpen om in deze omstandigheden te werken en voor de bedoelde

hoofdpijn, verhoogde bloeddruk en versnelde hartslag.

1,5%

• Erop toezien dat het materiaal voor koolstofdioxide-analyse en de alarmen bij temperaturen onBij 3%, diepere ademhaling, verminderd gehoorvermogen en

0,038%

CO2-concentratie in de lucht

ernstige aandoeningen die tot coma en de
dood leiden
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De goede werkwijzen
met hogedrukflessen

R-744

Bijzonderheden van
koolstofdioxide voor koeling
1

Druk

Ter vergelijking:
R-134a = 5,7 bar bij 20°C,
R-404A = 11 bar bij 20°C.

• Zeer hoge druk = 57,3 bar bij 20°C.
• Kritische temperatuur = +31°C (73,8 bar bij 31,1°C).
• Tripelpunt = 5,2 bar -56,6°C.

Het tripelpunt is een toestand
waarbij de 3 fasen van CO2
met elkaar in evenwicht zijn:
vast/vloeibaar/damp.

Bij het tripelpunt, gaat men direct van:
- vaste toestand
- vaste toestand
- gasvormige
toestand

smelten
stollen
sublimatie
rijpen
condensatie
verdamping

vloeibare toestand
gasvormige toestand
vloeibare toestand

gevormd (bijvoorbeeld door een probleem tijdens het
vullen).

van 0,1kg/m3 volgens EN378.
• L1 voor ERP.
• Licht toxisch.
• Chemische reactie met water – zeer sterke oxidatie
dus aantasting van de binnenkant van de leidingen en
onherstelbare roestschade.
• Koolstofdioxide, slecht oplosbaar in water: de circuits
vochtvrij maken voordat het koudemiddel wordt
ingebracht.
3

31ºC – kritische temperatuur

-25ºC
-50ºC
-75ºC

Etikettering

• H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij
verwarming.
• P410+P403: Tegen zonnestraling beschermen.
Opslaan in goed geventileerde ruimte.

Risicopreventie en risicobeheer Te nemen maatregelen
Voorzorgsmaatregelen bij de handeling van
hogedrukflessen:

Gevaar voor brandwonden door koude

Contact met droogijs (-78°C) kan brandwonden aan huid
en ogen veroorzaken.

• Nooit de beschermkap (hoed) van de afsluiter halen.

Wat te doen ➔ In geval van bevriezing, gedurende
15 minuten onder koud water houden.

• Nooit de beugels op het rek wijzigen.

Risico voorkomen / herkennen ➔ Bril, bedekkende
kleding, cryogene handschoenen.

• De flessen steeds goed vastzetten met een band of de rekken tijdens het
vervoer goed vastzetten.

Risico bij inslikken

Inslikken moet absoluut worden vermeden wegens het gevaar

• Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (bijv: cryogene

dat wordt gevormd door de koude en de druk voortvloeiend uit

0ºC

-56,6ºC – temperatuur tripelpunt

-78,5ºC – temperatuur ‘100% vast’

-100ºC

Fysische-chemische eigenschappen

• Koudemiddel veiligheidsgroep A1, en praktische grens

1

2
25ºC

Het gevaar van CO2 is dat droogijs in de leidingen wordt

2

Presentatie van de risico’s Hantering

Wat te doen ➔ Een arts bellen.
3

Verstikkingsrisico

• Hoge concentraties kunnen tot verstikking leiden.
Mogelijke symptomen: bewustzijnsverlies of verminderde
In aanwezigheid van grote
hoeveelheid water:
• vorming van CO2
hydraatdeeltjes,
• lijkt op kleine ijskristallen,
• leidt tot verstopping van filters & blokkeert automatische
kleppen.

handschoenen, CO2-melder,…).

de verdamping.

motoriek. Het is mogelijk dat de persoon zich niet onmiddellijk
bewust is van verstikking.
• Lage concentraties (in geval van verdamping) leiden snel tot
ademhalingsmoeilijkheden.

• Een specifieke opleiding voor werken met hoge druk en een

Wat te doen ➔ Het slachtoffer
naar een niet-besmette
zone verplaatsen. Hierbij
moet een onafhankelijk
ademhalingsapparaat worden
gedragen. Het slachtoffer warm
houden en laten rusten. Een arts
bellen.Als het slachtoffer niet
zelfstandig ademt, kunstmatige
beademing toepassen.

specifieke opleiding voor werken met CO2, worden aanbevolen.
• Er voor zorgen dat de ruimte goed is geventileerd, met name
boven het vloeroppervlak.
• Erop toezien dat de CO2-melder goed werkt.

Mogelijke symptomen: hoofdpijn, misselijkheid en braken, wat
tot bewustzijnsverlies kan leiden.
4

Materiaal voor de uitvoering

Naleving van
de geldende regelgevingen
- Richtlijn inzake vervoerbare

Gevaar voor vergiftiging

Specifiek materiaal gebruiken:

Koolstofdioxide komt van nature voor in de lucht, en de concentratie van CO2 en is ongeveer 380
ppm (0,038%). Als de concentratie stijgt, wordt de pulmonale gasuitwisseling in de longen verstoord.
Kortom, in de mate dat de concentratie in de atmosfeer toeneemt, mindere hoeveelheden koolstofdioxide verlaat de bloedstroom en/of de longblaasjes hebben minder plaats voor zuurstof.

- Hogedrukslangen met veiligheidskabel.
- Draagbare en vaste lekdetectieapparaten.

drukapparatuur.
- ADR.
- Arbeidswetboek.

- CO2-melder.

Bron: IS 08-11-EIGA

Wanneer de CO2-concentratie in de lucht oploopt tot meer dan 9,5%, ontstaat een zeer
gevaarlijke situatie (zie schaal CO2-concentratie).
*De informatie in dit document is het resultaat van ons onderzoek en onze ervaring. Het wordt te goeder trouw verstrekt maar kan in geen geval
een garantie onzerzijds betekenen, noch onze aansprakelijkheid inroepen, met name indien rechten van derden overtreden worden, of indien
gebruikers van onze producten de geldende regelgevingen overtreden. Niet-contractuele foto’s.
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Andere voorzorgsmaatregelen
op de werkplek
Koolstofdioxide kan zonder gevaar worden gebruikt op voorwaarde dat hiervoor de
nodige voorzorgmaatregelen zijn getroffen.

Koolstofdioxideconcentratie hoger dan 10%: bewustzijnsverlies
in minder dan een minuut en kan zonder snel ingrijpen, als men
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het vergiftigingsgevaar dat dit product oplevert, in acht te nemen:

gevolg hebben.
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• De werknemers opleiden en bewust maken van het vergiftigingsgevaar van koolstofdioxide en de
preventiemaatregelen, en hun het Veiligheidsinformatieblad laten doornemen.
• Een uitvoerige risicoanalyse uitvoeren op werkplekken waar koolstofdioxide wordt gebruikt.

Het ademhalen gaat moeilijker en gaat gepaard met hoofdpijn en
verlies van beoordelingsvermogen.
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preventiemaatregelen, en hun het Veiligheidsinformatieblad laten doornemen.
• Een uitvoerige risicoanalyse uitvoeren op werkplekken waar koolstofdioxide wordt gebruikt.

Het ademhalen gaat moeilijker en gaat gepaard met hoofdpijn en
verlies van beoordelingsvermogen.

Wanneer, na een risicoanalyse van een werkplek, vergiftigingsgevaar mogelijk wordt
geacht, moeten één of meerdere van de volgende maatregelen worden genomen:

4%

5%

gezichtsstoornissen
• Zorgen voor doeltreffende ventilatie, met name boven het vloeroppervlak.
Stimulatie van de ademhalingsfunctie wat leidt tot een diepere en

• Een koolstofdioxide-analysator en een alarm installeren; de plaats van de analysators wordt

snellere ademhaling. De tekenen van vergiftiging worden duidelijker

bepaald op basis van de risicoanalyse van de werkplek.

na blootstelling gedurende 30 minuten.

• Erop toezien dat de personen worden opgeleid en weten hoe op een alarm moet worden
gereageerd.

duizelig gevoel

• De koolstofdioxide-analysators, de alarmen en alle mechanische ventilatiesystemen, regelmatig
onderhouden en kalibreren,

toepassing of proces.

2%

ademhalingsproblemen

Koolstofdioxide «is niet gewoonweg een verstikkend gas!»

Licht effect op het metabolisme na blootstelling van enkele uren.

*SAC: Raadgevend comité voor de veiligheid (Safety Advisery Council)

1%

3%

der 0ºC werkt, dat het is ontworpen om in deze omstandigheden te werken en voor de bedoelde

hoofdpijn, verhoogde bloeddruk en versnelde hartslag.

1,5%

• Erop toezien dat het materiaal voor koolstofdioxide-analyse en de alarmen bij temperaturen onBij 3%, diepere ademhaling, verminderd gehoorvermogen en

0,038%

CO2-concentratie in de lucht

ernstige aandoeningen die tot coma en de
dood leiden
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Fysiologische effecten
van koolstofdioxide
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