
GasCare B.V.
Hanzeweg 8
2803 MC  Gouda
Tel:  0182 555 111
Fax: 0182 555 110
Email: info@gascare.nl

T
E

C
H

N
IS

C
H

E
 IN

F
O

R
M

A
T
IE

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van on-
gevallen bij autogeen lassen, snijden en andere 
autogene bewerkingen

In dit artikel worden de belangrijkste richtlijnen gegeven 
in het belang van de gezondheid en veiligheid bij het au-
togeen lassen en snijden. Ook is Beleidsregel 4.4.1 opge-
nomen, in ons land moet immers aan de Arbowet worden 
voldaan.

Werken met acetyleen en zuurstof
Bij de verbranding van het brandgas acetyleen met zuive-
re zuurstof ontstaat een vlam met een hoge temperatuur, 
boven de 3000 graden Celsius. Het is het enige gasmeng-
sel dat een verbrandingstemperatuur heeft hoog genoeg 
om staal te doen smelten en een aanvaardbare laskwa-
liteit te verkrijgen. Overigens is de vlamtemperatuur niet 
de enige waarde die hier van belang is. Een belangrijke 
parameter is de verbrandingsintensiteit, het product van 
de verbrandingssnelheid en de calorische waarde van het 
mengsel. Andere brandgassen (zoals propaan, aardgas of 
waterstof) kunnen worden toegepast hard- en zachtsol-
deren en als voorwarm/brandgas bij het brandsnijden.

Veilige opslag
Gassen worden normaliter geleverd onder hoge druk in 
stalen cilinders; in ons land is de kleurcode voor acety-
leenflessen roodbruin en voor zuurstof blauw. Ook zijn ze 
gekenmerkt door middel van een inslag. Om verwisse-
ling tussen brandbare en niet-brandbare gassen bij het 
aansluiten van de cilinders te voorkomen, draaien zuur-
stofcilinders naar rechts en acetyleen naar links open. 
Alle cilinders worden opengedraaid door het tegen de 
klok in draaien van de sleutel en worden gesloten door 
de sleutel met de klok mee te draaien. Zuurstof laat een 
vuur zeer fel branden en een mengsel van zuurstof en 
een brandbaar gas kan een explosie veroorzaken. Het 
is noodzakelijk dat de zuurstofcilinders gescheiden van 

de flessen met brandbare gassen worden opgeslagen. In 
deze opslagruimte mogen geen andere brandbare mate-
rialen staan.

Het reduceertoestel.

Omgaan met cilinders met gassen onder druk
Op de cilinders worden drukregelaars (reduceertoestel-
len) aangesloten om de druk die in de fles heerst te verla-
gen tot de werkdruk van de brander. Het reduceertoestel 
heeft twee manometers, een voor de druk van het gas in 
de fles en een voor de lage druk van het gas dat naar de 
brander stroomt. De gasdoorvoer kan worden geregeld 
door een instelschroef waarmee de werkdruk wordt in-
gesteld Gascilinders behoren te worden opgeslagen in 
een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur in de open 
lucht. De opslagruimte is op veilige afstand verwijderd 
van warmtebronnen, vonken en ander brandgevaar. De 
cilinders moeten rechtop staan en goed worden vastge-
zet.
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Veiligheidsmaatregelen voor gasflessen en het 
voorkomen van ongelukken
Gascilinders behoren te worden opgeslagen in een goed 
geventileerde ruimte, bij voorkeur in de open lucht. De 
opslagruimte is op veilige afstand verwijderd van warm-
tebronnen, vonken en ander brandgevaar. De cilinders 
moeten rechtop staan en goed worden vastgezet.
Zuurstofcilinders moeten minimaal op een afstand van 3 
meter van cilinders met brandbare gassen staan of ge-
scheiden door een brandwerende separatie die het vuur 
minimaal 30 minuten tegenhoudt. In de opslagruimte is 
roken en open vuur verboden en dit moet ook duidelijk 
worden aangegeven. Zie Beleidsregel 4.4.1.

•	 Plaats gasflessen zo dat men ze in geval van nood 
gemakkelijk kan bereiken en snel kan weghalen.

•	 Voorkom dat de cilinders kunnen omvallen. Zet ze 
altijd vast.

•	 Voorkom verhitting van cilinders onder alle omstan-
digheden, ook onder invloed van direct zonlicht.

•	 Overtuig u van de op de cilinder ingeslagen gassoort 
en -druk en controleer of de drukregelaar er voor ge-
schikt is.

•	 Gebruik nooit beschadigde cilinders of cilinders met 
beschadigde afsluiters.

•	 Controleer of de aansluiting in goede staat verkeert.
•	 Gebruik alleen een deugdelijke pakkingring.
•	 Blaas bij het aansluiten van onbrandbare en niet-

giftige gassen de afsluiter schoon, door deze even 
te openen.

•	 Verwijder bij acetyleen nooit de vaste kap.
•	 Draai de regelschroef van de drukregelaar geheel 

terug, voordat u de cilinderafsluiter opent.
•	 Open de cilinderafsluiter langzaam om drukstoten te 

voorkomen.
•	 Controleer de aansluiting en spindelafdichting op 

lekkage met een lekspray.
•	 Plaats altijd de spindelsleutel op de afsluiter tijdens 

gebruik.
•	 Gebruik nooit verloopnippels.
•	 Zorg voor een passende sleutel.
•	 Draai de cilinderafsluiter na gebruik dicht.
•	 Buiten werktijd, en als de cilinder leeg is, moet de 

afsluiter worden gesloten.
•	 Retourneer een cilinder met overdruk naar de gas-

leverancier om te voorkomen dat vuil, lucht en vocht 
binnendringen.

•	 Zorg dat de fles tijdens opslag en transport voorzien 
is van een beschermkap.

•	 Gebruik bij hijsen, laden of afladen van een fles een 
speciaal daarvoor ingerichte bak of ander transport-
middel.

•	 GEBRUIK NOOIT EEN VLAM OM NAAR EEN LEK TE 
ZOEKEN!

Zuurstof

•	 Controleer of het bereik van de drukregelaar over-
eenkomt met de vuldruk. Bijvoorbeeld bereik 0-315 
bij vuldruk 200 bar of 0-250 bij vuldruk 150 bar.

•	 Gebruik geen door olie, vet of andere verontreinigde 
cilinders.

•	 Overtuig u ervan dat de cilinderaansluiting en de 
drukregelaar schoon zijn en geen olie of vet bevat-
ten.

•	 Let er op dat de inhoudsmanometer van uw drukre-
gelaar het opschrift heeft: ‘ZUURSTOF - VETVRIJ 
HOUDEN’ of een aanduiding van gelijke strekking.

•	 Open de cilinderafsluiter langzaam.
•	 Gebruik geen zuurstof voor persluchtactiviteiten of 

ventilatie.
•	 Met zuurstof verrijkte lucht is uiterst brandgevaarlijk.
•	 Zuurstof in hoge concentraties is giftig.
•	 Houd nooit uw hand voor de opening en richt de ope-

ning nooit op uzelf of anderen tijdens het afblazen 
van een nieuw in gebruik te nemen fles.
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Acetyleen dissous
Acetyleen is het bekende brandgas dat universeel en ef-
fectief in de metaalindustrie kan worden gebruikt, maar 
het moet, gezien de hieraan verbonden risico’s met de 
nodige veiligheidsmaatregelen worden toegepast. Het 
gas is boven een druk van 1,5 bar reactief. Onder invloed 
van een initiator, een schok, verhitting of een andere 
vorm van ontsteking valt acetyleen (structuurformule H-C 
= C-H) uiteen in zijn componenten koolstof en waterstof. 
Bij deze dissociatie komt veel energie vrij. Daar het gas 
als dissous in de fles wordt geleverd kan het veilig wor-
den getransporteerd, opgeslagen en gebruikt worden.
De acetyleencilinder is gevuld met een poreuze massa, 
waarin aceton als oplosmiddel voor het gas is opgezo-
gen. De poreuze massa zorgt zo voor een blijvende ver-
deling van de aceton met het hierin opgeloste gas over 
de gehele flesinhoud. Daar acetyleen is opgelost in ace-
ton en fijn verdeeld is over de poreuze massa, kan een 
veilige werkdruk worden aangehouden van 18 bar bij 15 
graden Celsius. Koper en zilver vormen met acetyleen 
acetyliden, en enkele hiervan kunnen exploderen bij een 
geringe schok. Dit kan bij acetyleen onder verhoogde 
druk tot een explosieve ontleding leiden. Daarom is voor 
leidingen en armaturen, dus ook voor drukregelaars het 
gebruik van materialen met meer dan 63% koper niet 
toegestaan.

Voor de A-D flessen gelden de volgende regels:
•	 Zorg voor een lekvrije aansluiting van de drukrege-

laar.
•	 Verwijder altijd een oude pakkingring. De nieuwe, 

goed passende pakkingring moet bestand zijn tegen 
aceton.

•	 Het aansluiten van en werken met acetyleen moet 
geschieden in goed geventileerde ruimten.

•	 Om te voorkomen dat bij terugslag de vlam in de 
drukregelaar of zelfs in de cilinder doordringt, moet 
aan de drukregelaar een goedgekeurde vlamdover 
zijn aangebracht.

•	 Plaats een reservecilinder niet vlak bij een in gebruik 
zijnde cilinder.

•	 Zorg ervoor dat tijdens las- en snijwerkzaamheden 
de fles niet geraakt wordt door de vlam of door 
wegspattende vonken. 

•	 Voorkom onder alle omstandigheden verhitting van 
de fles, ook door direct zonlicht.

•	 De drukregelaar moet voorzien zijn van een inhouds-
manometer voor 0-30 bar met het opschrift “Acety-
leen”.

•	 De cilinder moet vastgezet en waar mogelijk staande 
worden gebruikt. Een liggende fles moet in ieder ge-
val met de afsluiter omhoog gericht, onder een hoek 
van tenminste 30 graden, worden neergelegd.

•	 De gasafname zal beperkt moeten worden tot 25 liter 
gas per uur per liter flesinhoud om meesleuren van 
aceton te voorkomen.

 
Aanbevolen wordt dat manometers jaarlijks worden ge-
controleerd en elke 5 jaar worden vervangen.
Van groot belang is ook dat het gassysteem met zijn lei-
dingen geschikt is voor de toe te passen gassen en druk-
bereiken en slangen zonder lekkage worden aangesloten.
Ook de nodige beveiligingselementen dienen regelmatig 
te worden gecontroleerd. Gas en zuurstof komen in de 
brander bij elkaar in de juiste mengverhouding. De bran-
derslangen hebben als kleurcode rood voor acetyleen en 
blauw voor zuurstof. De slangen moeten zo kort mogelijk 
worden gehouden en er moet worden gezorgd dat ze niet 
beschadigd worden door hete of scherpe voorwerpen.
Bij het aansluiten en op zijn minst bij het begin van elk 
werk moeten de slangen en de brander gepurgeerd wor-
den om brandbare gasmengsels weg te spoelen.
De zuurstofstraal mag hierbij niet gericht worden op olie 
of vette voorwerpen, die spontaan kunnen ontbranden. 
Het purgeren mag ook niet gedaan worden in besloten 
ruimten. Een kleine overmaat zuurstof kan hier al tot ern-
stige gevolgen leiden. Hoewel bij het autogeen lassen de 
UV straling gering is, moet de lasser een donkere lasbril 
dragen. De vereiste filtergradatie wordt bepaald door de 
intensiteit van de vlam die weer gerelateerd is aan de 
materiaaldikte van het te lassen werkstuk. Aanbevolen 
filterfactor lasglas volgens gasverbruik bij het lassen en 
hardsolderen van staal:

Acetyleenverbruik (l/min)  Filterfactor

tot 70 4

70-200 5

200-800 6

boven 800 7
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Reduceertoestellen of drukregelaars dienen om de druk 
van het gas uit de fles te reduceren tot de gewenste 
werkdruk. De aanduidingen hebben betrekking op over-
druk en worden gewoonlijk vermeld in bar.

Onderstaande doorsnede toont de weg die gevolgd wordt 
door het gas vanaf de cilinder. Het gas stroomt door de 
ingangsschacht naar een filter dat kleine materiaaldeel-
tjes tegenhoudt. Via de regelklep komt het gas in de lage 
drukkamer en verlaat het apparaat met de gewenste 
werkdruk.

Bij een te grote overdruk in de lage drukkamer kan het 
gas ontsnappen via de veiligheidsklep.

Bij een reduceertoestel voor acetyleen is het zo dat de 
werkdruk niet hoger dan 1,5 bar kan worden ingesteld.

Gebruik
Reduceertoestellen mogen uitsluitend gebruikt worden 
voor het gas waarvoor ze bestemd zijn.
Alle onderdelen die in aanraking komen met zuurstof 
moeten volledig vrij zijn van olie en vet, zoniet dan be-
staat er kans op explosie en brand.

Bij het in gebruik nemen dient te worden gecontroleerd 
of de drukregelaar onbeschadigd is en of de afdichtingen 
geen lekkage vertonen. Beschadigde pakkingringen moe-
ten direct worden vervangen.

Bij normaal gebruik en goed onderhoud zal autogeen 
apparatuur zonder noemenswaardige gevaren functio-
neren. Maar ondanks alles kan niet altijd voldoende vei-
ligheid gegarandeerd worden bij foutieve handelingen of 
bij defecte uitrusting. In dergelijke situaties kan zich een 
vlamterugslag voordoen. Om de gasafnamepunten voor 
brandbaar gas en voor zuurstof bij gasdistributie of de re-
duceertoestellen op gasflessen te beschermen kan men 
gebruik maken van verschillende veiligheidsvoorzienin-
gen. Hierin onderscheiden we verschillende elementen, 
te weten:

•	 de gaskeerklep, om te voorkomen dat een vreemd 
gas de leiding of fles terug ingaat

•	 de vlamdover, die een vlamexplosie dooft en bevei-
ligt tegen vlamterugslag

•	 de thermische afsluiter, dit is een verzegelde klep 
met veer die bij oververhitting de gastoevoer afsluit

•	 de drukgevoelige afsluiter, die reageert op een druk-
golf zoals bij vlamterugslag

•	 het overdrukventiel, dat voorkomt dat een drukgolf 
beschadigingen aan een leidingsysteem toebrengt of 
een slang laat barsten.

 
Veiligheidsvoorzieningen bevatten vaak meerdere ele-
menten. In Nederland is een vlamdover op elke aanslui-
ting voor acetyleen minimaal verplicht. 
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Vlamdover met anti-terugslagklep en thermische bevei-
liging

Hierboven is een vlamdover afgebeeld. Deze is voorzien 
van een patroon (2) vervaardigd uit gesinterd roestvast 
staal. De patroon dooft een eventuele explosievlam. 
Dergelijke veiligheden met grotere doorlaat zijn direct 
gemonteerd aan de uitgang van het reduceertoestel. 
Kleinere veiligheden kunnen in of aan de handgreep be-
vestigd worden, maar kunnen verliezen in de gastoevoer 
veroorzaken.

Veiligheden mogen alleen geïnstalleerd zijn voor de gas-
soort waarvoor ze zijn bestemd. De gespecificeerde druk 
en afname mogen niet overschreden worden.

Na een vlamterugslag en periodiek volgens de voorschrif-
ten moet de gebruiker de werking en de dichtheid van 
de vlamdover met anti-terugslagklep laten controleren. 
Wanneer de thermische zekering voor het afsluiten van 
de gastoevoer heeft gefunctioneerd moet de veiligheid 
worden vervangen.

Niet correcte handelingen of foutief gebruik brengen de 
operator en ook derden in gevaar en stellen de instal-
laties bloot aan ernstige risico`s op beschadiging. Ver-
anderingen aanbrengen aan veiligheden is uiteraard uit 
den boze. Herstellingen mogen alleen uitgevoerd worden 
door gekwalificeerd personeel in erkende werkplaatsen.

Als slot van deze aflevering geven we nog eens het ad-
vies alvorens een autogene installatie voor lassen in ge-
bruik te nemen:

•	 controleer de conditie en werking van de apparatuur
•	 controleer op aanwezigheid van vlamdovers
•	 kijk of de gastoevoerslangen de juiste kleur hebben 

en geen teken van slijtage vertonen, zo kort mogelijk 
zijn en niet zijn verbonden met tape

•	 controleer of de reduceertoestellen geschikt zijn voor 
het te gebruiken gas

•	 de bijbehorende sleutel bij de fles aanwezig is 

Bij het autogene proces worden zeer licht ontvlambare 
gassen gebruikt. Laat daarom uit veiligheidsoverwegin-
gen uw autogene apparatuur jaarlijks controleren door 
een professionele onderhoudsorganisatie.

bron NIL


