
 

Arc-Flash Toolbox 

 Wat is een Arc-Flash? 

Arc-Flash, vlamboog of elektrische boog is een overslag van elektrische 

stroom door de lucht tussen twee geleidende componenten. Een vlamboog 

kan ontstaan tussen twee koperen geleiders, maar ook tussen koper en de 

metalen behuizing van een bord.  

Een vlamboog ontstaat omwille van diverse oorzaken. Schakelhandelingen, 

werkzaamheden of slechte staat van het materiaal zijn de vaakst 

voorkomende. Om de boog te initiëren moet er bij laagspanning contact zijn 

tussen de geleidende delen, bij hoogspanning niet.  

 Gevaren van een vlamboog? 

Bij een vlamboog komt er een enorme hoeveelheid aan energie vrij die verschillende gevaren voor mens en materiaal 

voortbrengt. Eerst en vooral veroorzaakt de vlamboog hitte (19000 °C) en licht met een belangrijk aandeel UV (Ultra 

Violet) en IR (infrarood) licht. Door de hitte zal onder meer staal, aluminium en koper smelten en deels gasvormig 

worden. Dit effect gaat gepaard met een grote expansie van het volume (expansie van koper is x 67000) en resulteert 

in een explosie en drukgolf die de hete gassen en brandende deeltjes wegblaast. Er ontstaat een wolk van hete, 

schadelijke en geïoniseerde lucht. 

Gevaren voor de mens: 

 Brandwonden 

 Schade aan het netvlies (UV licht) 

 Schade aan onderliggende weefsels (IR licht) 

 Explosieve drukgolf (vallen, schade aan trommelvlies) 

 Elektrocutie 

 Wetgevend kader 

Op Europees vlak is er geen expliciete eis om een vlamboog studie uit te voeren. Men rekent op het ontwerp en bouw 

van de hoog-en laagspanningsborden. We spreken dan over een IAC-classificatie (Internal arc classification) van 

schakelmaterieel volgens IEC 61641 (laagspanning) en IEC 62271–200 (hoogspanning). Hierbij doet men testen om te 

controleren of een vlamboog in het schakelmaterieel blijft en voor de omstaander geen gevaar oplevert.  

Maar, dit is enkel van toepassing voor standaard exploitatie waarbij alle noodzakelijke afschermingen en deuren 

gesloten zijn en het materiaal in goede staat verkeert. Alles wat daarvan afwijkt (testen, foutopsporing, 

werkzaamheden) kan potentieel gevaarlijk zijn. 

In België is het uitvoeren van een Arc-Flash Studie wel verplicht door het AREI, de Codex over het welzijn op het werk  

(Boek III.2) en EN 50110-1 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties). Er dient immers een risicoanalyse te bestaan voor 

elke elektrische installatie waarin 11 niet-limitatieve risico’s geëvalueerd dienen te worden. 

Hierbij dienen zeker volgende risico’s behandeld te worden in een Arc-Flash studie: 

3° de risico's te wijten aan ontladingen en lichtbogen 

7° de risico's voor oververhitting, brandwonden, brand en ontploffing, veroorzaakt door de elektrische uitrusting 
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 Risicoanalyse - Methodiek 

Om deze risicobeoordeling te kunnen uitvoeren moet 

men beschikken over een aantal parameters zoals 

netgegevens, kortsluitstromen, aanwezige beveiligingen 

en instelwaarden, bordtype, …  

In een eerste stap wordt de elektrische installatie in 

kaart gebracht en wordt in elke punt van de installatie 

de kortsluitstroom bepaald. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

met software  volgens de 

berekeningsmethode CLC/TR 50480  

of software     volgens de 

berekeningsmethode IEC 60909 . 

 

In een tweede stap worden de berekende kortsluitstromen geïmporteerd in onze “Arc-Flash Toolbox”. Aangevuld met 

bordconfiguraties, beveiliging, onderbrekingstijden en werkafstand berekenen we de worst case energie die kan 

vrijkomen bij het ontstaan van een boog. 

Dat doen we aan de hand van enkele recente internationale normen: 

IEEE Std 1584-2018 (IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations) komt van het Amerikaanse "Institute 

of Electrical and Electronics Engineers". Hierin wordt de rekenmethodiek beschreven met verwijzing naar 

verschillende labotesten om de berekeningen te staven. 

NFPA 70E is een onderdeel van de NFPA 70 en is het gedeelte dat de elektrische veiligheid n.a.v. werkgevers-

werknemers relatie beschrijft ("Standard for Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces").  

 

Tot slot kunnen we aan de hand de berekende incidentenergie (uitgedrukt in Joule/cm² of Calorie/cm²) de 

noodzakelijke PBM-klasse bepalen volgens IEC 61482-1-1 (ATPV-Test met 4 categorieën) en IEC61482-1-2 (Box-Test 

met klasse 1 en 2) 

Zijn er geen PBM’s beschikbaar om ons voldoende te beschermen dan zullen andere maatregelen genomen moeten 

worden (bv. Reduceren van de vlamboogenergie, herinstellen van beveiligingen, schakelen op afstand, …)  

De installatieverantwoordelijke zal op basis van de vlambooganalyse 

werkprocedures moeten aanpassen en geschikte PBM’s per type bord 

en activiteit ter beschikking moeten stellen. 

Elektrische borden moeten voorzien worden van een duidelijk 

waarschuwingsetiket waarop de berekende energie, de 

veiligheidsafstand en de te gebruiken PBM’s weergegeven worden. 

Het uiteindelijke doel is het risico, de kans op schade en de gevolgen 

zoveel als mogelijk uit te sluiten of te beperken. 


