
Brennbart Støv
Bruker din bedrift eller firma

noen av disse produktene eller
materialer i pulver form?

Hvis din bedrift eller firma behandler noen av disse produktene,
er det en potensiell mulighet for brennbart støv eksplosjon.

Gårds Produkter
Egg hvite
Melk, pulverisert
Melk, nonfat, tørr
Soya mel
Stivelse, mais
Stivelse, ris
Stivelse, hvete
Sukker
Sukker, melk
Sukker, bete
tapioca
whey
Tremel

Landbruks støv
alfalfa
eple
Rødbeter
Carrageen
Gulrot
Kakao bønne støv
Kakaopulver
Kokosnøtt skallstøv
Kaffestøv
Korn mat
maisenna
Bomull

Bomull frø
Hvitløkspulver
Gluten
Gressstøv
Grønn kaffe
Humle (malt)
Sitronskall støv
Sitronmasse
linfrø
Johannes brød gummi
malt
Havremel
Havrekornstøv
Oliven pellets
Løkpulver
Persille (dehydrert)
Fersken
Peanøtt måltid og skinn
torv
Potet
Potetmel
Potet stivelse
Rå yucca frø støv
Risstøv
Ris mel
Risstivelse
rugmel
semulegryn

Soyabønne støv
Spice støv
Spice pulver
Sukker (10x)
Sunflower
Solsikkefrø støv
Te
Tobaksblanding
Tomat
Valnøtt støv
Hvetemel
Hvete kornstøv
Hvetestivelse
Xantangummi

Karbonstøv
Kull, aktivert
Kull, tre
Kull, bituminøs
Koks, petroleum
lampe black
lignitt
Torv, 22% H20
Sot, furu
cellulose
Cellulosemasse
Kork
Korn

Kjemi Støv
Adipinsyre
anthraquinone
Askorbinsyre
Kalsiumacetat
Kalsiumstearat
Karboksymetylcellulose-
dekstrin
laktose
Blystearat
Metyl-cellulose
paraformaldehyde
Natriumaskorbat
Natriumstearat
Svovel

Metall støv
Aluminium
Bronse
Jernkarbonyl
magnesium
Sink

Plastikk støv
(poly) akrylamid
(poly) akrylonitril
(poly) etylen
(lavtrykksprosess)

Epoksyharpiks
Melaminharpiks
Melamin, støpt
(Fenol-cellulose)
Melamin, støpt
(tremel og
mineralfyllt fenol-
formaldehyd)
(poly) metylakrylat
(poly) metylakrylat,
emulsjonspolymer
Fenolharpiks
(poly) propylen
Terpenfenolharpiks
Urea-formaldehyd /
cellulose, støpt
(poly) vinylacetat /
etylen kopolymer
(Polyvinylalkohol
(poly) vinylbutyral
(polyvinylklorid/
etylen / vinyl-
acetylen suspensjon
copolymer
(polyvinylklorid/
vinyl acetylen
emulsjonen
copolymer

Støvkontrolltiltak

De støvholdige systemene (kanaler og støvsamlere) er utformet
på en måte (dvs. ingen lekkasje) at flyktige støv ikke får lov til å
akkumuleres i arbeidsområdet.

Anlegget har et rengjøringsprogram med vanlig rengjøring fre-
quencies etablert for gulv og horisontale flater, for eksempel kanaler,
rør, hetter, hyller og bjelker, for å minimere støvakkumulering
innenfor driftsområder av anlegget.

Arbeidsflatene er utformet på en måte som minimerer støv
akkumulering og lette rengjøringen.

Antennelsestiltak

Elektrisk drevne rengjøringsutstyr som støvsugere, og
elektrisk utstyr er godkjent for fareklassifisering for
Klasse II steder.

Anlegget har et tenningsstyringsprogram, som jording og
liming og andre metoder for å fjerne enhver elektrostatisk ladning som
kan genereres under transport av støvet gjennom kanalarbeidet.

Anlegget har et varmt arbeidstillatelsesprogram.

Områder der røyking er forbudt, er postet med "Røykfrie" tegn.

Kanalsystemer, støvsamlere og støvproduserende maskiner er bundet
og jordet for å minimere akkumulering av statisk elektrisk ladning.

Anlegget velger og bruker industrielle lastebiler som er godkjent for
brennbare støvlokasjoner.

Forebyggende tiltak

Anlegget har separatorinnretninger for å fjerne fremmedlegemer
i stand til å antennes brennbare støv.

HMS-datablad for kjemikalier som kan bli brennbart støv under
Normal drift er tilgjengelig for ansatte.

Ansatte er trent på eksplosjonsfaren ved brennbart støv.

Beskyttelsesforanstaltninger

Anlegget har en beredskapsplan.

Støvsamlere er ikke plassert inne i bygninger. (Noen unntak)

Rom, bygninger eller andre innkapslinger (støvsamlere) har eksplosjon
avlastningsventilasjon fordelt over den ytre veggen av bygninger og
kabinetter.

Eksplosjonsventilering er rettet til et trygt sted unna ansatte.

Anlegget har isolasjonsanordninger for å forhindre deflagreringsutbredelse
mellom deler av utstyr forbundet med kanalarbeid.

Støvsamleranleggene har gnistgjenkjenning og eksplosjon /
deflagreringsundertrykkingssystemer.

Nødutkjøringsruter opprettholdes skikkelig.
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