
De gevaren van stof!
De gevaren van stof worden veelal on-
derschat, al beseft men de noodzaak 
van het dragen van een mondkapje of 
volgelaatsmasker bij het werken in een 
stoffige ruimte. Maar er zijn ook ande-
re risico’s en die vragen om passende 
maatregelen.

Afb. 1 Een explosieveilige elevatorkop

Afb. 2 Een ondergestofte aandrijving vormt een 

explosierisico
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Om mechanische vonken te voorkomen ver-
dient het aanbeveling om grondstoffen met 
behulp van zeefinstallaties of magneten van 
verontreinigingen te ontdoen. Bij transport-
banden is vonkvorming te voorkomen door 
gebruik te maken van antistatische banden. 
Denk ook aan een deugdelijke aarding van 
machines en installaties.

Wat verder?
Een belangrijke bijdrage aan de procesvei-
ligheid is het bekleden van elevator-onder-
delen zoals inlaat, voet, kop en uitlaat met 
Kryptane. Deze polyurethaan vermindert 
niet alleen slijtage en de aankleving van 
materiaal, maar minimaliseert ook het ri-
sico van vonkvorming. De geluiddempen-
de bekleding vermindert bovendien de 
breuk van product en beperkt zo dus ook de  
stofontwikkeling.

Concrete oplossingen
Muller Beltex beschikt over een reeks van 
concrete oplossingen om de procesveilig-
heid van transportinstallaties te verbete-
ren. Voorbeelden daarvan zijn, behalve 
de Kryptane-bekleding, ook de Rub-Block 
scheefloopbewaking, de PT100 lager 
temperatuur-sensoren en slipdetectiesyste-
men.
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Het doel van een mondkapje of volgelaats-
masker is het beschermen van de luchtwe-
gen tegen de schadelijke inwerking van stof. 
Dat is goed en noodzakelijk met het oog op 
de eigen gezondheid. Maar aan het werken 
in een stoffige ruimte zijn ook heel andere 
risico’s verbonden, en die worden soms on-
voldoende onderkend. Zo bestaat er een re-
eel gevaar dat bij een bepaalde combinatie 
van stof, zuurstof en een ontstekingsbron 
een explosie optreedt. De vernietigende 
kracht daarvan heeft vooral te maken met 
de drukopbouw bij de ontbranding van stof 
in een besloten ruimte.
 
Correctieve maatregelen
Om de gevolgen van een onverhoopte ex-
plosie binnen de perken te houden, zijn 
correctieve maatregelen nodig. Een voor-
beeld daarvan zijn de explosiepanelen die 
men wel op silo’s en elevatoren aantreft. 
Ook kan men gebruik maken van een vlam-
loze drukontlasting. Dit is een systeem dat 
bij een explosie de steekvlam dooft en de 
explosiedruk gecontroleerd afvoert, zodat 
geen vervolgschade optreedt. Dergelijke 
systemen worden zodanig geplaatst dat me-
dewerkers bij een explosie geen gevaar lo-
pen. Daarnaast zijn er ook systemen die een 
beginnende explosie met stikstof of water 
blussen. 
 
Ontstekingsbronnen
In stoffige, industriële omgevingen is het 
voorts van belang om installaties en ma-
chines te controleren op de aanwezigheid 
van mogelijke ontstekingsbronnen, en die 
uit te sluiten. Te denken valt aan warmte-
ontwikkeling als gevolg van falende lagers, 
bandslip of de scheefloop van (elevator)
banden. Dergelijke risico’s kan men uit-
sluiten door gebruik te maken van adequa-
te meet- en beveiligingsapparatuur die de 
transportsystemen voortdurend monitoren. Afb. 3 Vlamloze drukontlastingen
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