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Digital Dust Safety Conference 2020
Safe Dust Explosions Ken Nessvi medverkade vid det första globala webinariet och delar kortfattat 
med sig av de viktigaste rubrikerna här. Det finns självklart massor mer att diskutera och aktualisera, 
har du frågor, synpunkter eller vill veta mer så tveka inte att höra av dig till oss! 

Konferensen - En succé! 
Från teknik till föreläsare och åhörare världen över fungerade allt prickfritt under hela konferensen. 
En stor eloge till initiativtagaren Chris Cloney, Dust Safety Science, vi hoppas att konferensen får 
fortsatt kontinuitet. Det är helt avgörande att vi kommunicerar och nätverkar för att öka kunskapsnivån 
i dessa viktiga ämnen!

1. Översikt regelverk
Under konferensen diskuterades och jämfördes länders olika regleringar och kravställan, både 
övergripande och i detaljnivå (som till exempel olika skydd för enskilda komponenter som filter med 
mera). En del skiljer sig mellan länderna medan mycket ligger på samma nivå. Det är av stor vikt att vi 
tillsammans finner de mest optimala lösningarna och regelverken, därför kan man åter konstatera att 
samverkan, bland annat i denna form, aldrig kan underskattas. 

En hel del av föredragen och diskussionerna kretsade kring DHA, Dust Hazard Analysis. 
I USA ställs krav, i de flesta delstater, på ett genomförande före 20/9 2020 för de företag som hanterar 
brännbart damm.

Från europeiskt håll redovisades erfarenheter från upprättande av motsvarande dokument benämnt 
EPD, Explosion Protection Document, och vikten av att informationen är begriplig och accepterad 
för företagen. Kravställan i EU för alla företag som hanterar brännbart damm sammanfaller enligt 
ATEX-direktiven.
Läs mer om ATEX-direktiven på vår hemsida, www.safedustexplosion.org/Motverka explosion, eller kontakta oss!

Forts. >>
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2. Rätt data - En avgörande faktor
Det trycktes extra på att ha rätt information och data på explosionsegenskaperna för dammet. 
Vikten av tester poängterades och underströks. Framförallt påtalades hur avgörande det är att vid 
tillfället man utför proverna också dokumenterar var i processen man hämtar in dammproverna som 
sedan ska skickas för testtagning. Detta har att göra med att det finns olika dammblandningar på 
olika ställen i fabriken/processen. Otroligt viktigt att alla prover blir representativa, här brister det 
dessvärre väldigt ofta. En parameter för säkerställan är att noggrannt notera och markera på ett 
flödesschema eller liknande var provmaterialet (dammet) är hämtat. Här måste vi bli bättre! 

3. Skyddssytem efter riskbedömning
Under konferensen diskuterades också olika skyddssystem för tryckavlastning, undertryckning, 
explosionsisolering och mer. För att hamna rätt här är det väldigt viktigt att man gör sin läxa med rätt 
ingångsdata. Riskbedömningen ska redovisas och sammanfattas i Explosionsskyddsdokumentet 
(EPD). Kontakta oss för mer information!

4. Kunskapsfrågan är oerhört central!
Ett av de mest angelägna budskapen var att vi måste öka kunskapen i alla frågor som rör damm- 
explosioner. Ett faktum vi som driver Safe Dust Explosion är helt ense om. Det är också vårt huvud-
syfte för detta forum. Andra frågor som hänger samman med kunskapsbyggande är engagemang 
och att vi måste göra detta tillsammans.

För er som inte ännu blivit Partner eller Huvudpartner, anmäl er på vår hemsida. 
Tillsammans kan vi göra massor!

Ken Nessvi
Safe Dust Explosion
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