
Vanuit de zuivelindustrie krijgt Euro Manchetten & Compensatoren vaak vragen over voedselveiligheid en het voorkomen van explosiegevaar. 
Toen bleek dat onze collega-bedrijven VDL Industrial Products en Filcoflex ook vaak soortgelijke vragen krijgen, besloten wij gezamenlijk een 
kennisevenement te organiseren.

INTERESSANTE SPREKERS
Het kennisevenement ‘Explosion Safety in Dairy Industry’ vond op 24 januari jl. plaats in Zwolle. De interessante gastsprekers op het gebied 
van hygiëne en statische ontlading trokken een zaal vol procesexperts in de zuivelindustrie.

RISICO’S
In de eerste presentatie ging Gerard van Laar van Iburex consulting in op de risico’s die ontstaan bij statische lading in het productieproces. 
Hierin legde hij de werking uit van statische lading en de mogelijke gevolgen en gebruikte hij een aantal praktijkvoorbeelden om te demon-
streren wat er fout kan gaan en hoe dit voorkomen kan worden. Hiermee zette hij de toon voor de overige experts die verder op de materie in 
konden gaan.

SPROEIDROGERS EN EXPLOSIE-KARAKTERISTIEKEN
Waartoe verplicht de Europese wet- en regelgeving (VDI 2263-7) met betrekking tot het gebruik van sproeidrogers? Hier ging dr. Bernd 
Broeckmann van Inburex consulting eerst op in. Daarna vertelde hij hoe producten worden getest op hun explosie-karakteristieken.

EXPLOSIES IN ENORME TESTVATEN
Hoe kom je op een veilige manier te weten hoe een explosie zich gedraagt? Door ze te laten plaatsvinden in enorme testvaten. Dr. Franz Alfert 
van Atex Explosionsschutz deed verslag van het experimenteel onderzoek dat hiernaar is gedaan. De risico’s van statische elektriciteit waren 
het onderwerp van de lezing van Gerard van Laar van Inburex consulting.

DAUWPUNTEN VINDEN
Met een geavanceerde methode is te bepalen waar dauwpunten zitten. Sadiq Bokhari en Marcus Kendik van Acom gaven de aanwezigen alle 
ins & outs over deze nieuwe mogelijkheden. Ook bespraken zij het laatste nieuws rond CO-detectiesystemen.

STOFEXPLOSIES VOORKOMEN
Naast de gastpresentaties waren er ook demonstraties van systemen en installaties die stofexplosies voorkomen en beperken. En natuurlijk 
was er voor de aanwezigen alle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

EEN BETROKKEN PUBLIEK
Andrea Van Loon van Euro Manchetten & Compensatoren, medeorganisator van het evenement, blikt enthousiast terug: ‘Het was een mooie 
dag vol kennisoverdracht. De gastsprekers met hun aansprekende praktijkvoorbeelden leverden een geboeid publiek op dat interessante 
vragen stelde. Ook voor de demonstraties was veel aandacht. En dat was precies de bedoeling, want door kennis te delen staan we sterker in 
het streven naar optimale procesveiligheid.’

EVENEMENT ‘EXPLOSION SAFETY IN DAIRY INDUSTRY’ EEN GROOT SUCCES

Meer weten? Bel ons op 0416 286 240 of email ons op info@euromanchetten.nl


