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9 Mindre kallpressanläggningar för rapsfrö
(max 100 kg frö/tim)

Allmänna krav på brandskydd, se avsnitt 1.

Allmänt kan sägas att pressning av rapsolja normalt utgör en relativt liten
brandrisk.

Det som ändå gör att vissa brandskyddsåtgärder måste vidtas är att
pressningen sker kontinuerligt dygnet om, ofta med tillsyn bara en gång per
dygn. Med sådan drift kan varmgång och remslirning i transmissioner mm få
allvarliga konsekvenser. Ur ekonomisk och praktisk synvinkel kan det ofta
vara värt att satsa på en mera omfattande övervakningsutrustning.

Förutom att anläggningen alltid ska vara välstädad gäller nedan angivna krav
för pressrum och skyddsutrustning mm. Dessa kan ses som ett minimikrav ur
brandskyddssynpunkt.

- Väggar, tak och invändiga dörrar ska uppfylla kraven för lägst brand-
teknisk klass EI 60 och vara försedda med tändskyddande beklädnad.
Fönster och dörrar ut mot det fria ska utformas så att de inte kan bidra till
brandspridning. För friliggande pressanläggning minst 6 m från annan
byggnad och med en golvyta mindre än 50 m2 godtas dock enbart tänd-
skyddande beklädnad på väggar och tak.

- Alla genomföringar i väggar och bjälklag, med brandklasskrav, för ex
transport av frö och expeller ska utformas så att de så långt som möjligt
inte bidrar till brandspridning under minst 60 min.

- Golv ska vara av obrännbart material och ha en yta som inte suger upp ev
oljespill.

- Överhettningsskydd med manuell återställning ska bryta eltillförseln till
pressens drivmotor och ev uppvärmningsanordning till pressen om tempe-
raturen på pressen (presshuvud) överstiger 100º C.

- Samtliga remtransmissioner (ex för drift av press, skruvar och transport-
band) ska vara försedda med lämpliga varvtalsvakter. Detta gäller ej
apparater som alltid är manuellt övervakade under drift.

- Anordning för uppvärmning av sedimentationstankar och slutförvarings-
tankar ska vara försedda med överhettningsskydd med manuell återställ-
ning och nivåvakt som bryter eltillförseln till uppvärmningen innan
oljenivån går under översta delarna på elementet.

- Då utmatning av expeller ur pressrum inte fungerar ska nivåkontroll med
manuell återställning bryta strömmen till pressens drivmotor och till ev
uppvärmningsanordning till pressen.

- Alla skyddsfunktioner ska funktionstestas minst en gång var annan månad.
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- I sedimentationstankar och slutförvaringstankar får sammanlagt max
10 000 l olja förvaras inne i pressrummet.

- En brandsläckare av lägst typ ABE III ska finnas omedelbart innanför
eller utanför dörr till pressrum.

- Kontakt ska alltid tas med räddningstjänsten och försäkringsbolaget både
vid planering och idrifttagande av anläggningen.


