Fljótandi málmur hefur gríðarlegan eyðingar
mátt og eyrir engu sem hann kemst í snertingu
við, þess vegna er hann einn af krítísku 5. Verði
einhver fyrir brunasári af völdum fljótandi málms
er besta að kæla brunasárið strax með vatni.
Ef vatn kemst í snertingu við málm getur orðið
gufusprenging og slíkt getur kveikt í kísiljárnryki
sem orsakar keðjuverkandi ryksprengingar.
Besta leiðin er að fyrirbyggja slíkar aðstæður
með þrifum og góðri umgengni (5S), auk þess
ber að tilkynna öll frávik umsvifalaust svo hægt
sé að grípa inní áður en skaðinn skeður.
Til að fyrirbyggja slys er nauðsynlegt að
allir starfs

menn virði merktar gönguleiðir og
afmörkuð öryggissvæði

Lykilatriði
Skriflegar verklagsreglur
Viðeigandi persónuhlífar

Fljótandi
málmur

Greiðar flóttaleiðir
5 metra reglan
Sprengihætta
Eldvarnir

Þótt fljótandi málmur sé lifibrauð okkar er
mikilvægt að hafa í huga að enginn búnaður er
mikilvægari en líf og heilsa starfsmanna Elkem.
Sýndu því ávallt ítrustu varúð við vinnu í kring
um fljótandi málm. Vertu alltaf viss um hvað er
stysta og greiðfærasta leiðin út úr húsi komi
upp neyðartilvik.
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Geislahiti frá fljótandi málmi er nægjan
legur til að valda brunasárum. Gætið
þess að vera ekki með eldfim efni nærri
fljótandi málmi.

Töppunarpallur, akstursleiðir deiglna,
rakarastólar og útsteyping eru skilgreind
hættusvæði vegna fljótandi málms.

Vinna skal framkvæmd bakvið
skermingar eða varnir þegar það á við.
Gætið þess að standa aldrei í skotlínu
fljótandi málms.

Enginn má fara nær fljótandi málmi en sem nemur 5 metrum án viðeigandi viðbótar-persónuhlífa.

Fylgja á skriflegu verklagi þegar unnið er við fljótandi málm. Ef
verklagsreglu vantar skal gera áhættugreiningu.

Viðhald á búnaði sem notaður er í vinnu við
fljótandi málm skal fylgja skriflegu verklagi

Gætið þess að rýmingarleiðir séu ávallt
greiðar og þú hafir aðgang að fleiri en
einni útgönguleið.

Fljótandi málmur og vatn eiga ekki samleið vegna sprengihættu.
Gera skal sérstakar ráðstafanir þar sem vatn er notað.

