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1 Instruks i arbejde med Ether m.m.for AU Roskilde 

I ekstrationsrummene forefindes stinkskabe forsynet med en gasdetektor, som er godkendt til arbejde med 

ether mm. Skabene er mærket "Etherskab". Disse skabe adskiller sig fra de øvrige ved, at en gasdetektor 

giver akustisk alarm og automatisk afbryder al el i skabet, inden eksplosionsfarlige koncentrationer nås. 

Ved alarm kan man åbne stinkskabslågen helt, hvorved suget øges og dampene hurtigere fjernes. Arbejdet 

bør afbrydes, og man kan eventuelt forlade lokalet, mens en arbejdsmiljørepræsentant kontaktes med 

henblik på udbedring af årsagen til alarmen. 

Kravene til elartikler, der anbringes i etherskabet, er de samme, som stilles til de øvrige stinkskabe, som er 

klassificeret i zone 2.  

Stinkskabe godkendt til etherarbejde 
afdeling rum nr. skab nr. 

ENVS / EMBI C1.13 

C 1.41 

C1.49 

C2.09 

C2.13 

19/25      19/26 

19/02       19/04 

          19/12 

19/61      19/62 

          19/56 

EMBI 

BIOS 

B 2.01 

B 2.05 

          2 skabe 

          2 skabe 

Betjening af ether-alarm 
Inden ether-arbejdet påbegyndes, kontrolleres at der er tændt for ether-alarmen. Kontrolkassen sidder på 

midterreolen over vasken, eller ved døren. Den grønne lampe skal lyse, og der skal være lys i lystavlen, som 

skal vise 0 til 1. Hvis ikke, tilkaldes teknisk afdeling (der er ikke hovedafbryder på kontrolkassen).  

Lystavlen viser koncentrationen af dampe udtrykt i procent af eksplosionsgrænsen (100 % = 

eksplosionsgrænse). Akustisk alarm (1. alarm-niveau) indtræder ved 20 % visning, og afbrydelse af 

strømtilførslen (2. alarm-niveau) indtræder ved 41 % visning. 

I visse laboratorier findes to stinkskabe med hver sin føler tilsluttet samme kontrolkasse. I så fald har kassen en 

såkaldt kanalomskifter, der virker på lystavlen, men både højre og venstre alarm er altid aktiv uanset 

kanalomskifterens stilling. 

Nederst findes et eller to alarm-felter, et for hver føler (hvert stinkskab), hver med to røde lamper og to 

trykknapper. Den øverste røde lampe lyser ved 1. alarm-niveau, og både øverste og nederste lampe ved 2. 

alarm-niveau. 

Den øverste trykknap skal betjenes for at nulstille alarm tilstanden efter en alarm, hvilket vil tænde for 

strømmen til skabet igen. Dette kan dog først ske når årsagen til alarmen, dvs. etherdampene er fjernet. 

Det er nødvendigt at åbne det klare plastdæksel for at komme til trykknappen, ved at skrue de to 

fingerskruer ud. 

Den nederste trykknap (hornalarm) bruges til at nulstille akustisk alarm ved 1. alarm-niveau.  

Kontrol af ether-alarm 
Alarmen skal kontrolleres to gange årligt i forbindelse med måling af luftgennemstrømning i stinkskabet. 

Dette gøres ved at holde et bægerglas med lidt ether op om føleren, som sidder på sidevæggen i skabet lidt 

over bunden. Samtidigt skal elektronikken kontrolleres af teknisk afdeling som beskrevet i "Instruktionsbog for 

Gasmåle- og Alarmanlæg Type GZ900" fra DOUTEC A/S, der står i GLP-rummet og i teknisk afdeling. 


