Verladers Overleg Wal-Schip
Richtlijn; Veilige laad/los snelheden van vloeistoffen in binnenvaarttankers.
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Disclaimer.
Deze richtlijn is op een bovenliggend operationeel niveau geschreven en is op hoofdzaken
bruikbaar voor zowel het verladend als het vervoerend bedrijfsleven.
Iedere gebruiker van deze richtlijn moet voor zijn of haar eigen organisatie en/of situatie een
bedrijfsspecifieke risicoanalyse en instructies opstellen, waarbij deze richtlijn als leidraad kan
dienen.
Echter, de auteur, VOW en haar deelnemers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk
gesteld worden voor een letterlijke uitvoering van deze richtlijn zonder deze te controleren
aan specifieke bedrijfssituaties en individuele risico’s met beheersmaatregelen op te nemen
in de bedrijfsprocedures of -instructies.

1. Doelstellingen.
•
•
•

•

Deze richtlijn geeft invulling aan het zo veilig als mogelijk laden/lossen van
tankschepen met vloeistoffen.
Deze richtlijn geeft zowel aan het walpersoneel als scheepspersoneel kennis en
handvatten om gezamenlijk tot veilige afspraken te komen voor de laad/los
snelheden in de verschillende proces-stadia.
Deze richtlijn geeft operationele inhoud aan de relevante ADN artikelen en ADN
controlelijst (8.6.3) en de intentie van deze artikelen.
Deze richtlijn en bijlagen dienen als leidraad bij het opmaken van bedrijfs- of
scheepsprocedures en/of instructies.

2. probleemstelling.
Met name bij het laden van schepen zijn er specifieke risico’s waarvoor doeltreffende
maatregelen en afspraken gemaakt moeten worden.

Het laden van tankschepen met vloeistoffen doorloopt een aantal stadia met
specifieke risico’s.
We onderscheiden in het totale laadproces van laadsnelheden (en de daarbij
behorende hoeveelheden); de aanvang-snelheid, de midden-snelheid en de eindsnelheid.
Met name voor de vragen vanuit de ADN controle lijst (8.6.3) voor de aanvangsnelheid en eind-snelheid is geen specifieke documentatie aanwezig in het ADN zelf.
Voor de midden-snelheid zijn wel regels opgesteld in het ADN, maar in de praktijk
moeten vuller en scheepspersoneel op maat afspraken maken om tot een veilige
belading te komen.
Het is de scheepszijde die in eerste instantie de laad/los snelheid bepaalt aan de
hand van de risico’s die aan de scheepsconfiguratie gekoppeld kunnen worden.
Voor het lossen liggen de risico’s in mindere mate bij het schip en zal in deze richtlijn
vanuit het gezichtspunt vanuit de walzijde behandeld worden.
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Indien er aan de walzijde geen specifieke risico’s in de storingsanalyses zijn
opgenomen, kan het schip met de maximale lossnelheid, zoals weergegeven in een
PDC (Pressure Drop Calculation) document gelost worden.
Het is dus de walzijde die in eerste instantie de lossnelheid bepaalt.

3. risicoanalyse
Risico Hoog

Alle beschreven risico’s in dit hoofdstuk worden geclassificeerd als Hoog.
Door het opvolgen, invoeren of verwerken van de verschillende maatregelen,
zoals beschreven, worden de gevolgen van de beschreven risico’s tot een
minimum beperkt en wordt tevens voldaan aan de intentie van de huidige eisen
zoals opgenomen in het ADN (ADN 2017).

Algemeen.
In elke fase van het laad/los proces zijn procesmatige risico’s op verstoringen te benoemen
die niet direct met de laad/los snelheid zelf te maken hebben.
Zoals;
Lekkages aan de aansluitingen, niet of slecht werkende controle-apparatuur of
procesapparatuur , vergeten handelingen met verkeerde procesflow, te hoge flow of te hoge
druk tot gevolg.
Deze risico’s zullen mede op basis van doelmatig toezicht afgedekt moeten worden.

3.1 Aanvang-snelheid
3.1.1 Elektrische oplading en ontlading.
Het grootste risico in de opstart fase (laden in een lege tank) is het elektrisch opladen en
mogelijk ontladen van producten die:
• Niet zuiver zijn en water, of een andere niet-mengbare vloeistof, bevatten (> 0,5%
water), of
• Vaste (zwevende) deeltjes bevatten ( > 10 mg/l). of
• Vallen onder de definitie statische accumulator (een product welke als niet geleider
elektrische lading opslaat, (grenswaarde < 50 picoSiemens/meter (pS/m)).
Geladen niet-geleiders (statische accumulators) zijn een punt van zorg, omdat deze
(brand)gevaarlijke ontladingen naar nabijgelegen geaarde geleiders kunnen genereren en
omdat ze een elektrische lading kunnen overbrengen naar, of induceren op naburige
geïsoleerde geleiders, waarmee vonkvorming veroorzaakt kan worden.
Wanneer er voldoende elektrische lading is opgebouwd, bestaat er altijd een groot risico
voor statische ontlading en ontsteking van het product.
Een statische accumulator kan voldoende elektrische lading hebben opgenomen om een
brandgevaarlijke ontsteking te vormen tijdens het laden in een tank of meerdere tanks en dat
tot enige tijd na voltooiing van het laden (relaxatietijd).
Definities
• Accumulator = latijn van accumulare = opstapelen
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•

Relaxatietijd = De tijd voor een systeem om een evenwichtstoestand (rust) te
bereiken of te herstellen.
Bijvoorbeeld de benodigde tijd na een (ver)storing door een combinatie van
laadsnelheid met turbulentie en statische oplading

De belangrijkste voorwaarden voor elektrische oplading zijn:
• nauw contact tussen twee verschillende materialen;
• snelle scheiding van de twee materialen;
• minstens één van de twee materialen is niet-geleidend.
• Een hoge snelheid van een product bij de tankinlaat.
Een hoge aanvang-snelheid verhoogt turbulentie, nevelvorming en spatten wanneer
het product de tank binnenkomt. Dit helpt de vorming van statische oplading te
vergroten.

3.1.2 Nevelvorming.
zelfs wanneer een product niet wordt beschouwd als een statische accumulator kan bij
een hoge aanvang-snelheid nevelvorming ontstaan, waarbij de nevel makkelijk statische
elektriciteit kan opbouwen. Dit komt doordat de neveldruppeltjes zijn gescheiden door
lucht; en lucht is een isolator.
De nevel van een product kan dus resulteren in een ontvlambare atmosfeer,
Op het vakgebied van explosieveiligheid (ATEX) wordt een zone-indeling niet als nodig
geacht indien een product bij atmosferische omstandigheden een vlampunt heeft van >
43 °C, maar zelfs indien de vloeistof een hoog vlampunt heeft en normaliter geen
ontvlambare atmosfeer kan vormen moet men bij nevelvorming rekening houden dat
statische oplading, ontlading en mogelijke ontsteking mogelijk is.

3.1.3 Gespreid laden
Laden over meerdere ladingtanks tegelijkertijd brengt een aantal significante risico's voor
de vorming van statische oplading en ontlading met zich mee die geanalyseerd en goed
beheerd moeten worden om deze methode (gespreid laden) op een veilige manier te
kunnen gebruiken.
Bekende risico’s:
• Ongelijke stroming in de laadleidingen van de tanker kan terugstroming van damp
(gas of lucht) veroorzaken vanuit andere open tanks naar de tank die het product
ontvangt.
Dit terugstromingseffect zal een twee-fase mengsel van product en damp creëren,
dat kan leiden tot een verhoogde turbulentie en nevelvorming in de tank.
• Er is een grote kans dat de productsnelheid bij een tankinlaat hoger is dan bij een
volgende tankinlaat door een ongelijke verdeling van het product over alle
geopende tanks.
Ook het feit dat een tanker en daarmee het leidingwerk naar de verschillende
ladingtanks niet in één lijn horizontaal ligt speelt hierbij een grote rol.
• Een extra factor om rekening mee te houden is de onbekendheid van de
daadwerkelijke configuratie van het systeem, het ontbreken van metingen om de
snelheid die men voor één tank zou afspreken te controleren op het vullen van
meerdere tanks tegelijkertijd.
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3.2 Midden-snelheid.
In het gebied of fase van de midden-snelheid formuleren we de volgende risico’s:
• Te hoge laadsnelheid per ladingtank of een groep van ladingtanks met vloeistofslag
tot gevolg bij het onverwacht afsluiten van de flow.
• Te hoge debiet/flow in het ontspanningssysteem per ladingtank of een groep van
ladingtanks met kans op vrijkomen van (gevaarlijk) product bij een onverwachte
afsluiting van de gasterugvoerleiding van de walinstallatie door het openen van de
veiligheidsventielen.
• Te hoge laadsnelheid per ladingtank of een groep van ladingtanks met een
ontoelaatbare drukverhoging tot gevolg met kans op vrijkomen van (gevaarlijk)
product door het openen van de veiligheidsventielen.
• Te hoge laadsnelheid ( > 7 meter/seconde in het leidinggedeelte met de kleinste
diameter) voor het laden van of semi-statische of statische accumulatorladingen in
niet-inerte tanks met kans op het optreden van gevaarlijke potentialen.
• Te hoge laadsnelheid behorende bij de dampdichtheid van het te laden product, met
eerder genoemde gevolgen
• Te hoge laadsnelheid behorende bij de dampdichtheid van de aanwezige dampen
van een vorige lading bij verenigbare transporten (ladingtanks zijn niet gewassen of
ontgast volgens het CDNI), met eerder genoemde gevolgen.

3.3 Eind-snelheid
De risico’s tijdens de eindfase van het vulproces zijn in het begin van de deze fase identiek
aan die in de fase van midden-snelheid.
Extra risico’s zijn.
• kans op overvulling van een ladingtank of ladingtanks, waarbij het tijdelement een rol
speelt indien handmatig handelingen moeten worden verricht ter plaatse aan dek
en/of aan de walzijde.
• Te grote debiet/flow (na het dichtzetten van volle ladingtanks) over de resterende te
vullen ladingtanks met kans op het optreden van gevaarlijke potentialen voor het in
bulk laden van (semi) statische accumulatorladingen in niet-inerte tanks
( laadsnelheid > 7 meter/seconde in het ladinggedeelte met de kleinste diameter).

3.4 Lossnelheid
Tijdens het lossen zijn de volgende risico’s te benoemen.
• Het creëren van te grote onderdruk aan scheepszijde in de ladingtank(s) door een te
hoog gekozen debiet/flow
• Te hoge lossnelheid behorende bij de dampdichtheid van het te lossen product of
een vreemd product*, welke via een eventueel aangesloten dampretoursysteem terug
kan komen in de ladingtanks, met te grote onderdruk als gevolg.
• Te hoge lossnelheid, indien er in een lege waltank gevuld gaat worden. Dit risico is
analoog aan het beschreven risico bij aanvang-snelheid.
* Er zijn terminals die via een ringleiding niet dezelfde damp van het te lossen product
terugvoeren, maar dat dit een ander product in dampvorm is welke het schip niet
verwacht of zelfs niet eens op de stoffenlijst van het schip heeft staan.
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4. risicobeheersing
Algemeen:
Alle onderdelen van de laad- en losleidingen op een schip en walzijde moeten
elektrisch geleidend zijn verbonden.
Schip en walinstallatie worden gescheiden door het gebruik van isolatieflenzen in de
laadarmen of laadslangen.
Goede aarding van alle geleidende onderdelen op een schip is belangrijk, maar is
geen 100% garantie op het voorkomen van statische oplading en daarmee gepaard
gaande statische ontlading, maar zal het ontstaan en gevolgen in ieder geval
minimaliseren.

4.1 Aanvang-snelheid
Doelmatig toezicht
In deze fase van het proces worden/ zijn de verbindingen tussen wal en schip
gerealiseerd en kunnen meerdere tanks ( maximaal 4 gelijktijdig) kortstondig
opgevuld worden.
In de procedure of instructie aan wal- en scheepszijde is opgenomen hoe en wanneer
toezicht op het proces wordt uitgevoerd.
•

•

•

Aan de walzijde is beschreven welke elektronische of digitale procesbesturing
of controle-apparatuur aanwezig is (druk, flow, niveau, camera’s, analyseapparatuur.
De steigeroperator is gedurende het aan-/afkoppelen aanwezig is op de
laadplaats tot xxx minuten na aanvang start laden of lossen.
Aan boord is het van belang om in de laad/los werkinstructie aan te geven of
het proces vanuit het stuurhuis kan plaatsvinden volgens ADN 9.3.2.21.8 /
9.3.3.21.8.
Dan is toezicht vanuit het stuurhuis toegestaan, met dien verstande dat
regelmatig veiligheidsrondes aan dek worden gelopen.
Zowel scheepsbemanning als steigerpersoneel is gedurende het aan/afkoppelen aanwezig op de laadplaats tot xxx minuten na aanvang start
laden of lossen.
(beiden houden extra controles op afwijkingen zoals lekkages, of dat de juiste
uitlijning heeft plaatsgevonden etc.)

4.1.1 Basis bepaling en/of berekening van de aanvang-snelheid.
OPTIES
De te beladen scheepstanks zijn inert (MOC ≤ 8% te bepalen door de
vuller)
MOC (Maximum Oxygen Concentration) = maximale zuurstof concentratie
Wanneer de ladingtanks gemeten in een inerte toestand zijn, zijn geen
voorzorgsmaatregelen tegen statische elektriciteit nodig.
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De MOC waarde moet zijn gemeten door een opgeleid medewerker of
surveyor en wordt schriftelijk vastgelegd.
De laadsnelheid mag nu volgens de maximale midden-snelheid ingeregeld
worden.
ANDERS
De startsnelheid wordt begrensd op ≤ 1m/s per ladingtank.
Omdat het geleidingsvermogen van destillaten en mengsels meestal niet
bekend zijn, moeten deze allemaal worden behandeld als statische
accumulatoren met een startsnelheid van max 1 m/s.
De algemeen aanvaarde methode voor het beheersen van de vorming van
statische oplading en daarmee gepaard gaande ontlading tijdens de
aanvangsfase van het laadproces is het beperken van de laadsnelheid
waarmee het product in een tank komt tot 1 m/s, tot de tankinlaat ruim onder
de vloeistof komt te staan en al het spatten en de oppervlakturbulentie in de
tank is gestopt.
Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang om te weten:
H (hoogte) en D (Diameter van de vulleiding)
In de literatuur wordt H bepaald als de hoogte waarbij de vulpijp volledig onder
het vloeistofniveau staat, dus:
• voor een verticale uitstroom van de vulleiding: (rechter tekening
hieronder)
H = afstand vanaf de bodem tot de onderkant van de vulpijp.
• voor een horizontale uitstroom van de vulleiding: (linker tekening
hieronder)
H = afstand vanaf de bodem tot de onderkant van de vulpijp + de diameter
van de vulpijp.
• de extra hoogte van 2D
2x de diameter van de vulpijp is gekozen om ontlading van de vulleiding te
voorkomen door het zoveel als mogelijk reduceren van turbulentie en
spatten van obstakels in de buurt van de vulleiding en om het
vloeistofniveau in rust te brengen. (de relaxatietijd).

4.1.2 Gespreid laden over meerdere ladingtanks gelijktijdig.
•

De limiet van ≤ 1m/s geldt zeker in de vertakkingsleidingen naar elke afzonderlijke
ladingtank.
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•

•
•
•

•

Als de ≤ 1m/s per individuele ladingtank niet gemeten kan worden zorgt men voor
een zo goed als mogelijke gelijkmatige verdeling over de tanks en is het van
belang om zo dicht als mogelijk bij de ≤ 1m/s aanvang-snelheid per ladingtank te
blijven.
Om de voorwaarde onder bullet 2 redelijkerwijs te waarborgen wordt het gespreid
laden in ieder geval over maximaal 4 tanks gelijktijdig voorgeschreven.
De scheepseigenaar / schipper bepaalt aan de hand van zijn / haar eigen
praktijkervaringen of de laadsnelheid over meerdere tanks moet worden
aangepast om redelijkerwijs aan de voorwaarden van bullet 2 en 3 te voldoen.
Door de laadsnelheid over meerdere ladingtanks te verminderen gebeurt het
volgende:
o De snelheid van het product door het leidingsysteem wordt lager,
waardoor de vloeistof zich beter over meerdere tanks kan verdelen en
o De totale laadsnelheid op absolute basis over de tanks die zich als eerste
vullen zal in de buurt van ≤ 1m/s komen.
Mogelijke keuzes. (verantwoordelijkheid schipper / eigenaar)
Er is een;
Goede tot redelijk goede gelijkmatige verdeling over meerdere tanks;
gebruik de basis ISGINTT tabel.
Aanvullende toelichting op de ISGINTT tabel.
o Voor een 6” leidingdiameter is de werkelijke diameter in mm 6 x 25,4 =
152,4 mm
o door enkele leidingbouwers zijn aan boord van binnenschepen de echte
leidingmaten opgegeven.
Daaruit blijkt dat een NW150 een binnendiameter van 163,8 mm heeft
Dat is dan: 0,785x 0,1638x 0,1638 x 3600 = 75,8 m3/uur.
Bij NW200 (8”) is dat 219 mm binnendiameter
0,785x 0,213,3 x 0,213,3 x 3600= 128,7 m3/uur
In de ISGINTT tabel rekent men met NW150 (6”) 150 mm en NW200 (8”)
200 mm, maar de leidingen hebben een net iets grotere diameter, Dit is
goed te weten, Het geeft een grotere veiligheidsmarge.
Zie onderstaan info van een van de leidingbouwers.
Staal

NW 100, 4”, 114.30 dikte 3.6mm
NW 150, 6”, 168.30 dikte 4.5mm
NW 200, 8”, 219.10 dikte 5.9mm
NW 250, 10”, 273.00 dikte 6.3mm
Roestvrij staal

NW 100, 4”, 114.30 dikte 3.05mm
NW 150, 6”, 168.30 dikte 3.40mm
NW 200, 8”, 219.10 dikte 3.76mm
ten opzichte van de basis ISGINTT tabel is er dus al een veiligheidsmarge van
(65/75,8 * 100%) = 14%
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•

Mindere gelijkmatige verdeling over meerdere tanks;
de lading verdeelt zich in de praktijk meer over en paar tanks en gedeeltelijk
over de overige geopende tanks.
Gebruik de ISGINTT tabel en vermenigvuldig de waarden voor 2 t/m 4 tanks
met 0,85.

•

Slechte gelijkmatige verdeling over meerdere tanks;
De lading verdeelt zich in de praktijk (bijna) in het geheel over een paar tanks
en (bijna) niet over de overige geopende tanks.
Gebruik de ISGINTT tabel en vermenigvuldig de waarden voor 2 t/m 4 tanks
met 0,75.
Basis tabel 1 m/s. (ISGINTT tabel 3.2) te gebruiken bij een goede tot redelijk
goede verdeling over meerdere tanks.
in rood de echte waarden op basis van inch berekeningen afgerond naar
beneden in tegenstelling tot de waarden die in ISGINTT zijn opgenomen
Aantal tanks open – snelheid in m3/uur
Diameter duim

Diameter mm

1

4”

2

3

4

100 mm

29

58

87

116

6”

150 mm

65

130

195

260

8”

200 mm

116

232

348

464

250 mm

180

360

540

720

300 mm

260

520

780

---

10”
12”

Tabel 0,85 x 1 m/s. te gebruiken bij een mindere gelijkmatige verdeling
Aantal tanks open – snelheid in m3/uur
Diameter duim

Diameter mm

1

2

3

4

4”

100 mm

29

49

74

99

6”

150 mm

65

111

166

221

8”

200 mm

116

197

296

394

10”

250 mm

180

306

459

612

12”

300 mm

260

442

663

---

Tabel 0,75 x 1 m/s. te gebruiken bij een slechte gelijkmatige verdeling
Aantal tanks open – snelheid in m3/uur
Diameter duim Diameter mm

1

2

3

4

4”

100 mm

29

44

65

87

6”

150 mm

65

98

146

195

8”

200 mm

116

174

261

348

10”

250 mm

180

270

405

540

12”

300 mm

260

390

585

---
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Opmerking:
Noteer de gekozen laadsnelheid tot Hoogte en 2D samen met de hoeveelheid tot het
einde van de aanvangssnelheid (H +2D) vanuit het tabellenboek op de ADN
controlelijst. (hoeveelheid van het maximum aantal te vullen ladingtanks)

4.1.3 Risicobeheersingseffecten.
2012 en eerder. D4, nog geen volledige ISGINTT toepassing (voorval Cristina lag in
deze periode).
2014, D2, ISGINTT toepassing + H+2D + 4 tanks max werd via de VOW ingevoerd.
2018, D1, ISGINNT toepassing 2014 + keuze op ervaring scheef liggen wordt via
deze richtlijn ingevoerd.
Kans ►
Effect

1

2

3

4

5

6

7

8

Theoretisch
mogelijk,

Heeft niet
plaatsgevonden
in de sector

Onbekend in < 10j
binnen de
industrie

1 à 2 maal in
10j binnen
de industrie

> 2 maal in 10j
binnen de
industrie

ooit binnen de
eigen
installatie.

enkele malen
per 5 jaar binnen
de eigen
installatie

Vindt regelmatig
plaats

▼
A
B
C
D
E
F
G

Doden >150
Spill > €100M
Schade >€100M
Doden >50
Spill > €10M
Schade >€10M
Doden >10
Spill > €1M
Schade >€1M
Doden >1
Spill > €100K
Schade >€100K
Gewond >1
Spill > €50K
Schade >€50K
LTI >1
Spill > €10K
Schade >€10k
LTI 0
Spill > €1K
Schade >€1K

Laag risico

Risico vol

Hoog risico

Zeer hoog risico

4.2 Midden-snelheid.
Doelmatig toezicht.
In deze fase zal het proces het meest rustige verloop hebben.
Naast beschreven toezicht via procesbesturing (metingen, alarmering en beveiliging) zullen
op regelmatige basis rondgangen langs de verlaadapparatuur gelopen worden.
• De steigeroperator loopt een aantal controlerondes per dienst langs de verlaadplaats,
dit aan de hand van de eigen risicoanalyse en het wel of niet hebben van (alle of
alleen) automatische controlesystemen en cameratoezicht.
• De tankerbemanning loopt een aantal controlerondes per dienst langs de ladingtanks
en manifoldaansluitingen, dit aan de hand of er controle vanuit het stuurhuis volgens
ADN hoofdstuk 9.3.2.21.8 / 9.3.3.21.8 geregeld is.
- Naast de controlemogelijkheid volgens ADN hoofdstuk 9.3.2.21.8 / 9.3.3.21.8
kunnen rondgangen om de 2 uur gelopen worden.
- Indien geen controle volgens ADN hoofdstuk 9.3.2.21.8 / 9.3.3.21.8 aanwezig is
worden de rondgangen iedere 30 minuten uitgevoerd, waarbij in ieder geval
tussentijds de wachtdoende bemanningslid in het stuurhuis aanwezig is en zicht
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heeft over de ladingzone.
Maximale toegestane snelheid bepaling
In deze fase wordt het proces welk statische oplading genereert, zoals bij een hoge snelheid
of via nevelvorming of turbulentie, onderdrukt door het stijgende vloeistofniveau.
Wanneer de vulleiding volledig onder het vloeistofniveau staat (met een veilige 2D boven de
opening van de vulleiding (dropleiding)), kan de laadsnelheid worden verhoogd.
De maximaal gekozen laadsnelheid moet voldoen aan de volgende voorwaarden en
men dient de laagste snelheid van onderstaande opties af te spreken:
• De maximale laadsnelheid in deze fase per tank of groep van ladingtanks
wordt bepaald door de gegevens van het document Pressure Drop
Calculation (PDC), of
• Een maximale laadsnelheid van < 7 meter/seconde.

4.2.1 Bepaling en/of berekening van de midden-snelheid op basis van
dampdichtheden .
Aandachtspunten om te komen tot de meest veilige keuze van de midden-snelheid
op basis van de dampdichtheid van het product/lucht mengsel.
• De midden-snelheid wordt bepaald aan de hand van de waarden zoals
opgenomen in het PDC document (= Pressure Drop Calculation), indien het schip
niet onder overgangsbepaling 1.6.7.2.2.2 (subsectie 9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9)) valt.
• Is er geen PDC met gegevens aanwezig, maar is in het CvG onder punt 10 een
maximale laadsnelheid opgegeven, dan neemt men deze snelheid als maximum
snelheid voor 4 tanks of meer.
• De reële bepaling van de midden-snelheid is afhankelijk van de dampdichtheid
van het product welke wordt geladen.
• Om een juiste berekening en bepaling van de midden-snelheid te maken dient de
dampdichtheid van het te laden product bekend te zijn en de verladende terminal
(vuller) dient deze (relatieve) dampdichtheid van het product te leveren.
•
•
•

•

Dampdichtheden van een product worden vaak aangegeven als de relatieve
dampdichtheid ten opzichte van lucht (lucht = 1)..
Volgens het ADN geldt de volgende voorwaarde voor het gebruik van de
dichtheid van het mengsel:
de dichtheid wordt gesteld op 50 vol-% / 50 vol-% product/lucht mengsel.
Kies de relatieve dampdichtheid van een product in verhouding tot lucht bij de
volgende gegevens
Dampdichtheid lucht 1,29 kg/m3 bij T = 273,15 K (0o C.) en een druk van
101325 Pa (1 bar).
Dit levert een hoge dampdichtheid op van het 50-volume% / 50-volume %
product/luchtmengsel en daarmee een lagere laadsnelheid.
(zie bijlage 1 voor voorbeelden en uitleg van deze keuze)
Bij de overname van de laadsnelheden vanuit een PDC is al rekening gehouden
met de overige veiligheidsfactoren ( factor 1,25 en 30% voor vervuiling) zoals
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opgenomen in het ADN art 9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9.
Dus is alleen de bepaling van de laadsnelheid bij verschillende dampdichtheden
een variabele
• De dampdichtheid van een product kan ook bepaald worden vanuit de molaire
massa van het product en de standaard molaire volume van gassen
(zie bijlage 1 voor meer informatie over de bepaling van de dampdichtheden
op basis van de molaire gewichten en molaire volume.
• Indien in een PDC alleen maximale snelheden per ladingtank en/of groep van
ladingtanks worden aangegeven met een berekening bij één enkele
dampdichtheid van lucht (1,29 kg/m3) of een benoemde andere dichtheid, kan
de laadsnelheden tabel ingevuld worden met behulp van de laadsnelheid
correctiefactor.
( zie voor omrekening via de laadsnelheid correctiefactor bijlage 3).
• Indien een terminal geen dampdichtheid kan geven, bijv deze is niet
opgenomen op de MSDS en er is geen standaard waarde, dan wordt de
laadsnelheid bepaald op de maximale dampdichtheid van 4,5 kg/m3.
Voor zwaardere producten (stookoliën) zijn ook waarden voor 5,0 en 5,5
kg/m3 op basis van 50-vol%/50-vol% opgenomen).
• Op basis van doelmatig toezicht kan en zal de laadsnelheid worden
aangepast indien de druk in het leidingsysteem en ladingtanks toeneemt en
een waarde van 50 kPa op een schip dreigt te overschrijden.

4.2.2 Controle van de midden-snelheid op een laadsnelheid < 7 m/s
Afhankelijk van wat een tanker vervoert moet de laadsnelheid worden bepaald
voor elke ladingtank, maar ook voor het gehele leidingsysteem. De laadsnelheden
zijn afhankelijk van de maximale doorstromingssnelheden in de overslagleidingen
voor verschillende producten en laadwerkzaamheden.
In het algemeen moet men rekening houden met een laadsnelheid gebaseerd op een
lineaire snelheid van 7 meter/seconde voor het in bulk laden van (semi) statische
accumulatorladingen in niet-inerte tanks.
De algemene praktijk en ervaring leren dat gevaarlijke potentialen niet optreden
wanneer de productsnelheid lager dan 7 meter/seconde is
Wanneer een aantal tanks wordt geladen via een gemeenschappelijk manifold, kan
de maximale laadsnelheid worden bepaald door de doorstromingssnelheid door de
manifold of afvoerleidingen.
Hiermee rekening houdend is het belangrijk dat er continu controle wordt gehouden
op het aantal ladingtankventielen welke tegelijkertijd open staan en dat een geschikte
laadsnelheid wordt bepaald voor de betreffende belading.
Vele gedragscodes en/of geschreven documenten van experts-werkgroepen geven 7
meter/seconde aan als maximale waarde voor een veilige laadsnelheid..
Alle gebruikelijke interacties voor veilig laden zijn ontleend aan experimenten, die
beperkt zijn tot een maximale stroming van 7 meter/seconde.
Alleen waar goed gedocumenteerde ervaringen aangeven dat hogere snelheden
veilig kunnen worden toegepast kan de limiet van 7 meter/seconde worden
vervangen door een geschikte hogere waarde.

Versie 5 final, 1 feb 2018
Auteur: Erwin Tijssen

Pagina 12 van 35

Verladers Overleg Wal-Schip
Het smalste leidinggedeelte in het totale ladingsysteem bepaalt de berekening
van de maximale laadsnelheid.
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Tabel 7 m/s (op basis van 7 X de tabelwaarde van 1 m/s)
Diameter duim
4”
6”
8”
10”
12”

Diameter mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

7 m/s
203 m3/uur
455 m3/uur
812 m3/uur
1260 m3/uur
1820 m3/uur

voor voorbeelden van maximale snelheden van < 7 m/s in relatie tot de maximale
snelheden vanuit de PDC op basis van dampdichtheden zie bijlage 4

4.2.3 Bepaling laad/los snelheid voor niet gegeven aantal tanks.
In het gros van de PDC documenten is de laad/los snelheid gegeven voor 1 enkele
tank en voor meerdere tanks, zonder dat deze gegevens voor alle ladingtanks
worden opgegeven, bijv:
- In een PDC is de laadsnelheid gegeven voor 1 ladingtank (300 m3/uur en voor 5
ladingtanks (460 m3/uur).
De laadsnelheid voor 2 tanks t/m 4 tanks wordt als volgt bepaald.
Het verschil tussen 1 tank vullen en 5 tanks = 150 m3 / 4 = 40 m3 per tank
Voor 2, 3 of 4 tanks gelijktijdig vullen geeft dit respectievelijk 340 m3, 380 m3 of 420
m3 per uur.

4.2.4 Risicobeheersingseffecten.
De reeds veilige middensnelheid op basis van de ADN verplichtingen (risico
inschatting E3) wordt extra gecorrigeerd voor een maximale laadsnelheid van < 7 m/s.
(nieuwe risico inschatting E1/2).
Kans ►
Effect

▼
A
B
C
D
E
F
G

1

2

3

4

5

6

7

8

Theoretisch
mogelijk,

Heeft niet
plaatsgevonden
in de sector

Onbekend in < 10j
binnen de
industrie

1 à 2 maal in
10j binnen
de industrie

> 2 maal in 10j
binnen de
industrie

ooit binnen de
eigen
installatie.

enkele malen
per 5 jaar binnen
de eigen
installatie

Vindt regelmatig
plaats

Doden >150
Spill > €100M
Schade >€100M
Doden >50
Spill > €10M
Schade >€10M
Doden >10
Spill > €1M
Schade >€1M
Doden >1
Spill > €100K
Schade >€100K
Gewond >1
Spill > €50K
Schade >€50K
LTI >1
Spill > €10K
Schade >€10k
LTI 0
Spill > €1K
Schade >€1K

Laag risico

Risico vol

Hoog risico

Zeer hoog risico
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4.3 Eind-snelheid
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Doelmatig toezicht
De steigersteigeroperator en tankerbemanning zijn in de eindfase van de belading
voortdurend aanwezig.
extra controles op afwijkingen zoals niet automatisch stoppen van het proces,
niveau controles, schakelingen en stoppen van het proces en afkoppelen van de
verbindingen. Ook het nalenzen valt onder de fase eind-snelheid.
De eind-snelheid per ladingtank en/of per groep van ladingtanks moet worden
aangepast aan de hand van het aantal tanks welke nog gevuld worden om
minimaal de maximale midden-snelheid per tank te waarborgen.
Men dient dan rekening te houden met de laadsnelheden tabel en/of de maximale
laadsnelheid van 7 meter/s bij het afschakelen van gevulde tanks.
De tankerbemanning geeft aan vanaf welk moment de eind-snelheid fase ingaat,
en met welke eind-snelheid met name de laatste ladingtanks worden afgevuld.
Veelal ligt deze keuze niet direct bij het dichtzetten van de eerste volle
ladingtank(s), maar vanaf de laatste 2 à 4 ladingtanks,
Hiervoor moet men rekening houden met:
- De tijd die nodig is om de snelheid te minderen aan de walzijde en met de
handelingen die aan boord moeten worden uitgevoerd om overlopen te
voorkomen.
De tankerbemanning moet de terminal tijdig verzoeken de laadsnelheid te
minderen om effectieve controle van de ladingstroom aan boord van de tanker
mogelijk te maken.
De afgevulde / volle tanks moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd om ervoor
te zorgen dat er geen overvullingen optreden als gevolg van lekkende afsluiters
(terugstroming) of onjuiste handelingen.
De tankerbemanning zal aan de terminal melden wanneer de laatste ladingtank(s)
word(en) afgeladen en met welke snelheid.
Het aantal te sluiten afsluiters tijdens het afvullen moet tot een minimum worden
beperkt. De tanker mag niet alle afsluiters tegen de stroom van het product sluiten.
Waar mogelijk, moet de voltooiing van het laden worden gedaan met behulp van
de zwaartekracht.
Wanneer pompen tot het eind toe moeten worden gebruikt, moet hun
afleveringssnelheid tijdens de "stand-by"-tijd zodanig worden geregeld, dat de
walcontrolekleppen gesloten kunnen worden zodra de tankerbemanning dit vraagt.
De walkleppen moeten vóór de tankerkleppen worden gesloten en de
nastroomhoeveelheid wordt vastgelegd op de ADN-Controlelijst. De bemanning
houdt rekening met de nastroomhoeveelheid.

4.4 Lossnelheid.
Er zijn drie situaties waarmee men rekening moet houden om de lossnelheid te bepalen.
• In > 90% van de lossingen wordt in de ladingtanks lucht aangezogen.
In de scheepsafhankelijke laad/los werkinstructie wordt de tabel met
laadsnelheden bij verschillende dampdichtheden aangevuld met een kolom per
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•

•

•
•
•

•
•

tank en/of meerdere tanks voor de lossnelheid bij de standaard dampdichtheid
van lucht (1,29 kg/m3).
Er zijn producten waarbij lucht niet gebruikt mag worden en hiervoor zal stikstof
aangezogen worden.
De relatieve dampdichtheid van stikstof ten opzicht van lucht is 0,97.
Hiermee zou via extrapolatie de dampdichtheid van het 50% lucht / 50% stikstof
mengsel < 1,29 kg/m3 worden en zou de laad/los snelheid hoger mogen uitvallen
dan bij 1,29 kg/m3.
het verschil is echter dermate klein dat een veilige waarde bij 1,29 kg/m3 gekozen
kan worden voor lossingen met stikstof.
Er zullen (minimaal) situaties zijn waar gelost wordt met gebruikmaking van een
dampretoursysteem.
In deze gevallen zal men de dampspanning en de daarmee in verhouding
staande 50% damp / 50% lucht mengsel mee moeten nemen bij de aanpassing
van de maximale lossnelheid.
Echter men moet zeker houden welk product er in een tankschip wordt
teruggevoerd. Als de dampen vanuit een ringleiding zouden komen (product van
verschillende tanks) is het juiste product met bijbehorende dampdichtheid niet
zeker vast te stellen, buiten het feit of het schip deze vreemde dampen wel mag
of wil ontvangen in het kader van veiligheid en kwaliteit van de volgende
producten.
Lossen zonder aansluiting van een dampretour heeft daarom een voorkeur.
Bij gebruikmaking van een stikstofgenerator om ladingtanks inert te houden aan
boord van de tanker kan ook een verdere restrictie op de lossnelheid in het CvG
opgenomen zijn
Net als bij het laden is de lossnelheid begrensd op < 7 m/s
De lossnelheid bij het maximale aantal ladingtanks is ook begrensd door de
capaciteit van de lospomp(en) en daarom kan het soms lijken dat er maar een
klein verschil is tussen bijv 5 tanks lossen of 6 tanks lossen in verhouding tot het
lossen van 3 ,2 of 1 tank.
Ook kan de snelheid bij verschillende dampdichtheden dan hetzelfde zijn.
Houdt rekening met de bovengenoemde factoren, met het bepalen van de
maximale lossnelheid voor tussenliggende tanks die niet zijn gegeven.
Na het lossen worden afspraken gemaakt over het nalossen (nalenzen of efficiënt
stripping) indien dit volgens de opdracht nodig en/of verplicht is (CDNI)

5. Praktische uitwerking
Algemene voorwaarden
• Alle lading-overslagwerkzaamheden inclusief laadsnelheden moeten zorgvuldig
worden gepland en vooraf goed worden gedocumenteerd en besproken. De
details van de plannen moet worden besproken met al het personeel, zowel op de
tanker als op de terminal.
• De detail planning (stuwplan) wordt niet direct via deze richtlijn besproken, maar
wordt in de VOW overeenkomst specifieker uitgewerkt.
• De verantwoordelijkheid voor veilige overslagwerkzaamheden wordt gedeeld
tussen de tanker en de terminal en rust gezamenlijk bij zowel de gezagvoerder
van de tanker als bij de vertegenwoordiger van de terminal.
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•

•

•
•

De wijze waarop de verantwoordelijkheid wordt gedeeld moet tussen beide
partijen worden overeengekomen om ervoor te zorgen dat alle aspecten en
risico’s van de werkzaamheden zo veilig als mogelijk worden beheerst.
Deze gedeelde verantwoordelijkheid betreft alle afspraken om gezamenlijk tot een
veilig laadproces te komen.
Door de aansprakelijkheid ligt de eindverantwoordelijkheid en borging van de
afspraken bij de terminal.
Voordat met laden of lossen wordt begonnen, moet het schip en de walzijde
formeel overeenkomen dat zowel de tanker als de terminal gereed zijn om het
laad/los-proces veilig uit te voeren (ADN controlelijst en bijvoorbeeld de VOW
overeenkomst zijn ingevuld).
Bijgevoegde bijlagen geven een praktische invulling aan de afspraken tussen wal
en schip over de af te spreken laad of los snelheden.
Een opgestelde laad/los werkinstructie door de scheepseigenaar (voorbeeld in
bijlage 6) kan beschouwd worden als de waarborging van de controle door de
vuller of de losser van ladingtanks op een praktische uitvoering van een
laadinstructie zoals bedoeld in het ADN. (ADN 1.4.3.3 s) en 1.4.3.7.1 j) )
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6. Validatie en achtergrond van de richtlijnen.
ADN.
Controlelijst 8.6.3. (schip en walinstallatie)
vraag 10: Is voor de gehele duur van laden/lossen een voortdurend en doelmatig toezicht
verzekerd?
1.4.3.3 Vuller
Plichten met betrekking tot het vullen van ladingtanks
Hij:
s) moet waarborgen, dat de laadsnelheid in overeenstemming is met de laad- en losinstructie
conform 9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9 en de druk aan het walaansluitpunt de openingsdruk van het
snelafblaasventiel niet te boven gaat;
Toelichting
Aangesloten is het schip een onderdeel van de walinstallatie en is de configuratie van het
leidingsysteem van een schip onderdeel van de proces-storingsanalyse (bijv HAZOP) van
de walinstallatie.
Echter, in het artikel waarnaar verwezen wordt, is er alleen sprake van een maximale
snelheid (midden-snelheid), waarmee de scenario’s te hoge druk, te hoge flow, vrijkomen
van product kunnen worden aangegeven.
De aanvang-snelheid en eind-snelheid worden niet benoemd, maar ook voor deze stadia van
het proces zal in de proces-storingsanalyse van een walinstallatie scenario’s beschreven
worden (kans op statische ontlading, overvulling, vrijkomen van product).
in relatie met artikel 7.2.4.16.1 zal de vuller in overeenstemming met het scheepspersoneel
voor de aanvang-snelheid en eind-snelheid, doeltreffende en doelmatige afspraken moeten
maken over de te hanteren verlaadsnelheden in deze fases.
De beschreven scenario’s en uitgevoerde maatregelen zullen ook een onderdeel zijn van de
vergunning van een walinstallatie.
Door de installatie- of inrichtingsvergunning wordt de verplichting van de vuller een
aansprakelijkheid (gaat verder dan verantwoordelijk).
Samen kan en zal men echter verantwoordelijk zijn voor een veilige belading door goede
afspraken te maken en de juiste gegevens te delen en te gebruiken.
1.4.3.7 Losser
j) moet waarborgen dat de lossnelheid in overeenstemming is met de instructies voor de
laad- en lossnelheid conform 9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9 en de druk aan het walaansluitpunt de
openingsdruk van het snelafblaasventiel niet te boven gaat;
Toelichting
In tegenstelling tot het vullen, zal de lossnelheid niet in drie fases plaatsvinden, maar direct
via de midden-snelheid, of aan de walzijde zijn omstandigheden dat er een start-snelheid
moet worden afgesproken.
7.2.4.15 Maatregelen na het lossen (nalenssysteem)
7.2.4.15.1 Indien de voorschriften opgenomen in 1.1.4.6.1 voorzien in de toepassing van een
nalenssysteem, moeten de ladingtanks en de laadleidingen na iedere lossing worden
geleegd door middel van een nalenssysteem conform de voorwaarden zoals ze bij de
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beproevingsprocedure werden vastgelegd. Aan deze bepaling hoeft niet te worden voldaan
indien de nieuwe lading dezelfde is als de voorafgaande lading of een verschillende lading
waarvan het vervoer geen voorafgaande reiniging van de ladingtanks vereist.
7.2.4.16.1 De laadsnelheid evenals de maximale pompdruk van de laadpompen moeten in
overeenstemming met het personeel van de landinstallatie worden bepaald en
7.2.4.16.15 De laadsnelheid bij aanvang (aanvang-snelheid) van de belading in de
laadinstructie (niet beschreven en aanwezig als uniform document in het ADN) moet zodanig
zijn dat elektrostatische oplading tijdens het begin van het laden is uitgesloten.
Toelichting.
7.2.4.16.1, in de ADN controlelijst is de definitie laadsnelheid gesplitst in drie fases, aanvangsnelheid, midden-snelheid en eind-snelheid. Dit houdt in dat in alle fases van het laadproces
de verschillende snelheden in overleg tussen scheepsbemanning en personeel van de
walinstallatie moeten worden bepaald.
Deze gezamenlijke taak geldt dan ook in relatie tot artikel 7.2.4.16.15 (de relatie is het
bepalen van de laadsnelheid).
Dat in dit artikel geen vaste waarde is beschreven (bijv <1 m/s) voor de aanvang-snelheid is
logisch. Er zijn situaties waarbij een maximale snelheid mogelijk is, zoals:
• bij producten met een aantoonbare geleidbaarheid van > 50 pico Siemens/meter
(pS/m) of
• door toevoeging van een additief aan een product om ook aantoonbaar tot >50
(pS/m) te komen of ,
• door geinertiseerde ladingtanks waarbij de kans op ontsteking is weggenomen.
Toelichting.
7.2.4.16.15
In vele literatuur over laadsnelheden en met name over de kans op statische oplading en
ontlading bij het vullen van (lege) tanks (opslagtank, tankwagen, railtank, scheepsladingtank)
wordt uitgegaan van een snelheid van max 1 m/s in één enkele tank.
Deze richtlijn geeft invulling aan deze regel, maar ook dat de berekeningen en de daaruit
voortvloeiende l aanvang-snelheden ook voor een groep van tanks moet worden uitgevoerd.
Hierin is het risico (scenario) opgenomen dat bij het gelijktijdig vullen van meerdere tanks de
stroom niet gelijkelijk over de tanks verdeeld wordt en dat hierdoor plaatselijk andere (hogere)
laadsnelheden ontstaan dan gewenst en dat dit moet worden verhinderd of op zijn minst
moet worden geminimaliseerd.
8.1.2.3 Behalve de in 8.1.2.1 voorgeschreven documenten moeten de volgende documenten
aan boord van tankschepen zijn:
i) de in 9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9 voorgeschreven instructie met betrekking tot de laad- en
lossnelheden;
Toelichting
Dit betreft in de praktijk alleen de maximale laadsnelheid en of lossnelheid.
Voor de aanvang-snelheid en eind-snelheid zijn geen vaste instructies beschreven, deze
zullen via een risicoanalyse bepaald moeten worden.
9.3.2.21.8 / 9.3.3.21.8.
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Indien de schakelelementen van de afsluiters van de ladingtanks zich in een controleruimte
bevinden, moeten in de controleruimte de ladingpompen kunnen worden uitgeschakeld en
de niveaumeetinrichtingen kunnen worden afgelezen. De optische- en akoestische alarmen
van de niveau-alarminrichting, van de niveau-sensor overeenkomstig 9.3.2.21.1 d) en van de
instrumenten voor het meten van de druk en de temperatuur in de lading moeten zowel in de
controleruimte als aan dek waarneembaar zijn.
Voldoende toezicht op de ladingzone vanuit de controleruimte moet gewaarborgd zijn.
9.3.3.25.4
a) Alle onderdelen van de laad- en losleidingen moeten elektrisch geleidend met de
scheepsromp zijn verbonden.
b) De laadleidingen moeten tot nabij de bodem van de ladingtanks reiken.
Toelichting.
a) dit is sowieso een basis voorwaarde om opgewekte stromen af te voeren.
b) Juiste kennis over de hoogte en eindvorm (horizontaal of verticale uitstroom) van de
laadleiding in een ladingtank is van belang bij het bepalen van de juiste hoeveelheid voor
een veilige aanvang-snelheid.
9.3.2.25.9
9.3.3.25.9
De toelaatbare laad- en lossnelheden moeten worden berekend.
Voor tankschepen van het type N open met vlamkerende inrichtingen en type N open zijn de
laad- en los-stroomsnelheden afhankelijk van de totale dwarsdoorsnede van de
ontluchtingsleidingen (9.3.3.25.9).
De berekeningen hebben betrekking op het hoogste debiet bij laden en lossen voor elke
ladingtank of groep van ladingtanks, rekening houdend met het ontwerp van het
ontluchtingssysteem. Bij deze berekeningen moet er mee rekening worden gehouden dat bij
een onverwachte afsluiting van de gasterugvoerleiding van de walinstallatie de
veiligheidssystemen van de ladingtanks voorkomen dat de druk in de ladingtanks de hierna
vermelde waarden overschrijdt:
Overdruk: 115% van de openingsdruk van het snelafblaasventiel.
Onderdruk: niet hoger dan de onderdruk voor de constructie, zonder echter 5 kPa (0,05 bar)
te overschrijden.
De belangrijkste factoren, die beschouwd moeten worden zijn:
1. de afmetingen van het ontluchtingssysteem van de ladingtank;
2. de gasontwikkeling tijdens het laden: vermenigvuldig de hoogste laaddebiet met een factor
van ten minste 1,25;
3. de dichtheid van het dampmengsel van de lading gebaseerd op 50 vol.-% damp en 50
vol.-% lucht;
4. het drukverlies in de ontluchtingsleidingen en door ventielen en fittingen. Hierbij moet met
een verstopping van 30% van het vlamkerende rooster rekening worden gehouden;
5. de blokkeerdruk van de veiligheidsventielen.
De maximaal toelaatbare laad- en lossnelheid per ladingtank of per groep van ladingtanks
moet in een instructie aan boord worden aangegeven.
Toelichting
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Bij het gebruik van de PDC documenten is het van belang om te controleren of er meerdere
tabellen zijn opgenomen.
Er zijn documenten waarbij aparte tabellen zijn met en maximale laadsnelheid en tabellen
met een maximale laadsnelheid waarbij de factor 1,25 wordt aangehaald.
men dient dan deze tabel te gebruiken.
De meest belangrijke waarde welke echt variabel is, is de dichtheid van het
lucht/dampmengsel. In de meeste PDC documenten worden maximale laadsnelheden maar
met 1 of hoogstens 2 dampdichtheden berekend.
Voor lossen is dit meestal standaard die voor lucht (1,29 kg/m3)
In de nieuwe scheeps- laad/los werkinstructie worden een aantal vaste dampdichtheden
opgenomen, met deze laad/los werkinstructie voldoet de scheepszijde ook aan de laatste
regel van deze artikelen “… moet in een instructie aan boord worden aangegeven”

Achtergrond Informatie
ISGINTT
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 7.3.3
Hoofdstuk 11.1 speciaal 11.1.7

CELENEC
CELENEC = EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION
Document CLC/TR 50404:2003
Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity
CENELEC leden zijn de nationale elektrotechnische commissies van België, Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Zweden en Zwitserland.
In dit document wordt de best practice en best beschikbare methoden beschreven ten
behoeve van normeringen voor het voorkomen voor het vermijden van gevaren door
statische elektriciteit.

PGS serie, PGS 29 als voorbeeld (in Nederland).
Laadsnelheden voor statische accumulatoren

RULES FOR CLASSIFICATION OF SHIPS
NEWBUILDINGS
DET NORSKE VERITAS
VAPOUR CONTROL SYSTEMS, PART 6 CHAPTER 10

CDNI
Efficient stripping
Deel B en aanhangsel II
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Bijlage 1; Relatie Molaire massa’s, Molaire volumes en dampdichtheden.
De dampdichtheid van een te beladen product is afhankelijk van het mengsel van
product/lucht.
De dampdichtheid van lucht wordt gegeven als 1,29 kg/m3 bij T = 273,15 K (0o C.) en een
druk van 101325 Pa (1 bar)
De basis van deze 1,29 kg/m3 is de Molaire massa van lucht (kortweg Molmassa).
• De molaire massa van lucht.
lucht bestaat uit 80% stikstof ca. 20% zuurstof.
De molaire massa van stikstof (N2) is 2 x 14,00674 = 28, 01348 gr/mol
De molaire massa van zuurstof (O2) is 2 x 15,9994 = 31,9988 gr/mol.
De molaire massa van lucht: (28, 01348*80%) + (31,9988*20%) ≈ 28,8 gr/mol
= 0,0288 kg/mol.
•

•

Molaire volume.
Het molaire volume is het volume dat ingenomen wordt door één mol van een stof.
Het molaire volume van één mol gas/damp is onder gelijke omstandigheden (druk
en temperatuur) altijd hetzelfde en kan met de ideale gaswet worden berekend.
Onder standaardomstandigheden is dit 22,414 dm3/mol (l/mol) bij (T = 273,15 K
(0o C.) en de druk is 101325 Pa = 1 bar).
Voor reële gassen ligt deze waarde bij bovenvermelde temperatuur en druk altijd
in de buurt van 22 (± 0,5) dm3/mol (l/mol).)
Afspraak.
We zullen rekenen met 22,4 l/mol als Molaire volume voor alle Molaire volumes
van alle producten die verladen worden.

•

Om de bepaling van de dampdichtheid van lucht af te maken.
De molaire massa van lucht ≈ 0,0288 kg/mol.
1000 liter ( = 1 m3) = 1000 / 22,4 ≈ 44,64 mol.
0,028,8 kg/mol X 44,64 mol ≈ 1,286 kg/m3 en afgerond 1,29 kg/m3.

•

Voorbeelden bepaling dampdichtheid van een product/lucht mengsel.
via relatieve dampdichtheid
In menig MSDS of bijvoorbeeld in de bijgevoegde lijst van DNV kolom 3 vindt men
voor benzeen een factor voor de relatieve dampdichtheid van 2,8 ten opzichte
van lucht (lucht = 1).
- 2,8 X 1,29 ≈ 3,61, dan
De dampdichtheid van een 50%/50% volume benzeen/luchtmengsel is dan ca.
(3,61 + 1,29)/2 = 2,45 kg/m3.
Via Molaire massa.
Vanuit de Molaire massa komt men op de volgende waarde.
De molaire massa van Benzeen ≈ 78,1 gr/mol = 0,0781 kg/mol.
De dampdichtheid wordt dan.
0,078,1 X 44,64 ≈ 3,49 kg/m3.
De dampdichtheid van een 50%/50% volume benzeen/luchtmengsel wordt dan.
(3,49 + 1,29) / 2 ≈ 2,39 kg/m3.
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Via de gaswet (druk en temperatuur correcties)
de dichtheid van een gas, waarbij rekening wordt gehouden met druk en
temperatuurfactoren, is te berekenen met de volgende formule.

Hierin is bij gelijkblijvend volume van bijvoorbeeld 1 m3
Rho gas = dampdichtheid (kg/m3)
P
= druk in pa ( 1 bar = 101325 pa)
R
= de gasconstante, 8,3144621(75) J K−1 mol−1
T
= Temperatuur in Kelvin (273,15 K = 0o C.)
M
= Molaire massa (in kg/mol)
Enkele controlemetingen.
Lucht bij 101325 Pa en 273,15 K met een Molaire massa van ≈ 0,0288 kg/mol.
De dampdichtheid wordt dan ≈ 1,284913
Benzeen onder dezelfde omstandigheden met een Molaire massa van ≈ 0,0781
kg/mol
De dampdichtheid wordt dan ≈ 3,484434.
De relatieve dampdichtheid benzeen/lucht ≈ 2,711806 en licht in de range van de
2,8 zoals gegeven in de literatuur.
De dampdichtheid van een 50%/50% volume benzeen/luchtmengsel wordt dan.
(3,484434 + 1,284913) / 2 ≈ 2,384674 kg/m3.
Bij een gelijkblijvende druk en een verlaadtemperatuur van 293,15 (20o C ) voor
lucht en benzeen.
De relatieve dampdichtheid blijft hetzelfde.
De dampdichtheid van een 50%/50% volume benzeen/luchtmengsel wordt dan.
≈ 2,221 kg/m3.
Bij een evenwichtsdruk van 108744 Pa en bij een verlaadtemperatuur van 293,15
(20o C ) en gelijkblijvend volume (P/T = P/T) voor lucht en benzeen.
De relatieve dampdichtheid blijft hetzelfde
De dampdichtheid van een 50%/50% volume benzeen/luchtmengsel wordt dan.
≈ 2,384674 kg/m3.
•
•
•

Conclusies.
In evenwichtstoestanden van druk en temperatuur is de relatieve dampdichtheid
altijd gelijk.
Druk is een niet te bepalen (onzekere) factor vooraf, maar door de verbinding met
de buitenlucht (lossen) of dampretour (laden) zal deze redelijk constant zijn aan
de evenwichtsdruk bij een bepaalde temperatuur.
Temperatuur is een factor waarbij de dampdichtheid van het lucht/product wijzigt.
Bij een hogere temperatuur en gelijkblijvende druk zal de dampdichtheid van het
mengsel kleiner worden en de mogelijke laadsnelheid groter.
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•

Eindconclusie, als keuze voor de verladers.
Kies de relatieve dampdichtheid van een product in verhouding tot lucht bij de
volgende gegevens
Dampdichtheid lucht 1,29 kg/m3 bij T = 273,15 K (0o C.) en een druk van
101325 Pa (1 bar).
Dit levert een hoge dampdichtheid op van het 50-volume% / 50-volume %
product/luchtmengsel en daarmee een lagere laadsnelheid.

Indien de relatieve dampdichtheid of de gegeven dampdichtheid van een product niet
voorhanden is via bijv een MSDS, zijn er andere mogelijkheden om de dampdichtheid
van het mengsel te bepalen:
•

Gebruik van vaste lijsten met productgegevens.
Neem de relatieve dampdichtheid van het product van een binnen het bedrijf
aanwezige standaard lijst.
Dit kan bijvoorbeeld ook een productlijst van DNV (veritas) zijn (zie link hieronder)
of een ander klasse bureau of vanuit de literatuur..
De relatieve dampdichtheid in de DNV tabel van een product staat in kolom 3
Vapour specific gravity (relatieve dampdichtheid).

•

Indien er totaal geen gegevens van een product of product mengsels aanwezig
zijn neemt men voor minerale of chemische producten de meest veilige
laadsnelheid bij 4,5 kg/m3 als product/lucht mengsel.
Voor zwaardere stookoliën kan de laadsnelheid bij een dampdichtheid van 5 à
5,5 kg/m3 voor damp/lucht mengsel liggen.
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Bijlage 2; Laad/los snelheid correctiefactor bepaling via dampdichtheden
In het werkgebied van dampdichtheden van 1,29 kg/m3 tot en met 4,5 kg/m3 zijn via vele
PDC documenten de volgende wetmatigheden en daarmee samenhangende factoren te
bepalen.
Er zijn vele PDC documenten waarbij met name laadsnelheden bij onderstaande
dampdichtheden worden gegeven.
Lossnelheden worden veelal standaard bij 1,29 kg/m3 gegeven.
Tussen onderstaande waarden van dampdichtheden blijkt een vaste (basis)correctiefactor te
zijn.
Deze (basis)correctiefactoren zijn in onderstaande tabel weergegeven..
1,29
1,29
1,6
2,0
2,5
3,2
4,5

1,6
0,898

2,0
0,803
0,894

2,5
0,718
0,799
0,894

3,2
0,634
0,707
0,790
0,884

4,5
0,534
0,595
0,665
0,744
0,842

Tussen deze gevonden (basis)correctiefactoren is een polynoom grafiek te bepalen waaruit
tussenliggende correctiefactoren zijn te interpoleren.
Een complete tabel met snelheid / dampdichtheid correctiefactoren in het gebied van 1,29 tot
en met 4,5 kg/m3 en de bijbehorende grafiek is in ingevoegd Excel document opgenomen.
Hierbij is de snelheid bij 1,29 kg/m3 (lucht) gesteld op 1.
Er zijn ook producten met een dusdanige dampdichtheid, zoals stookoliën, waarbij de
dampdichtheid van het mengsel product/lucht > 4,5 kg/m3.
Hiervoor is de tabel (in rood aangegeven) lineair geëxtrapoleerd (veilige waarde)
laadlossnelheid
correctiefactor.xlsx

Definities.
interpoleren
[wiskunde] uit bekende termen van een reeks (een benadering van) daartussen gelegen
termen berekenen inlassen, tussenvoegen.
Extrapoleren.
uit bekende termen van een reeks daarbuiten gelegen termen berekenen
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Bijlage 3; invulling laad/los snelheden tabel op basis van correctiefactoren
Voorbeeld
Gegevens voor 1 tank

Gegevens voor 5 tanks

Stap 1.
De dichtheid bij 50/50 is gegeven (3,1 kg/m3 bij eff. Density)
dampdichtheid product is gegeven = 5,0 kg/m3, dampdichtheid lucht = 1,29. (5+1,29)/2 =
3,145
De laadsnelheid (Inclusief 25% marge) voor 1 tank bij een eff dichtheid van 3,1 kg/m3 is
648 m3/uur
De laadsnelheid (Inclusief 25% marge) voor 5 tanks bij een eff dichtheid van 3,1 kg/m3 is
751 m3/uur
De lossnelheid voor 1 tank bij de dampdichtheid van lucht (1,29 kg/m3) = 453 m3/uur
De lossnelheid voor 5 tanks bij de dampdichtheid van lucht (1,29 kg/m3) = 766 m3/uur
Stap 2.
Open ingevoegde Excel document:

scheepstabel laadlos
snelheid berekening.xlsx

1. Op sheet 1 (rekenblad) is een programma opgenomen om de snelheden bij de
verschillende vaste dichtheden te berekenen om hiermee onderstaande laad/los
snelhedentabel in te vullen.
2. We vullen de gegevens vanuit stap 1 in voor 1 tank en voor 5 tanks voor het laden en
lossen.
3. We nemen voor het laden uit de tabel de laadsnelheid correctie factor bij 3,1 kg/m3 te
weten 0,644 en een laadsnelheid van 648 m3/uur.
4. De snelheid bij 1,29 kg/m3 wordt nu berekend.
5. Vul de berekende waarde onder 1,29 m3/uur in voor 1 tank en herhaal de vorige stap voor
5 tanks.
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6. De overige laadsnelheden bij de andere vaste dichtheden worden vanzelf ingevuld.
7. Voor het lossen is al rekening gehouden met een dampdichtheid van 1,29 kg/m3, hiermee
kunnen de lossnelheden voor 1 tank en 5 tanks direct overgenomen worden in de tabel.
8. Voor de tussenliggende tanks voert men de volgende stappen uit:
In dit voorbeeld is het verschil voor het laden bij 5 tanks (1166-1006)/4 =40 m3/uur.
Deze 40 m3/uur vult men bij de tussenliggende tanks in.
Herhaal deze stap voor de lossnelheid.
9. Na deze stappen ontstaat onderstaande tabel en deze kan men in de laad/los instructie
opnemen bij de midden-snelheid.
5,0 en 5,5 kg/m3 zijn veilige laadsnelheden voor zwaardere producten.
laad

laad

laad

laad

snelheid snelheid snelheid snelheid

laad
snelheid

laad

laad

snelheid snelheid

laad

los

snelheid

snelheid

lading
tank(s)

1,29
kg/m3

1,60
kg/m3

2,00
kg/m3

2,50
kg/m3

3,20
kg/m3

4,5
kg/m3

5,0
kg/m3

5,5
kg/m3

1,29 kg/m3

1

1006

903

808

722

638

537

507

477

453

2

1046

939

840

751

664

559

527

496

531

3

1086

975

872

779

689

580

548

515

609

4

1126

1011

904

808

714

602

568

534

687

5

1166

1047

936

837

740

623

588

553

766

Met de gegeven en berekende dampdichtheid van het product/lucht mengsel (50 vol% / 50
vol%). (verantwoordelijkheid walzijde) kan samen met de scheepsafhankelijke laad/los
snelhedentabel van het schip de laad/los snelheid afgesproken worden en op de ADN
controlelijst ingevuld worden.
Voor het voorbeeld hierboven met benzeen ( 2,45 kg/m3) wordt een laadsnelheid bij 2,5
kg/m3 afgesproken. (altijd de veilige snelheid bij een hogere vaste waarde kiezen.)
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Bijlage 4; bepaling laad/los snelheid < 7 m/s
Tabel 7 m/s (op basis van 7 X de tabelwaarde van 1 m/s)
Diameter duim
4”
6”
8”
10”
12”

Diameter mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

7 m/s
203 m3/uur
455 m3/uur
812 m3/uur
1260 m3/uur
1820 m3/uur

Voorbeeld vanuit het ISGINTT.

voorbeeld 1.
In de tekening is:
de manifoldleiding (tot aan de aftakking met de dekleiding) is 250 mm.
de dekleiding (overslagleiding) is een 305 mm
de vulleiding (tankinlaten) zijn 150 mm .
Als de laadsnelheid met de walzijde is afgesproken op 812 m3/uur moeten er
minimaal 2 ladingtanks gelijktijdig geopend zijn.
Hoeveel ladingtanks men ook opent, een maximale laadsnelheid van > 1260m3/uur is
niet toegestaan met de ladingslang van 250 mm als begrenzing.
Voorbeeld 2.
Het voorbeeld uit bijlage 3 wordt hier gebruikt om de relatie tussen de maximale
snelheid bij 7 m/s en de snelheid op basis van het PDC aan te geven, om vanuit
beide gegevens ( dampdichtheden of < 7 m/s) de te gebruiken maximale snelheden
te bepalen.
We gaan uit van een centrale leiding vanaf het manifold tot aan de
ladingtankaftakkingen met een diameter van 8” (200 mm).
Hierbij geldt een maximale snelheid van 812 m3/uur
De vulleidingen (dropleidingen in de ladingtanks zijn 6”(150 mm)
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Hierbij geldt een maximale snelheid van 455 m3/uur.
(met 2 ladingtanks open is dit een snelheid van 910 m3/uur)
Dus met 2 of meer geopende tanks is de dekleiding de leiding met de kritische
snelheid 812 m3/uur)
In onderstaande tabel zijn de laadsnelheden met de < 7 m3/s regel bepaald en
aangepast.
Voor de lossnelheden zijn er geen problemen.
Voor het voorbeeld met benzeen zijn er geen aanpassingen aan de maximale
laadsnelheid nodig.
We nemen nu onderstaande aangepaste tabel over in de “schip laad/los
werkinstructie” bij de midden-snelheid, maar deze snelheden zijn zeker ook van
belang bij de eind-snelheid bij het afschakelen van volle ladingtanks.
In de titel van de tabel zou de volgende extra titelzin opgenomen kunnen worden.
“Snelheden aangepast aan een controle op < 7 m/s”
Laad/los snelheden tabel, Snelheden aangepast aan een controle op < 7 m/s
laad

laad

laad

laad

snelheid snelheid snelheid snelheid

laad
snelheid

laad

laad

snelheid snelheid

laad

los

snelheid

snelheid

lading
tank(s)

1,29
kg/m3

1,60
kg/m3

2,00
kg/m3

2,50
kg/m3

3,20
kg/m3

4,5
kg/m3

5,0
kg/m4

5,5
kg/m5

1,29 kg/m3

1

455

455

455

455

455

455

455

455

453

2

812

812

812

751

664

559

527

496

531

3

812

812

812

779

689

580

548

515

609

4

812

812

812

808

714

602

568

534

687

5

812

812

812

812

740

623

588

553

766
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Bijlage 5 checklist en minimale inhoud schip Laad/los werkinstructie.
Inleiding
Er zijn al scheepseigenaren die een schip gerelateerde “laad/los werkinstructie” in gebruik
hebben.
In deze bijlage zullen vanuit deze richtlijn de minimale onderdelen worden benoemd die in de
laad/los werkinstructie kunnen worden opgenomen en die van belang zijn voor doelmatige
en doeltreffende afspraken tussen wal en schip.
via onderstaande vragen (checklist) kan de werkinstructie worden ingevuld.
Teksten en tabellen kan men vanuit deze checklist knippen en in de laad/los werkinstructie
plakken.
Aanvang-snelheid.


Stamgegevens (vulleiding)
o Diameter vulleiding (bijv 6” en 15 cm)
o H (hoogte) en D (Diameter van de vulleiding)
In de literatuur wordt H bepaald als de hoogte waarbij de vulpijp volledig onder
het vloeistofniveau staat, dus:
• voor een verticale uitstroom van de vulleiding: (rechter tekening
hieronder)
H = afstand vanaf de bodem tot de onderkant van de vulpijp.
• voor een horizontale uitstroom van de vulleiding: (linker tekening
hieronder)
H = afstand vanaf de bodem tot de onderkant van de vulpijp + de diameter
van de vulpijp.
• de extra hoogte van 2D
2x de diameter van de vulpijp is gekozen om ontlading van de vulleiding te
voorkomen door het zoveel als mogelijk reduceren van turbulentie en
spatten van obstakels in de buurt van de vulleiding en om het
vloeistofniveau in rust te brengen. (de relaxatietijd).
Opmerking:
Controleer de gekozen Hoogte en 2D in centimeters en
bijbehorende hoeveelheid met de waarden bij die centimeters
met de waarden in het tabellenboek.
Het tabellenboek is leidend.

Bepaling hoogte H (vanaf bodem tot aan de uitlaatopening van de dropleiding) en 2D
H + 2D bij een horizontale uitstroming; H + D + 2D of
H + 2D bij een verticale uitstroming; H + D + 2D
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Operationele afspraken
 voorkoming elektrostatische oplading en ontlading (basis laden 1 m/s)
Mogelijke keuzes.
Er is een;
• Goede tot redelijk goede gelijkmatige verdeling over meerdere tanks;
gebruik de basis tabel (ISGINTT tabel).
• Mindere gelijkmatige verdeling over meerdere tanks;
de lading verdeelt zich in de praktijk meer over en paar tanks en gedeeltelijk
over de overige geopende tanks
Gebruik de ISGINTT tabel en vermenigvuldig de waarden voor 2 t/m 4 tanks
met 0,85.
• Slechte gelijkmatige verdeling over meerdere tanks;
de lading verdeelt zich in de praktijk (bijna) in het geheel over een paar tanks
en (bijna) niet over de overige geopende tanks.
Gebruik de ISGINTT tabel en vermenigvuldig de waarden voor 2 t/m 4 tanks
met 0,75.
Basis tabel 1 m/s. (ISGINTT tabel 3.2) te gebruiken bij een goede tot redelijk goede
verdeling over meerdere tanks.
in rood de echte waarden op basis van inch berekeningen afgerond naar beneden in
tegenstelling tot de waarden die in ISGINTT zijn opgenomen
Diameter
duim
4”
6”
8”
10”
12”

Aantal tanks open – snelheid in m3/uur
Diameter
1
2
3
4
mm
29
58
87
116
100 mm
65
130
195
260
150 mm
116
232
348
464
200 mm
180
360
540
720
250 mm
260
520
780
--300 mm

Tabel 0,85 x 1 m/s. te gebruiken bij een mindere gelijkmatige verdeling
Aantal tanks open – snelheid in m3/uur
Diameter
duim

Diameter
mm

1

2

3

4

4”

100 mm

29

49

74

99

6”

150 mm

65

111

166

221

8”

200 mm

116

197

296

394

10”

250 mm

180

306

459

612

12”

300 mm

260

442

663

---

Tabel 0,75 x 1 m/s. te gebruiken bij een slechte gelijkmatige verdeling
Aantal tanks open – snelheid in m3/uur
Diameter
duim

Diameter
mm

1

2

3

4

4”

100 mm

29

44

65

87
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6”

150 mm

65

98

146

195

8”

200 mm

116

174

261

348

10”

250 mm

180

270

405

540

12”

300 mm

260

390

585

---

Neem de snelheid en bijbehorende hoeveelheden (maximaal aantal tanks voor een
hoogte van H + 2D) ) voor de gegeven diameter over van de gekozen verdeling.
▪ Neem de waarden voor de totale duur van de aanvang-snelheid uit het
tabellenboek, het tabellenboek is leidend.
Is beschreven hoe de laad/lossnelheden geregeld worden.
“Aan boord kan de laad/los snelheid niet geregeld worden. De walinstallatie dient dit te
doen. Het “knijpen” van afsluiters aan boord geeft een verhoogde stroomsnelheid en is
daarom ongewenst.”
Hoe is het toezicht geregeld.
“De tankerbemanning is gedurende het aan-/afkoppelen en tankschakelingen continu
aanwezig op de laad/los plaats, in ieder geval tot xxx minuten na aanvang start laden of
lossen”.
Is er een passage over lossen en afspraken opgenomen.
“De los-snelheid is bepaald op luchtintrek en 1,29 kg/m3 en een maximale snelheid, en
geregeld bij de midden-snelheid. Indien andere situaties aan de wal dit vereisen ( bijv
opvullen van een lege landtank) zal de snelheid met de walinstallatie worden
aangepast”

Midden-snelheid.
 Stamgegevens
o Diameter dekleiding(en) en/of
o Diameter manifoldleiding(en)
o Diameter dropleiding(en) in de ladingtanks
o Tabel met < 7 m/s gegevens.
 Vul aan de hand van de PDC en instructie (bijlage 3) de laad/los snelheden tabel in of
De maximale laadsnelheid voor schepen die alleen een maximale laadsnelheid
hebben zoals vermeld op het CVG punt 10.
Overgangsregeling schepen voor 2003, laadsnelheid wordt gebaseerd op 4 tank
maximaal, dus deze snelheid ook gebruiken voor meer tank
 Controleer de ingevulde waarden aan de maximale < 7 m/s regel en geef dit
schriftelijk ook aan dat hier mee rekening is gehouden, door bijvoorbeeld de waarden
in de tabel direct aan te passen.
 Plaats de tabel in de laad/los werkinstructie.
 Hoe is toezicht geregeld.? Houd rekening met de ADN regel.
“Er is controle vanuit het stuurhuis volgens ADN hoofdstuk 9.3.2.21.8 / 9.3.3.21.8
geregeld waarbij het dienstdoende bemanningslid vanuit het stuurhuis voldoende
zicht heeft over de ladingzone. Tijdens deze fase zal het bemanningslid om de 2 uur
controlerondes lopen in de ladingzone en langs scheepsaansluitingen (laadarm en
meergerei) of zoveel vaker indien er schakelingen moeten worden uitgevoerd” of
“Er is geen controle vanuit het stuurhuis volgens ADN hoofdstuk 9.3.2.21.8 /
9.3.3.21.8 geregeld. Tijdens deze fase zal het bemanningslid om de 30 minuten

Versie 5 final, 1 feb 2018
Auteur: Erwin Tijssen

Pagina 32 van 35

Verladers Overleg Wal-Schip



controlerondes lopen in de ladingzone en langs scheepsaansluitingen (laadarm en
meergerei) of zoveel vaker indien er schakelingen moeten worden uitgevoerd”
Tussentijds is het dienstdoende bemanningslid in het stuurhuis voor toezicht met
voldoende zicht over de ladingzone.
Is er een passage over lossen en afspraken opgenomen.
“De los-snelheid is bepaald op luchtintrek en 1,29 kg/m3 en een maximale snelheid,
indien andere situaties aan de wal dit vereisen (bijv productdamp terugvoer via een
dampretoursysteem, zal de snelheid met de walinstallatie worden aangepast”

Eind-snelheid.
 Hoe is doelmatig toezicht geregeld.
De eindfase start maximaal 15 minuten vooraf aan het vollopen of leeg komen van
de eerst ladingtank(s) en de tankerbemanning is in de eindfase van de belading
voortdurend aanwezig vanaf 15 minuten voor de eerste ladingtank(s) vol of leeg
is/zijn.
Operationele aandachtspunten.
 De eind-snelheid per ladingtank en/of per groep van ladingtanks wordt aangepast
aan de hand van het aantal tanks welke nog gevuld worden en de gegevens uit de
laad/los snelheden tabel.
 De afgevulde en/of geleegde tanks worden regelmatig gecontroleerd op
overvullingen als gevolg van lekkende afsluiters (terugstroming) of onjuiste
handelingen.
 Het aantal te sluiten afsluiters tijdens het afvullen moet tot een minimum worden
beperkt. De tanker mag niet alle afsluiters tegen de stroom van het product sluiten.
 Voor de invulling van de ADN controlelijst wordt een laadsnelheid van xxx m3/uur en
een eindhoeveelheid van xxx m3 aangehouden vanaf de laatste x tanks
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Bijlage 6 Voorbeeld opmaak laad/los werkinstructie.

laad/los werkinstructie Mts xxxx
Aanvang-snelheid
Stamgegevens
- Diameter vulleidingen (D):
- Uitstroming van de vulleidingen:
- Hoogte (H) van de bodem tot aan een
ondergedompelde vulleiding:
- H + 2D voor een horizontale uitstroom.

6” (15 cm).
Horizontaal
(12 cm + 15 cm) = 27 cm
(27)+2x15 = 57 cm

Laadsnelheid bepaling.
Regelen aanvang-snelheid.
Aan boord kan de aanvang-snelheid niet geregeld worden. De walinstallatie dient dit te doen. Het “knijpen”
van afsluiters aan boord geeft een verhoogde stroomsnelheid en is daarom ongewenst.

Mate van verdeling over de ladingtanks bij gespreid laden
Er is sprake van een mindere verdeling over de ladingtanks.
De lading verdeelt zich in de praktijk meer over en paar tanks en gedeeltelijk over de overige geopende tanks.
De aanvangssnelheid is voor meerdere tanks aangepast tot 85% van de ISGINTT basistabel
Aanvang-snelheid ivm elektrostatische oplading en maximaal 4 tanks tegelijk open tot alle te beladen tanks
tot 57 cm zijn opgevuld

Laadsnelheid Opvullen met 1
Hoeveelheid m3
m3/uur
m/sec. tot
(bij H+2D)
57 cm
1
65
x
57
cm
2
111
x
57 cm
3
166
x
57 cm
4
221
x
57 cm
X (max)
x
x
* Hoeveelheid M3 bepaald adhv het tabellenboek. Tijdduur is optioneel
X (max) = tabel aan te vullen tot maximaal aantal tanks.
ladingtanks

Tijdsduur*
x min.
x min.
x min
x min
X min

Toezicht
De tankerbemanning is gedurende het aan-/afkoppelen en tankschakelingen continu aanwezig op de laad/los
plaats, in ieder geval tot xxx minuten na aanvang start laden of lossen.

Lossen
De los-snelheid is bepaald op luchtintrek en 1,29 kg/m3 en bij een maximale snelheid en is geregeld bij de
midden-snelheid. Indien andere situaties aan de wal dit vereisen ( bijv opvullen van een lege landtank) zal de
maximale snelheid met de walinstallatie worden aangepast

Midden-snelheid
Stamgegevens
Diameter manifold leiding
Diameter dekleiding
Diameter vulleiding

8” ( 200 mm)
8” ( 200 mm)
6” (150 mm)
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tabel: maximum laad/los snelheid bij 7 meter/s.
Diameter duim
6”
8”

Diameter mm
150 mm
200 mm

7 m/s
455 m3/uur
812 m3/uur

Laad/los snelheden tabel, Snelheden zijn aangepast aan een controle op < 7 m/s
De basis van de tabel is een laadsnelheid van xxx m3/u bij een dampdichtheid van x,x
kg/m3 volgens pdc hoofdstuk of sectie xxx.
laad

laad

laad

laad

laad

laad

laad

laad

los

snelheid

snelheid

snelheid

snelheid

snelheid

snelheid

snelheid

snelheid

snelheid

lading
tank(s)

1,29
kg/m3

1,60
kg/m3

2,00
kg/m3

2,50
kg/m3

3,20 kg/m3

4,5
kg/m3

5,0
kg/m4

5,5
kg/m5

1,29 kg/m3

1

455

455

455

455

455

455

455

455

453

2

812

812

812

751

664

559

527

496

531

3

812

812

812

779

689

580

548

515

609

4

812

812

812

808

714

602

568

534

687

5

812

812

812

812

740

623

588

553

766

Toezicht
Er is controle vanuit het stuurhuis volgens ADN hoofdstuk 9.3.2.21.8 / 9.3.3.21.8 geregeld waarbij het
dienstdoende bemanningslid vanuit het stuurhuis voldoende zicht heeft over de ladingzone. Tijdens deze
fase zal het bemanningslid om de 2 uur controlerondes lopen in de ladingzone en langs
scheepsaansluitingen (laadarm en meergerei) of zoveel vaker indien er schakelingen moeten worden
uitgevoerd

Eind-snelheid
Toezicht
De eindfase start 15 minuten vooraf aan het vollopen of leeg komen van de eerst ladingtank(s) en de
tankerbemanning is in de eindfase van de belading voortdurend aanwezig vanaf 15 minuten voor de
eerste ladingtank(s) vol of leeg is/zijn.

Operationele aandachtspunten.
De eind-snelheid per ladingtank en/of per groep van ladingtanks wordt aangepast aan de hand van het
aantal tanks welke nog gevuld worden en de gegevens uit de laad/los snelheden tabel.
De afgevulde en/of geleegde tanks worden regelmatig gecontroleerd op overvullingen als gevolg van
lekkende afsluiters (terugstroming) of onjuiste handelingen.
Het aantal te sluiten afsluiters tijdens het afvullen moet tot een minimum worden beperkt. De tanker mag
niet alle afsluiters tegen de stroom van het product sluiten.
Voor de invulling van de ADN controlelijst wordt een laadsnelheid van xxx m3/uur en een
eindhoeveelheid van xxx m3 aangehouden vanaf de laatste x tanks
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