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Brochure wijzigingen
• Gemaakt door brancheverenigingen CBRB/BLN,
m.m.v. van Lloyd’s Register, Gevaarlijke Lading en het
Ministerie van I&W
• Info voor o.a. eigenaren, scheepsbouwers, werven,
toeleveranciers, bemanningsleden, etc.

Inhoud presentatie
• Wijzigingen rond thema explosieveiligheid
• Achtergrond van deze wijzigingen
• Basis van de wijzigingen, impact
• Wijzigingen van definities
• Overige wijzigingen ADN-2019

Inhoud presentatie
Overige wijzigingen ADN-2019
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Wijzigingen in de Tabellen A,B en C
Wijzigingen kolom 16 – kolom 20 opmerking 44
Stoffen >10% benzeen
Ontgassen naar een ontvangstinstallatie

Achtergrond wijzigingen EX
• Project gestart door Duitsland
en Nederland studies PTB
• Genoemde aanleiding:
een aantal ongelukken aan
boord van schepen; explosies,
veroorzaakt door missende
beschermende maatregelen
zoals zonering en preventieve
maatregelen
• Verbetering integrale
veiligheid wal en schip;
• Harmonisatie van
voorschriften ATEX
• ADN wijziging noodzakelijk

Wat is explosieveiligheid?
Definitie explosie:
een plotselinge vergroting van het volume en het
vrijkomen van energie op een gewelddadige manier,
gewoonlijk gepaard gaand met het ontstaan van hoge
temperaturen en het vrijkomen van gassen
(bron: wikipedia)

Wat is explosieveiligheid?
Definitie explosiebescherming:
Het totaal van de voorschriften waaraan moet worden voldaan
en de maatregelen die moeten worden genomen om explosies
te voorkomen;

• Organisatorische maatregelen
• Technische voorschriften

Explosiebescherming
Organisatorische maatregelen (cf.ATEX-153):
1. Het vastleggen van explosiegevaarlijke gebieden:
Zone indeling
-Zone 0
-Zone 1
-Zone 2

2. Het vermijden van ontstekingsbronnen
(gebruik van vonk arm gereedschap, niet roken, het dragen
van persoonlijke beschermende kleding, incl. antistatisch
schoeisel, niet isolerende handschoenen enz.)

3. Opstellen van werkinstructies.

Explosiebescherming
Technische maatregelen (cf. ATEX 114) zoals:
1. Het gebruik van inrichtingen en apparaten waarvan is
aangetoond dat zij voor gebruik in het betreffende
explosiegevaarlijke gebied geschikt zijn
2. Het uitrusten met zelfstandige beveiligingssystemen

3. Monitoring van de potentieel explosieve atmosfeer met behulp
van gasdetectie installaties en gasdetectie apparaten.

Basis van de wijzigingen
Nieuwe basisvoorschriften (alle ADN-schepen)
1. Max. oppervlaktetemperaturen 200°C (T3)
2. Alle elektrische apparatuur moet voldoen aan type "beperkt
explosieveilig" (vergelijkbaar met zone 2), waarbij de
oppervlaktetemperatuur niet hoger mag zijn dan 200°C;
3. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan en het schip
bevindt zich in gezoneerd gebied moet de apparatuur
worden uitgeschakeld
MAG NIET GEBRUIKT
WORDEN TIJDENS
LADEN, LOSSEN EN
ONTGASSEN

Basis van de wijzigingen
óf:
De ruimtes waar deze apparatuur is geïnstalleerd moet een
overdruk van 0,1 kPa heersen die wordt bewaakt door een
continue meting van brandbare stoffen; “overdruk”

Impact
Andere manier van schepen afbouwen;
equipment tankvaart én droge
ladingschepen en gedrag:
• Harmonisatie droge lading met tankvaart

• Schip gezien als mogelijke ontstekingsbron
• Schipper moet rekening houden met
zonering van de walinstallatie en daarop
anticiperen; ongeacht of zich er gevaarlijke
goederen aan boord bevinden of niet.

Wijzigingen droge lading
Max. oppervlaktetemperaturen van 200°C:
•
•
•
•

elektrische & niet-elektrische apparaten
motoren
uitlaatgassenleidingen
indien het schip zich in een
gezoneerde omgeving bevindt.

Wijzigingen droge lading
Max. oppervlaktetemperaturen van 200° C:
Dit is niet van toepassing indien:
- de bedrijfsruimten voorzien zijn van een ventilatiesysteem met
overdruk en gasdetectie. (Kalibratie met N-Hexaan)
óf
- achter de rode elektrische groep uitgeschakeld wordt

Wijzigingen droge lading
Uitschakelen elektrische rode groep:
Elektra die is uitgeschakeld mag pas weer worden ingeschakeld
op voorwaarde dat:
• het schip zich niet meer in een aangewezen zone bevindt,
óf:
• de ruimten zijn gemeten waarbij een waarde van minder dan
10 % van de OEG is vastgesteld

-> tankvaart

Wijzigingen tankvaart
Aanvullende voorschriften tankschepen
waarvan de stoffenlijst producten bevat waarvoor in Tabel C
kolom 17 explosiebescherming wordt vereist: Zone-indeling

Wijzigingen tankvaart
Aanvullende voorschriften tankschepen
1. Elektrische en niet-elektrische apparatuur die
in de betreffende zone aan boord van het schip
wordt gebruikt, moet geschikt zijn voor gebruik
in die zone;
2. Als de scheepsstoffenlijst producten bevat met temperatuurklasse T4, T5 of T6, moet de daarbij behorende maximale
oppervlaktetemperatuur worden aangehouden (T4:135°C,
T5:100°C, T6:85°C)

Wijzigingen tankvaart
Aanvullende voorschriften tankschepen
3. Autonome beveiligingssystemen (vlamkerende inrichtingen,
snelafblaasventielen, enz.) moeten conform de informatie,
aangegeven in tabel C, worden gekozen;

4. Aanvullende maatregelen
moeten worden genomen om te
voorkomen dat explosieve damp/luchtmengsels, uit de lading, zich
naar gebieden buiten de
ladingzone (woning, stuurhuis,
enz.) uitbreiden.

Wijzigingen tankvaart
• Welke keuzes om een tankschip te bouwen?
In het ADN 2019 zijn er 3 verschillende mogelijkheden
omschreven om een tankschip te bouwen met een
scheepsstoffenlijst met stoffen waarvoor in tabel C kolom 17
explosiebescherming wordt vereist.

Wijzigingen tankvaart
• Welke keuzes om een tankschip te bouwen?
1) Schip met apparatuur die ten minste voldoet aan het type
“beperkt explosieveilig“ (vergelijkbaar huidige tankschepen)
De apparatuur die niet aan deze eisen voldoet (“rode groepen”)
moeten zijn uitgeschakeld tijdens het laden, lossen en het verblijf
binnen een door de walinstallatie aangewezen zone.

Indien de stuurhut en woning zijn voorzien van een overdruk
conform ADN 9.3.x.12.4 hoeft de apparatuur in deze ruimten niet
van een type beperkt explosieveilig te zijn en mag gebruikt blijven
worden. Kalibratie van de meetsensoren met n-Hexaan.

Wijzigingen tankvaart
• Welke keuzes om een tankschip te bouwen?
2)
Schip met een veiligheidswand
ADN 9.3.x.10.3 de gas- en vloeistofdichte wand wordt over de
gehele breedte van het schip of in een U-vorm om het te
beveiligen gebied aangebracht.
De hoogte van de wand moet ten minste 1,00 m bedragen ten
opzichte dek van de ladingtank in de ladingzone.

Wijzigingen tankvaart
• Welke keuzes om een tankschip te bouwen?
2)
Schip met een veiligheidswand
Inrichtingen en apparatuur, die niet voldoen aan ten minste het
type “beperkt explosieveilig” en zich buiten de ladingzone
bevinden, mogen tijdens het laden en lossen worden gebruikt.

Wijzigingen tankvaart
• Welke keuzes om een tankschip te bouwen?
3) Schip zonder apparatuur die explosieveilig is uitgerust en
zonder veiligheidswand
Er moet een afstand van het te beveiligen gebied van ten minste
12,00 m worden aangehouden ten opzichte van:
• het dichtstbijzijnde veiligheidsventiel;
• de walaansluiting van de laad-, los- en gasafvoerleidingen;
• de compressor aan dek;
• de ladingpompen aan dek;
• de dichtstbijzijnde opening van de ladingtanks.

Wijzigingen tankvaart
• Welke keuzes om een tankschip te bouwen?
3) Schip zonder apparatuur die explosieveilig is uitgerust en
zonder veiligheidswand
Met dit type schip ontstaat een
probleem.
Als het schip in een of direct
grenzend aan een door de wal
aangewezen zone verblijft moet
op het gehele schip, dus ook op
het achter- en voorschip worden
voldaan aan de eisen voor de
explosiebescherming.
Onpraktisch?

Wijzigingen bestaande definities
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschermde zone
Gasdetectie-installatie
Houder voor restproducten
Houder voor slobs
Kofferdam
Laadruim
Ladingtank
Luchtdicht afgesloten tank
Monstername opening
Onderdrukventiel
Pompkamer

•
•
•
•

Snelafblaasventiel
Toximeter
Vlampunt
Zuurstofmeter

Nieuwe definities
• Apparaat
• Apparaten voor gebruik in
explosiegevaarlijke gebieden
• Apparatenbeschermings niveau
• Apparatencategorie
• Beveiligingssystemen,
zelfstandig
• Explosiebescherming
• Explosiegebied (Bovenste
explosiegrens en Onderste
explosiegrens)
• Inrichting om de ladingtanks op
veilige wijze drukloos te maken

•
•
•
•
•

Ontgassen
Ontvangstinstallatie
Peilopening
Spillrand
Veiligheidsdrempel
vloeistofdicht
• Veiligheidswand, gas- en
vloeistofdicht
• Zone-indeling; Zone 0,
Zone 1 en Zone 2
• Zuurstofmeetinrichting

Overige wijzigingen ADN-2019
•
•
•
•

Wijzigingen in de Tabellen A,B en C
Wijzigingen kolom 16 – kolom 20 opmerking 44
Stoffen >10% benzeen
Ontgassen naar een ontvangstinstallatie

Tabel A, B en C
Er zijn toegevoegd:
• 16 nieuwe posities in Tabel A;
• 22 nieuwe posities in Tabel B;
• 120 nieuwe posities in Tabel C.

Tabel A
Nieuwe posities:
UN 3535

GIFTIGE STOF, VAST, BRANDBAAR, ANORGANISCH, N.E.G. (VG I/ VG II)

UN 3536
UN 3537

LITHIUMBATTERIJEN GEÏNSTALLEERD IN EEN LAADEENHEID lithium-ion-batterijen of
batterijen met metallisch lithium
VOORWERPEN DIE EEN BRANDBAAR GAS BEVATTEN, N.E.G .

UN 3538

VOORWERPEN DIE EEN NIET-BRANDBAAR, NIET-GIFTIG GAS BEVATTEN, N.E.G.

UN 3539

VOORWERPEN DIE EEN GIFTIG GAS BEVATTEN, N.E.G.

UN 3540

VOORWERPEN DIE EEN BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEN, N.E.G.

UN 3541

VOORWERPEN DIE EEN BRANDBARE VASTE STOF BEVATTEN,N.E.G.

UN 3542

VOORWERPEN DIE EEN VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE STOF BEVATTEN, N.E.G

UN 3543
UN 3544

VOORWERPEN DIE EEN STOF DIE IN CONTACT MET WATER BRANDBARE GASSEN
ONTWIKKELEN BEVATTEN, N.E.G.
VOORWERPEN DIE EEN OXIDERENDE STOF BEVATTEN, N.E.G.

UN 3545

VOORWERPEN DIE EEN ORGANISCH PEROXIDE BEVATTEN, N.E.G.

UN 3546

VOORWERPEN DIE EEN GIFTIGE STOF BEVATTEN, N.E.G.

UN 3547

VOORWERPEN DIE EEN BIJTENDE STOF BEVATTEN, N.E.G.

UN 3548

VOORWERPEN DIE DIVERSE GEVAARLIJKE STOF BEVATTEN, N.E.G.

Tabel C - wijzigingen
Explosiegroep “IIA” wordt vereist in kolom 16:
UN 1120

BUTANOL (sec.-BUTYLALKOHOL)

UN 1191

OCTYLALDEHYDE (n-OCTYLALDEHYDE)

UN 1229

MESITYLOXIDE

UN 1783

HEXAMETHYLENDIAMINE, oplossing, VG II

UN 1783

HEXAMETHYLENDIAMINE, oplossing, VG III

UN 2048

DICYCLOPENTADIEN

UN 2053

METHYLISOBUTYLCARBINOL

UN 2057

TRIPROPYLEEN, VG II

UN 2057

TRIPROPYLEEN, VG III

UN 2357

CYCLOHEXYLAMINE

UN 2485

n-BUTYLISOCYANAT

UN 2486

ISOBUTYLISOCYANAT

UN 2531

METHACRYLSÄURE, GESTABILISEERD

UN 2381

DIMETHYLDISULPHID

UN 2618

VINYLTOLUEEN, GESTABILISEERD

Tabel C - wijzigingen
Explosiegroep “IIB (IIB-1)” wordt vereist in kolom 16:
UN 1163

DIMETHYLHYDRAZINE, ASYMMETRISCH

UN 1274

n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL), VG II

UN 1274

n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL), VG III

UN 3475

MENGSEL VAN ETHANOL EN BENZINE met meer dan 90% ethanol

Explosiegroep “IIB (IIB-3)” wordt vereist in kolom 16:
UN 1280

PROPYLEENOXIDE

UN 1991

CHLOROPREEN, GESTABILISEERD

UN 2309

OCTADIENEN (1,7-OCTADIEEN)

UN 2983

ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL met ten hoogste 30% ethyleenoxide

Overige wijzigingen ADN-2019
•
•
•
•

Wijzigingen in de Tabellen A,B en C
Wijzigingen kolom 16 – kolom 20 opmerking 44
Stoffen >10% benzeen
Ontgassen naar een ontvangstinstallatie

Tabel C – wijzigingen – kolom 16
Explosiegroep / explosiesubgroep - opmerking 44
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
SIEDEBEGINN ≤ 60 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 85 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 85 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 85 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
60 °C < SIEDEBEGINN ≤ 85 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 115 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 115 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 115 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
85 °C < SIEDEBEGINN ≤ 115 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
SIEDEBEGINN > 115 °C
3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
SIEDEBEGINN > 115 °C
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Tabel C – wijzigingen – kolom 16
Explosiegroep / explosiesubgroep
• In kolom 16 wordt de explosiegroep en eventueel de
explosiesubgroep aangegeven.
In dit geval wordt aangegeven IIB als explosiegroep voor
elektrische inrichtingen en apparaten. Deze kennen alleen de
explosiegroepen IIA, IIB en IIC.
• Voor de zelfstandige beveiligingssystemen (vlamkerende
inrichtingen, snelafblaasventielen, deflagratieveilige
onderdrukventielen en deflagratieveilige inrichtingen voor
het op veilige wijze drukloos maken van de ladingtanks) wordt
de subgroep aangegeven binnen IIB.
• Hier verschijnt bij stoffen, waar een dubbele aanduiding is
aangegeven, in kolom 20 “opmerking 44”:

Tabel C – wijzigingen – kolom 16
Explosiegroep / explosiesubgroep
• 44. “Een stof mag uitsluitend worden ingedeeld in deze
positie indien meetgegevens of geverifieerde informatie in
overeenstemming met IEC 60079-20-1 of vergelijkbaar deze
indeling van explosie-subgroep rechtvaardigt.”
Opmerking MZ : deze gegevens moeten beschikbaar zijn!
• Opmerking m.b.t. kolom 16: een hoger type mag ook worden
ingezet; als IIA wordt vereist mag een schip, dat is uitgerust is
met IIB-1 beveiligingssystemen de stof ook vervoeren, etc.
• Hiërarchie van “laag naar hoog”: IIA, IIB-1, IIB-2, IIB-3, IIB, IIC.

Overige wijzigingen ADN-2019
•
•
•
•

Wijzigingen in de Tabellen A,B en C
Wijzigingen kolom 16 – kolom 20 opmerking 44
Stoffen >10% benzeen
Ontgassen naar een ontvangstinstallatie

Stoffen met >10% benzeen
Nieuwe posities in Tabel C voor stoffen > 10% benzeen:
Voorbeelden:

Stoffen met >10% benzeen
Nieuwe posities in Tabel C voor stoffen > 10% benzeen:
Wat is er gewijzigd?

Stoffen met >10% benzeen
Nieuwe posities in Tabel C voor stoffen > 10% benzeen:
Wat is er gewijzigd?

Stoffen met >10% benzeen
Achtergrond voor de wijzigingen:
Voor het ADN-2017 zijn posities voor stoffen met >10% benzeen
geschrapt. Bijvoorbeeld UN 1268:

Stoffen met >10% benzeen
Voor het ADN-2017 zijn posities voor stoffen met >10% benzeen
geschrapt.
En voor teruggekomen:

Stoffen met >10% benzeen
Gevolgen:
Deze stoffen (diverse nafta’s,
PyGas, Aardgascondensaat, etc.) :
• konden niet meer in type C 2 2
3 schepen worden vervoerd;
• worden niet vervoerd in type
G 1 1 schepen;
• C schepen met druktanks
(C 1 1) zijn er niet

Tijdelijke oplossing – MO 21

Stoffen met >10% benzeen
Nieuwe posities in Tabel C voor stoffen > 10% benzeen:

ADN 3.2.3.1 (toelichting Tabel C) verandert:
Er is een opmerking toegevoegd over het toepassen van het
beslissingsschema: “Als een cel een sterretje bevat, moeten de
van toepassing zijnde voorwaarden worden vastgesteld door het
toepassen van 3.2.3.3.
Het bepalen van de voorwaarden met het toepassen van het
beslissingsschema (3.2.3.3.) heeft voorrang op het toepassen
van posities van mengsels, waarvan niet voldoende data
beschikbaar zijn.”

Stoffen met >10% benzeen
Het bepalen van de voorwaarden met het toepassen van het
beslissingsschema (3.2.3.3.) gaat vóór het toepassen van posities
van mengsels, indien er geen voldoende data beschikbaar zijn.”
Er kan in type C 2 2 3 vervoerd worden als de inwendige
tankdruk wordt berekend door de afzender, schema A:
Schema A: Criteria voor de ladingtankuitrusting van type C schepen

Ladingtankuitrusting

Met koelinstallatie (cijfer 1 in
kolom (9))
Druktank (400 kPa)

Openingsdruk van het
snelafblaasventiel: 50 kPa,
met watersproei-inrichting
(cijfer 3 in kolom (9))
Openingsdruk van het
snelafblaasventiel, zoals
berekend, maar ten minste 10
kPa
Openingsdruk van het
snelafblaasventiel: 50 kPa
Openingsdruk van het
snelafblaasventiel: 35 kPa

Inwendige druk in de
ladingtank bij een
vloeistoftemperatuur van 30°C
en een temperatuur in de
dampfase van
37,8°C > 50 kPa
Gekoeld
Niet gekoeld

Inwendige druk in de
ladingtank bij een
vloeistoftemperatuur van 30
°C en een temperatuur in de
dampfase van
37,8°C > 50 kPa

Inwendige druk in de
ladingtank bij 50°C > 50 kPa,
zonder watersproei-inrichting
Inwendige druk in de
ladingtank bij 50°C > 50 kPa,
MET watersproei-inrichting

Inwendige druk in de ladingtank
onbekend vanwege het
ontbreken van bepaalde
gegevens

Kookpunt ≤ 60°C

60°C < kookpunt ≤ 85°C

Inwendige druk in de
ladingtank bij 50°C ≤ 50 kPa
85°C < kookpunt ≤ 115°C
Kookpunt > 115°C

Overige wijzigingen ADN-2019
•
•
•
•

Wijzigingen in de Tabellen A,B en C
Wijzigingen kolom 16 – kolom 20 opmerking 44
Stoffen >10% benzeen
Ontgassen naar een ontvangstinstallatie

Wijziging ontgassen
Nieuw artikel in 7.2.3.7 Ontgassen van lege ladingtanks
• 7.2.3.7.2 Ontgassen naar een ontvangst installatie
“Ontgassen naar een installatie mag pas plaatsvinden nadat de
nieuwe controlelijst, volgens model 8.6.4 door beide partijen is
ondertekend en alle relevante vragen met ‘Ja’ zijn beantwoord.”

Wijziging ontgassen
• Wijzigingen ontgassen – naar een installatie
• Vastleggen veiligheidsafspraken checklijst

youtube: Ontgassen naar een ontvangstinstallatie

Vragen uit de zaal

Heeft u een vraag?

CBRB

Afsluiting

Dank voor uw aandacht.
www.cbrb.nl

CBRB

