ACHTERGROND

Implementatie
ATEX137binnen
Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Metingangvan1juli2003isdeEuropeserichtlijn 1999/92/EG, welkeindevolksmondATEX
137wordtgenoemd, vankracht.ATEXstaat
voorATmosphèresExplosiblesen137verwijst
naarhetartikelnummervanhetverdragtot
oprichtingvandeEuropeseGemeenschap.
Samengevatgaatderichtlijn overminimumvoorschriftenvoordeverbeteringvandegezondheidsbeschermiugenvandeveiligheidvan
werknemersdiedoorexplosieveatmosferen
gevaarkunnenlopen.InditartikelwordttoegelichthoebinnenwaterschapZeeuwseEilanden
metderichtlijnATEX137wordtomgegaan.
Uitdetermexplosiekan vrijweldirect
wordengeconcludeerd datdit consequenties
heeft voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
meteengashoudendeinstallatie.Devraagis
alleenwatvoorconsequenties enblijft het
bijdegashoudende installaties.
Eenbelangrijk onderdeel inde richtlijn
vormtdeverplichtingtothetopstellenen
bijhouden vaneen explosieveiligheidsdocument.Uitditdocumentdient teblijken dat
deexplosierisico's werdengeïdentificeerd en
beoordeeld,datafdoende maatregelen zullen
wordengenomen omhetdoelvanderichtlijn tebereiken,dateengevarenzone-indelingisopgesteld,opwelkeplaatseneenaantalminimumvoorschriften van toepassing
zijn,datdearbeidsplaatsen en -middelen
inclusiefdealarminstallaties metdevereiste
aandacht voordeveiligheid worden ontworpen,bediendenonderhouden endat voorzorgsmaatregelen voorhetveiliggebruik
vandearbeidsmiddelen zijn getroffen.
Opdevraagofhet bijdegashoudende
installatiesblijft, zoudusinprincipe middelsdeexplosierisico-identificatie enbeoordelingantwoord gegevenmoeten kunnen
worden.
Uiteeneersterisico-inventarisatie blijkt
dat,zoalsverwacht, degashoudende installatiesvantwee rioolwaterzuiveringsinstallatiesonderderichtlijn vallen.Welkeinstallatieofinstallatie-onderdelen nogmeer onder
derichtlijn vallen,isechternietéén-tweedrieduidelijk geworden.Omgeen onnodige
vertragingvandeimplementatie optelopen
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isvoordevolgendebenaderinggekozen:
implementatie vanderichtlijn voordegashoudende installaties oprwzi's,explosierisico-identificatie enbeoordelingoverige
installaties c.q.installatie-onderdelen en
implementatie vanderichtlijn vooroverige
installaties c.q. installatie-onderdelen.

Gashoudende installaties
Voordeuitvoeringvande implementatievanderichtlijn voordegashoudende
installaties oprwzi's isbegonnen met het
opstellenvaneenplanvanaanpak.Daarinis
aangegevenhoedeimplementatie uitgevoerdzalwordenenhoeveeltijdenmenskrachthiervoornoodzakelijkwordt geacht.
Verderiseenstappenplanopgenomen met
alsonderdelen eeninventarisatie vande
rwzi'senprocesonderdelenwaaropATEX137
vantoepassingis,dekeuzevaneenadviesbureau,hetopstellenvan procestechnische
enTechnologischegegevensengevarenzoneindelingen en tekeningen, het uitwerken
vanprocedurestenaanzienvanveiligwerken,eeninventarisatievancontinu aanwezigeontstekingsbronnen, het uitwerken van
tenemen technischeen organisatorische
maatregelen naar aanleidingvandezeinventarisatieenhetcompleteren vaneenexplosieveiligheidsdocument.

GashoudendeinstallatieopderwziWalche

Deeerstevierstappenzijn inmiddels
uitgevoerd onderveranrwoordingvande
clusterTechnologie.Dezekeuzeisbewust
gemaaktaangezienhiervooreen belangrijk
deelrechnologischeenbedrijfsvoeringsgegevensvanderwzi'snodigzijn.Aangezien
echtet nietvoldoendespecialistischekennis
binnen waterschapZeeuwseEilandenover
explosiegevaaraanwezigwas,isvoordeuitvoeringvandegevarenzone-indelingbesloteneenbureaugespecialiseerd ophetgebied
vanexplosieveiligheid indehand tenemen.
Ditbureau heeft conform deNederlandse
Praktijkrichtlijn NPR-7910-1degevarenzone-indeling vandegashoudende installaties
uitgevoerd.

Overigeinstallaties en installatieonderdelen
Naastdegashoudendeinstallatiesvallen
mogelijk ookandereinstallatiesofinstallatieondetdelen onderderichtlijn.Hierbij valtte
denkenaanrioolgemalen,ontvangwerken en
afgedekte indikkers.Opditmomentisnog
geenduidelijkheid hoehiermeezalworden
omgegaan.Zeerwaarschijnlijk zalopbasis
vanexpert-judgementeenrisico-inventarisatieenevaluatiewordenuirgevoerd,waarna
zalmoetenblijkenwelkeonderdelennog
meeronderderichtlijn vallen.

Nederlandse Praktijkrichtlijn en
gevarenzone-indeling
DeNederlandsePraktijkrichtlijn (NPR)
geeft aanwijzingen vootdeuitvoeringvan
deindelingingevaarlijkegebieden voor
elektrisch materieel opplaatsen waargasontploffing kanheersen.DeNPRkan wordengezien alsdeopvolger vanhet publicatiebladP182'Gevarenzone-indelingmet
betrekkingtot gasontploffingsgevaar'.
IndeNPRwordtdevolgende achtergrondinformatie omtrentgevarenzoneindelinggegeven.Ombrand en ontploffing
tevoorkomen,behoorr teworden verhinderd
datgelijktijdig opdezelfde plaats brandbare
stof zuurstofeneenwerkzame ontstekingsbronaanwezigzijn.Omdittebereikendienenapparatuut ensystemenzotezijn ontworpen,beproefd, bediend en onderhouden
datgeenbrandbare stofvrijkomt.Ditisechtet nietaltijd volledigmogelijk enonder
sommigevoorzienbare omstandigheden is
hetvrijkomen vanbrandbare stoffen niette
vermijden.Afhankelijk vande omstandighedenzijn dan verderemaatregelen nodigom
dewaarschijnlijkheid vanontsteking aanvaardbaar kleintemaken.Die maatregelen
kunnen beperkt blijven totdegebieden,
zonesgenoemd,waaieen ontplofbare
atmosfeer kan optreden.
Artikel7vanATEX137vetlangtdatde
werkgevet deplaatsen ineeninstallatie waai
ontplofbare atmosferen kunnen voorkomen,
indeeltinzonesvanindierichtlijn opgenomencriteriavoorfrequentie en tijdsduur
vandeaanwezigheid vanontplofbare atmosfeer.Degevarenzone-indeling voordetwee
gashoudendeinstallatiesvanWatetschap
ZeeuwseEilandenwoidtopdit moment
afgerond. Devolgendestappen bestaan uit
hetuitwerken vanproceduresendeinventarisatievancontinu aanwezigeontstekingsbronnen.Tegelijkertijd woidtnagegaan hoe
metdeoveiigeinstallatiesen installatieondeidelenmoetworden omgegaan.

ACTUALITEIT

Enormepompen in
gemaal IJmuiden
Afgelopendinsdagzijnweepompenvan ieder
120.000kilogeplaatstinfernaal IJmuiden.Het
gemaalbehoortdaardoorbinnenkorttotéén
vandegrootsreterwereld.Hettransportvande
reusachtigepompenvanafde 'bouwplaats'
GenemuidennaarIJmuiden begonop26februarienvonddeelsperschip,deelsoverdeweg
plaats.
Depompen zijn ontwikkeld engeproduceerddoorNijhuis Pompen uit Winterswijk.
Hetkosttehetbedrijftweejaar.Depropellorpompenkunnen peruur zo'n 180miljoen
literwaterverplaatsen.Debouwvande
pompen konvanwegedeomvangnietop
eigen terreinplaatsvinden.Deopdrachtgever,Rijkswaterstaat, steldehogeeisenaande
nieuwepompen,omdat hetgemaalIJmuideneenessentiëleplaats inneemt inde
waterhuishouding van noordwest-Nederland.Hetgemaal moet hetwatetoppeil
houden inhetgehelegebied tussendekop
vanNooid-Hollanden,indirect,Tielen
Apeldoorn.Jaarlijks wordtviahetgemaal2,8
miljard kubiekemeter waterafgevoerd naar
deNoordzee.Normaal vindt tweederdevan
dieafvoer plaatsvianatuurlijk vervalviade

Meteenkraanvan650tonwerdéénvandeweenieuwe
pompenvanafeenschipopeenvraehtwa^en^eladen.

spuisluizen.Omcalamiteiten indetoekomst tekunnen voorkomen,isbeslotende
pompcapaciteit vanIJmuiden tevergroten
met tweepompen.Debestaande vieipompenzijn in 1975geplaatst.
Hetgemaalzelfmoet nu aangepast en
uitgebteid worden.Naarverwachting zijn
diewerkzaamheden eindjuni voltooid. •'

DepompenkwamenpervrachtwageninIJmuidenaan.

Pragmatisch
DerichtlijnATEX137endegevarenzone-indeling in hetbijzonder kunnen op
theoretische wijze worden benaderd. Het
bureau datWaterschapZeeuwseEilanden
helpt bijdeindelingvandegevarenzones,
werktdooizijn tuimeervaringmet namein
dechemischeindustrieergpragmatisch.
Dezewerkwijze sluit betetaanbijdevragen
diemetnameuit hetveldkomen.•"
Edwin Poulus
(Waterschap Zeeuwse Eilanden)
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