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SUMMARY
Security and hygiene on sewage treatment plants
After a general view over the question what is an accident and
unsafe situation the article describes:
Risk to fall: necessity of good traffic roads and good illumination of the field ; protective measures at openings ; possibility to climb out of basins ; ladders and steps ; fences ; floor
grids etc.
Health: sanitary installations ; serving out clothing ; washing
of clothing ; washing of the hands ; skin protection means,
safety measures when working in closed rooms ; explosion
risk ; use of gasindicating tubes and explosionmeters.
Devices, machinery and electric equipment:
A survey is given of much occuring dangerous situations
when using electrical tools ; switching off of apparatus during
revision ; percolating filters ; settling tanks ; Archimedial
screw-pumps and manually-operated bar-screens.

Bedrijfsveiligheid en hygiëne op rioolwaterzuiveringsinstallaties *)
Wanneer men een analyse maakt van de factoren die
aanleiding zijn tot een letsel, veroorzaakt door een ongeval, dan kan men tot een volgende opstelling komen:
LETSEL

t
ONGEVAL')

t
ONVEILIGE HANDELING OF SITUATIE

t
MENSELIJK FALEN

ACHTERGROND

Om een ongeval te voorkomen moet men dus de factor
onveilige handeling of situatie uitschakelen.
Immers het wegnemen van de mogelijkheid tot falen of
het altijd verzorgen van de ideale persoonlijke omstandigheden is niet te realiseren.
Een ander gegeven is dat slechts 18 % van de ongevallen
worden veroorzaakt door zuiver technisch falen: 80 %
is te wijten aan menselijke fouten, zoals:
— foutieve instructie;
— buiten gebruik stellen van beveiligingen;
— verkeerd gebruik van gereedschap;
— onveilige plaats of houding innemen;
— spelen, stoeien enz.
De resterende 2 % rekent men onder de „overmacht".
Voor een effectieve ongevallenbestrijding is derhalve
naast het aanbrengen van technische voorzieningen, de
*) Voordracht gehouden op 22 oktober 1968 op het Machevocongres onder auspiciën van de NVA.
j) Onder een ongeval wordt verstaan een ongewild gebeuren, veroorzaakt door een onveilige handeling of situatie. In de Nederlandse industrie verzuimt 1 op 10 werknemers per jaar als gevolg van letsel 3 of meer dagen.
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instructie en het toezicht op het personeel van primair
belang.
Er is echter een wisselwerking: het houden van toezicht
en het geven van instructie zal veel eenvoudiger en effectiever zijn, wanneer gezorgd wordt voor een goede technische beveiliging en een goede hygiëne.
Veroorzaakt een ongeval altijd letsel?
Stelt u zich een druk belopen gang voor
waarin olie is gemorst. Wat blijkt nu? Van
de 330 personen die deze plas olie passeren,
29
blijven er 300 zonder letsel, 29 bezeren zich
300
en 1 persoon loopt ernstig letsel op.

0

Toch accepteert men een dergelijke kans in de praktijk
maar al te vaak. Het is van belang situaties tijdig als
onveilig te herkennen en ook de nodige aandacht aan de
zg. bijna-ongevallen te besteden.
Wat zijn de belangrijkste ongevalsoorzaken op de rioolwaterzuiveringsinstallaties?
a. vallen;
b. gezondheidsgevaren;
c. machines en electriciteit;
d. explosiegevaren.
Een extra complicatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie is de meestal zeer geringe personeelsbezetting en de
veelal afgelegen ligging der installaties.
Voor de normale controlewerkzaamheden en het uitvoeren van kleine technische ingrepen bij storingen is
dikwijls maar één man beschikbaar. Belangrijk is dat de
man, alleen op de installatie, zich niet laat verleiden tot
meer ingewikkelde en gevaarlijke werkzaamheden. Een
goede instructie en maatregelen zoals bv. het afsluiten
van schakelkasten (waarbij de zekeringhouders in het
frontpaneel zijn ingebouwd) is hier aan te bevelen. Bij
het uitvoeren van grotere ingrepen is het raadzaam dat
naast degene die de ingreep verricht, altijd een assistent
— voldoende geïnstrueerd om doelmatig op te kunnen
treden bij plotseling voorkomende gevaarlijke situaties
en ongevallen — aanwezig is.
Mede met als achtergrond de schaarse personeelsbezetting en veelal de noodzaak juist bij ongunstige weers35
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Afb. 2 - Bij slecht weer onbegaanbaar tetrein.

omstandigheden controlerondes over de installatie te
moeten maken, verdienen met name de maatregelen om
het valgevaar te voorkomen alle aandacht.

6e. Ladders en trappen (afb. 11, 12, 13 en 14). Waar
mogelijk trappen toepassen waarvan de hoek met
de horizontaal varieert van 24-38° (voor noodgevallen
4 5 ) , met een bordes om de 14 à 15 treden.

Als algemene regel kan men stellen:

De constructie van een trap behoort zo te zijn dat de
,,natuurlijke loop" zo min mogelijk wordt verstoord.
Stijlere trappen dienen vermeden te worden, omdat men
hierop probeert ruggelings naar beneden te komen.
In deze gevallen een liefst vast bevestigende ladder toepassen, welke ladder onder een hoek van 70° of zuiver
verticaal geplaatst kan worden.
Hoewel de voorkeur gegeven dient te worden aan vaste
ladders kunnen in speciale gevallen met kunststof beklede beugels (volgens DIN 19555) voordelen bieden.
De vorm is zo gekozen dat zijdelings afglijden van de
voeten onmogelijk is.

Alle installaties en arbeidsplaatsen moeten zonder moeilijkheden en extra risico kunnen worden bereikt:
Ie. Er zijn dus goede wegen nodig; dat is geen pad van
los zand uit de zandvang of van ver uit elkaar gelegde tegels. Alle wegen en plaatsen die in het donker
moeten worden bereikt, dienen goed verlicht te zijn.
Van belang is dat wanneer deze verlichting bij duisternis
niet automatisch wordt ontstoken, in ieder geval bij de
ingang de terreinverlichting tot het bedieningsgebouw
kan worden bediend.
In de winterperiode is een goede gladheidsbestrijding
noodzakelijk (afb. 1 en 2).
2e. Deze wegen, inclusief overgangen over kanalen,
bruggen en arbeidsplaatsen, mosten voldoende breed
zijn.
Enkele getallen: normaal 80 cm; indien er materiaal
wordt vervoerd minstens 1,25 m. Op plaatsen waar alleen
éénrichtingsverkeer voorkomt en niets wordt vervoerd:
60 cm.
Voor toegangswegen die slechts zelden worden betreden
40 cm. Doorgangen moeten minimaal 2,00 m hoog zijn
(afb. 3 en 4).
3e. De putten en drempels in verkeerswegen (afb. 5, 6 en
7). Putten met een voldoende sterk en stroef deksel
afdekken. Waar mogelijk plotselinge verhogingen door
drempels, en putranden vermijden of eventueel een helling tot 10 % toepassen om dit niveauverschil te overwinnen.
4e. In de verkeerswegen mogen geen struikelpunten
liggen zoals kabels en buisleidingen (afb. 8, 9 en 10).
5e. Alle wegen, standplaatsen, werkplaatsen, bruggen
en overgangen moeten een oppervlak van stroef
materiaal hebben. Voor metalen roosters verdienen de
zg. geprofileerde veiligheidsroosters, de voorkeur. De
normale roosters blijken in combinatie met vochtige
rubber of lederen zolen soms spiegelglad. Ook toepassen
van houten vlonders op deze plaatsen of het schilderen
van beton is ongewenst, behalve wanneer men hierop
een vrij kostbaar carborundum bevattende anti-slipmateriaal laat aanbrengen.
36

Boven de plaats waar men met een ladder of stijgijzers
naar beneden gaat, moet tot minstens 1 m hoogte de
mogelijkheid aanwezig zijn om zich vast te kunnen
houden, bv. aan een beugel of stang.
Bij putten kan men uittrekbare stangen toepassen.
Bij het gebruik van goede losse ladders is het van belang
dat de ladderpoten voorzien zijn van doelmatige ladderschoenen. Dit in verband met plaatsing op bijvoorbeeld
de minder stroeve tegelvloeren.
7e. Hekwerken (afb. 15, 16, 17 en 18). Deze toe te passen op de volgende plaatsen:
a. langs de reeds besproken verkeerswegen en alle
typische arbeidsplaatsen, waar gevaar van naar
beneden vallen bestaat (ook vallen in 't water!).
b. alle gevaarlijke plaatsen zoals:
1. regenbassins die normaal leeg staan.
2. beluchtingsbassins i.v.m. de sterke stroming (in
Duitsland hebben proeven uitgewezen dat ook
ervaren zwemmers er niet uit komen).
3. pasveerinstallaties enige meters voor de borstel
waar een sterke stroming is.
c. Ook rond deksels en roosters welke in theorie
na elke controle of monstername moeten worden
gesloten, maar in de praktijk veelal open blijven
liggen, kan men beter een hekwerk plaatsen en
de deksel of het rooster wegnemen.
Waar men hekwerken plaatst altijd een dubbele leuning
toepassen; de bovenste op 90 à 100 cm, de onderste op
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Afb. 3 - ft smalle, .slethie ueg met e\tta

stiwkelçeMicu.

Afb. 7 - Deze uilsparing behoort afgedekt te worden, de leuning
langs het bordes is niet voldoende ver
doorgetrokken.

Afb. 4 - Hoe bu defect deze pomp te bereiken'/

Afb. 5 - Struikei gevaar.

Afb. 8 - Pomp blokkeert
toegangsweg.

enige

Afb. 6 - Slechte

Afb. 10 - Waarom geen

slanghaspel?

verkeersweg.

Afb. 9 - Ernstig struikel

gevaar,
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Afb. 11 - Een mooi uitgevoerde
slijkgistingstank.

opgang naar

Afb. 12 - Te lange en te steile trap.

± 3 0 à 40 cm hoogte. Een andere mogelijkheid is een
combinatie van een gemetselde of betonnen rand tot
ongeveer 40 cm met daarboven de leuning op 90-100 cm
hoogte.
Op die plaatsen waar gevaar bestaat dat beneden personen getroffen kunnen worden door vallend gereedschap en onderdelen, kan een langs de leuning aangebrachte schoprand van 7 tot 10 cm hoogte veel narigheid voorkomen.
Bruggen en overgangen behoren altijd aan beide kanten
van een leuning voorzien te zijn.
Het is jammer dat in artikel 129 van het veiligheidsbesluit fabrieken en werkplaatsen in dit soort gevallen
pas een tweede leuning wordt vereist bij een breedte
groter dan 1,20 m!
8e. De afscherming van bassins en kanalen (afb. 19 en
20). Behalve op de normale arbeidsplaatsen en bij
Afb. 14 - Een zeer gevaarlijke situatie, mede door dezelfde grijze
tint van het loopvlak voor en na het bordes. In dit geval was het
een betere oplossing geweest de trap over de volle breedte door te
laten lopen.

Afb. 13 - Hoewel niet te steil toeh door de
ronding moeilijk te belopen; het gat tussen
trap en wand behoort te worden
afgesloten.

de extra gevaarlijke bassins kan worden volstaan met een
ten opzichte van de omgeving goed zichtbare rand 20 à
30 cm boven het maaiveld: een ,,optische" beveiliging.
9e. Tijdelijke afscherming. Extra gevaarlijk is een situatie
waarbij in de normale verkeerswegen, die men uit
routine gebruikt in verband met onderhoud of reparatie
putten zijn geopend, sleuven gegraven of obstakels zijn
aangebracht. In deze gevallen kan men een nuttig gebruik maken van schrikhekken of vlaggetjestouw op
goede hoogte opgehangen. Deze afscherming is ook aan
te bevelen bij een tijdelijk leegstaand bassin dat normaal alleen optisch beveiligd is.
10e. Redding i.v.m. ie water raken. Menigeen heeft
reeds moeten ondervinden hoe moeilijk het is om
na een ongewilde duik uit een bassin te komen. Met
name de schuine, aangegroeide wand van een pasveerinstallatie levert problemen op! Een goed geconstrueerde uitklimmogelijkheid op iedere 15 m bassinwand
of op een zodanige plaats dat men nooit meer dan 15 m
behoeft te zwemmen, in combinatie met het de zwemkunst machtig zijn van de personeelsleden kan in dit
soort gevallen een oplossing bieden. Daarnaast kan men
bij ieder bassin reddingsboeien ophangen, wat vooral bij
beluchtingsbassins, waar zwemmen door de sterke stroming practisch onmogelijk is, de aandacht verdient.
Het is voor de drenkeling dan wel te hopen dat er
iemand aanwezig is om de reddingsboei toe te werpen!
Hygiëne
Sanitaire voorzieningen (afb. 21 en 22)
Een van de eerste vereisten is een rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn goed onderhouden sanitaire voorzieningen,
aangepast aan de sterkte van het personeel. De wettelijke eisen zijn dermate laag (bv. één privaat per 25 man)
dat men in het algemeen als norm zal stellen dat de
normaal in dienst zijnde grootste ploeg zich zonder elkaar in de weg te lopen na afloop van de werkzaamheden tegelijkertijd kan wassen en omkleden.
Elk personeelslid dient zowel voor zijn vuile als voor
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Afb.!5 - Diepe meetput voor het effluent;
lopen. Hier ontbreekt een hekwerk.

men kan er zo in-

Afb ld - In afwac hnnç op de toekomstige uitbreiding.
geweest de leuning normaal te laten doorlopen.

zijn schone kleding een goed geventileerde bergruimte
ter beschikking te hebben. Het ideaal vormt de combinatie van een „vuile" kleedgelegenheid, een wasgelegenheid met veel doucheruimte en een „schone" kleedgelegenheid.
De persoonlijke hygiëne
Vochtige kleding en handdoeken besmet met infectueus
materiaal — iets dat bij werkzaamheden op het terrein
van de afvalwaterbehandeling licht voorkomt — zijn
vooral bij kamertemperatuur ideale plaatsen voor bacteriën om zich snel te vermenigvuldigen.
Het is dus zaak om na gebruik de natte werkkleding zo
snel mogelijk te drogen en deze pas daarna in de kast
voor de werkkleding of bij het wasgoed op te bergen.
Ook het tijdig van kleding verwisselen is van belang.
In de praktijk komt het vrij dikwijls voor dat men in de
werkkleding naar huis gaat of de vuile werkkleding mee
naar huis neemt om het daar in de wasmand te deponeren. Hierbij bestaat de kans dat een besmettingsbron
in huis wordt gehaald. Deze gang van zaken moet ontraden worden.
Hopelijk zal de reeds op enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties geplaatste wasautomaat over een breder front
opgang maken!
Uit het voorgaande zal het u duidelijk zijn dat ook het
gebruik van eenmalige papieren en linnen handdoeken
de voorkeur verdient.
Verzorging van de handen
Tijdens of na het handen wassen gebruikt men vaak een
desinfectiemiddel. Het nadeel hiervan is dat zij slechts bij
hoge concentraties een snel resultaat hebben.
Deze hoge concentraties verdraagt de huid echter niet.
Bij de normaal voor desinfectie van de huid gebruikelijke concentraties behoort een inwerktijd van ± 30
minuten; in welke periode men dus niets zou moeten
uitvoeren. Dit is in de praktijk niet haalbaar!
Verstandiger is de aandacht te richten op het goed handen wassen met zo weinig mogelijk zeep en koud of
H20 (2) 1969, nr. 2
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Afb. IS - Combinatie van gevaarlijke situaties, te korte ladder,
struikelpunten e.d. In dit geval had men beter de gehele put met
een rooster kunnen
afdekken.
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-4/è. _/9 - Goede ..optische

Moderne

beveiliging".

wasgelegenheid

lauw water; terwijl ook de verzorging van de nagels met
een nagelborstel alle aandacht verdient. De nagelborstels
dan wel met een desinfectiemiddel behandelen!
Na het handen wassen de huid goed drogen.
Wanneer men de natuurlijke desinfecterende werking
van de huid, veroorzaakt door een zuurgraad iets onder
de 7, niet wil verstoren kan men een praktisch neutrale
zeep toepassen.
Voor een goede huidverzorging, vooral bij een iets
schrale en droge huid behoort men na het handen wassen
en drogen de huid met een goede naverzorgingscrême in
te vetten. Bv. met een mengsel bestaande uit gelijke
delen vaseline en lanoline. Bijzonder effectief voor het
reinigen van zeer vuile handen zijn reinigingscrêmes
waarmee men de vuile huid goed masseert en daarna de
handen normaal met water wast.
Bij de veelal ruwe werkzaamheden in het afvalwatermilieu behoeft u niet veel resultaat te verwachten van de
40

Ajb 20 - Slechte

optische

Ajb. 22 - ..Wasgelegenheid"

beveiliging".

op moderne

installatie.

zg. barrierscream of onzichtbare handschoen, daar deze
creams geen mechanische weerstand bieden.
Wel is van belang om bij werkzaamheden die aanleiding
kunnen geven tot beschadiging van de huid, goede lange
kunststof handschoenen te dragen. Deze handschoenen
moeten regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd.
Beschadigde handschoenen vervange men bijtijds door
nieuwe!
Adressen van leveranciers van persoonlijke beschuttingsmiddelen en crèmes vindt men in het Veiligheidsjaarboek.
Besloten en gasgevaarlijke ruimten (afb. 23 en 24)
Op de rioolwaterzuiveringsinstallaties, in gemalen en
rioleringen kan men geconfronteerd worden met de volgende gasgevaren:
Ie. Een explosief mengsel. Dit kan een methaan luchtmengsel zijn in de slijkgistingstanks, gashouders,
H20 (2) 1969. nr. 2

Afb. 23 - Gasinstallatie in buitenlucht.

mv

betreft dienen op de eerste plaats alle maatregelen te
worden genomen om dit te voorkomen.
Gewezen kan daarbij worden op de noodzaak om bij
het in bedrijf stellen van een slijkgistingstank deze direct
zoveel mogelijk met water aan te vullen. Ook een voorziening om onderdruk in slijkgistingstanks en gashouders
te voorkomen waardoor het gevaar bestaat dat lucht
naar binnen wordt gezogen is noodzakelijk.
Men kan zich afvragen in hoeverre open slijkgistingstanks wel verantwoord zijn!
Van belang is een goede ventilatie in ruimten waarin
gasmeters, gaszuiverkisten, gascompressoren e.d. staan
opgesteld. De beste ventilatie bereikt men door deze
apparatuur buiten onder een afdak te plaatsen. Ook
gasleidingen bij voorkeur buiten en bovengronds aanbrengen, het laatste om een goede controle mogelijk te
maken.
Situaties waarbij gasleidingen, soms gecombineerd met
gasmeters en andere installaties in een gesloten trappehuis tussen de slijkgistingstanks worden ondergebracht,
lijken aanvechtbaar. Gebeurt er iets, dan is er voor
degenen die op een slijkgistingstank verblijven of zich in
het trappehuis bevinden geen kans om weg te komen!
Toch zult u niet altijd kunnen voorkomen dat er plaatselijk een explosief mengsel ontstaat met name in slijkkelders en slijkgistingstanks welke leeg gemaakt worden
voor noodzakelijke werkzaamheden en in ontvangkelders en riolen door lozingen van brandbare stoffen.
In die gevallen moet men een ontsteking van het mengsel voorkomen; electrische apparatuur indien nodig moet
explosieveilig zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor zaklantaarns welke gebruikt worden om door een mangatdeksel iets waar te nemen.
Een interessant detail hierbij is de motor met werkschakelaar van de drijflaagbreker, die veelal in een
slecht geventileerde ruimte, waarin zich ook nog een
lichtpunt met schakelaar bevindt, tussen het dubbele dak
van de slijkgistingstank is geplaatst. Deze electrische
installatie is bij mijn weten slechts in uitzonderingsgevallen explosieveilig uitgevoerd!

Afb. 24 - ,,Ongelukkige" plaats voor opstelling gasmeter.

slijkkelders en alle ruimten waarin apparatuur verband
houdende met het gasbedrijf zijn opgesteld.
Daarnaast is er altijd het gevaar van niet toegelaten
lozingen van benzine en andere brandbare stoffen, soms
ook door het ontwijken van aardgas uit lekke gasleidingen, waardoor explosieve mengsels in riolen, ontvangkelders en gemalen kunnen ontstaan. Daar het
veelal dampen betreft die zwaarder zijn dan lucht is ook
een open, diepe ontvangput in principe onbetrouwbaar.

Om te constateren of een explosief mengsel aanwezig
is, zijn draagbare explosiemeters in de handel, welke
echter slechts op een beperkt aantal explosieve mengsels
in dezelfde mate reageren. Met name voor methaandetectie zijn speciale apparaten ontwikkeld.
Toch kan men deze apparaten goed benutten, mits
deskundig voorgelicht omtrent het gebruik ervan en de
methodiek van het meten. Wanneer het slechts om incidentele gevallen gaat is het vaak verstandiger een
deskundige bv. van een groot brandweerkorps in te
schakelen.

2e. Men kan in riolen en ontvangkelders een giftig gasmengsel verwachten veroorzaakt door niet toegelaten lozingen.
Ook een hoge CO concentratie boven 5000 p.p.m. welke
o.m. in slijkkelders kan ontstaan wordt hiertoe gerekend.

Het constateren van een giftig gasmengsel waartoe ook de
hogeCOconcentratie wordt gerekend iseenmoeilijke zaak.
Hoeveel giftige gasmengsels zijn er niet mogelijk! Bij de
Duitse firma's Auer en Drager is een eenvoudig te gebruiken proefbuisje ontwikkeld. Deze buisjes worden nu
als prototype getest bij de vakgroep „Ortsentwässerung"
van het Bundesarbeitsgemeinschaft der Gemeindlichen
Unfallversicherungsträger = BAGUV, waarbij, naar
men mij heeft medegedeeld de eerste resultaten positief
zijn.

3e. Tenslotte moet men rekening houden met een te
lage zuurstof concentratie (onder 15 à 17 %) welke
in elke niet geventileerde ruimte kan ontstaan.
Vooral waar het de vorming van een explosief mengsel

Voor het meten van de zuurstofconcentratie zijn vrij
kostbare zuurstofmeters in de handel. Evenals bij de
explosiemeter moet men ook hier goed onderricht zijn
in het gebruik ervan.
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bind dan de reddingslijn niet om het middel maar splits
het einde van de lijn tot circa een meter en bevestig de
twee nu gevormde einden op juiste wijze aan de enkels.
De ervaring heeft geleerd dat het redden van een bedwelmde uit een besloten ruimte door één persoon,
praktisch onmogelijk is; de aanwezigheid van een derde
persoon is onontbeerlijk.
In Nederland acht men een mangat met minimale diameter 60 cm voldoende, in Duitsland heeft de praktijk
uitgewezen dat voor reddingsoperaties waarbij iemand
met een persluchtmasker moet binnengaan, een diameter
van 80 cm nodig is.
Electriciteit
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Afb. 25 - Goed afgeschermde en indien nodig toch gemakkelijk
bereikbare koppeling.

De in de handel verkrijgbare detectiebuisjes voor zuurstof zijn absoluut onbetrouwbaar voor dit doel.
Uit het voorgaande blijkt dat men vóór het betreden
van dergelijke onbetrouwbare ruimten, beslist de nodige
voorzorgsmaatregelen moet nemen.
Een goede ventilatie vooraf en tijdens het verblijf in deze
ruimte is een eerste vereiste. In die gevallen waarbij men
te doen heeft met slijkgistingstanks, gashouders en slijkkelders of kennelijk onbetrouwbare riolen en gemalen
in gebieden met veel industriële lozingen verdient het
het aanbeveling assistentie van deskundigen in te roepen,
welke dan ook voor reddingsmateriaal kunnen zorgen.
Uitvoerige aanwijzigingen voor veilig werken in tanks
en andere besloten ruimten, waar naast meetapparatuur
en wijze van ventileren ook de persoonlijke beschuttingsmiddelen worden behandeld zijn te vinden in publicatieblad P 69 van de Arbeidsinspectie. Hierbij een enkele
opmerking: wanneer iemand in een riool moet kruipen,
Afb. 26 - Goede opgang naar oxydatiebed.
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a. H andgereedschap
Voor normaal gebruik in fabrieken en werkplaatsen is
dubbele isolatie van het 220V en 380V electrische
handgereedschap een minimum vereiste; voor werkzaamheden in vochtige ruimten, welke in goede verbinding
met aarde staan zoals op rioolwaterzuiveringsinstallaties
en gemalen voorkomen, verdient het gebruik van voor
ongevaarlijke spanning geconstrueerde handgereedschap
de voorkeur. Er wordt dan gebruik gemaakt van wisselof draaistroom met ten hoogste 42V tussen de fasen
of van gelijkstroom met ten hoogste 110V tussen de
polen. Om losse kabels en verplaatsen van de zware
veiligheidstransformatoren te voorkomen is een 42 of
110 Volts net over het gehele bedrijf zeer praktisch.
b. Apparatuur
Alle electrische apparatuur moet indien mogelijk, ter
plaatse uitgeschakeld kunnen worden. Waar dit niet
mogelijk is bv. bij werkzaamheden aan pompen in kelders kunnen in de regelkamer de schakelaars van een
slot worden voorzien. De sleutel moet door degene die
aan de pomp werkt worden meegenomen.
Afschermingen (afb. 25). Het is een wettelijke eis dat
alle draaiende onderdelen van machines en apparaten
Afb. 27 - Slechte opgang naar oxydatiebed.
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Afb. 28 - Hoe de o\eiloopiand le ieinigen?

Afb. 29 - Een vaste leuning enige cm achtel de ketting ian de
roosterput is hier aan te bevelen. De \uzeiput is goed afgeschennd.

worden afgeschermd. Ook zogenaamde kleinigheden als
aandrijvingen van vetpompen verdienen alle aandacht.

Mooier is om langs of tussen vijzels een betonnen trap
in dezelfde richting mee te bouwen.

Oxydatiebedden (afb. 26 en 27)
Oxydatiebedden behoren bij een goede bedrijfsvoering
dikwijls te worden gecontroleerd, waarbij ook het smeerpunt in de centrale schacht zonder gevaar moet kunnen
worden bereikt. Het is in deze gevallen noodzakelijk
eerst de sproeiarm stil te zetten; dit kan ondermeer door
een omloopleiding met een afsluiter bereikt worden. Ook
is een goede opgang noodzakelijk bestaande uit een
trap met bordes waarvan men of wel met behulp van
een goede ladder met vasthoudbeugel of via een doorgang door de wand van het oxydatiebed het oppervlak
kan betreden.
Men ziet nog uitvoeringen waarbij zich rond de centrale
as een niet afgeschermde koker bevindt. Mede in combinatie met het veelal gladde oppervlak der oxydatiebedden is dit een zeer gevaarlijke situatie.
Afscherming met bv. een veiligheidsrooster is hier noodzakelijk.

Schoonmaken van handbediende roosters (afb. 29)
Los van de vraag of voor deze werkzaamheden uit
hygiënische overwegingen geen andere oplossing moet
worden gevonden, behoort de man, die deze werkzaamheden verricht voor een val te worden beschermd.
De combinatie van een leuning op 90 cm hoogte zo geplaatst dat de roosterhark voor de leuning langs nog
redelijk bediend kan worden tezamen met een ± 10 cm
hoge opstaande rand op de vloer zo dicht mogelijk tegen
de bovenzijde van het rooster geplaatst, lijkt een redelijke
oplossing.

Bezinkbassins (afb. 28)
Er zijn de laatste jaren in Nederland ernstige ongevallen
gebeurd met kinderen welke door de wielen van een
slijkruimer gegrepen werden. Nu behoren kinderen een
rioolwaterzuiveringsinstallatie niet als speelterrein te
kunnen kiezen; maar ook een volwassene kan dit overkomen!
We hebben hier kennelijk met een zeer gevaarlijke
situatie te maken die redelijk opgelost kan worden door
het plaatsen van een drukschakelaar met taster voor de
wielen. Ook knelpunten tussen de trap van de slijkruimer
en de bassinwand met omgeving dienen vermeden te
worden.
Bij vele oudere installaties is het niet mogelijk de collector van de slijkruimer ter plaatse stroomloos te maken.
Ook hier kan men denken aan een met behulp van een
slot te blokkeren schakelaar in de regelkamer.
Een derde gevaarlijke situatie is de zodanige plaatsing
van de overlooprand dat er bij werkzaamheden hieraan
halsbrekende toeren moeten worden uitgevoerd.
Vijzels
Vijzels moeten altijd vanaf een veilige standplaats kunnen worden schoon gemaakt. Dit kan gebeuren door
toepassing van veilig bereikbare bordessen met leuning
of door een of meer loopbruggen boven de vijzelputten.
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Hopelijk zal deze bijdrage een discussie uitlokken, waardoor
de aandacht zowel bij degene die de installatie in bedrijf
houdt als bij de ontwerper nog meer dan tot nu toe op het
punt veiligheid en hygiëne gericht zal zijn. Ieder ongeval dat
hierdoor wordt voorkomen, spaart immers zowel veel menselijk leed als financieel verlies uit.
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