7.2.3.7 Ontgassen van lege ladingtanks
7.2.3.7.0 Het ontgassen van geloste of lege ladingtanks naar de atmosfeer is onder de volgende
voorwaarden alleen dan toegestaan indien het op grond van andere internationale of
nationale wettelijke voorschriften niet verboden is.
7.2.3.7.1 Geloste of lege ladingtanks, die gevaarlijke stoffen van de Klasse 2, de Klasse 3 met
Classificatiecode “T” in 3.2, Tabel C, Kolom 3b), de Klasse 6.1 of de Klasse 8 met
verpakkingsgroep I in 3.2, Tabel C, Kolom 4 hebben bevat mogen slechts op door de
plaatselijk bevoegde autoriteit aangewezen of voor dit doel toegelaten plaatsen worden
ontgast. Het ontgassen mag slechts door deskundige personen of door daartoe
Toegelaten firma’s worden uitgevoerd.
7.2.3.7.2 Geloste of lege ladingtanks, die andere als de onder 7.2.3.7.1 genoemde gevaarlijke
stoffen hebben bevat, mogen tijdens de vaart met behulp van geschikte ventilatieinrichtingen worden ontgast, mits de tankdeksels zijn gesloten en de afvoer van het
gas/luchtmengsel via vlamkerende inrichtingen, die een duurbrand kunnen doorstaan,
plaats vindt. Onder normale bedrijfsomstandigheden moet op de plaats van uittreding
van het gas/luchtmengsel de concentratie aan product minder dan 50% van de onderste
explosiegrens bedragen. Geschikte ventilatie-inrichtingen bij de zuigende ontgassing
mogen slechts met een direct op de zuigzijde van de ventilator aangebracht vlamkerende
inrichting worden gebruikt. De gasconcentratie moet bij blazende of zuigende werking
van de ventilatie-inrichtingen tijdens de eerste twee uren na het begin van het ontgassen
ieder uur door een deskundige als bedoeld in 7.2.3.15 worden gemeten.
De meetresultaten moeten schriftelijk worden vastgelegd.
In de buurt van sluizen, inclusief hun voorhavens, is het ontgassen verboden.
7.2.3.7.3 Indien het ontgassen van ladingtanks, die de in 7.2.3.7.1 genoemde gevaarlijke stoffen
hebben bevat op de door de plaatselijk bevoegde autoriteit aangewezen of voor dit doel
toegelaten plaatsen niet mogelijk is kan tijdens de vaart worden ontgast, mits:
- aan de in 7.2.3.7.2 genoemde voorwaarden is voldaan, waarbij echter De
gasconcentratie in het uitgeblazen mengsel op de plaats van uittreding niet meer dan
10% van de onderste explosiegrens mag bedragen;
- gevaar voor de bemanning is uitgesloten;
- alle toegangen en openingen van ruimten, die met de buitenlucht in verbinding staan
zijn gesloten. Dit is niet van toepassing op lucht toevoeropeningen van de machinekamer
en op overdrukinrichtingen;
- de aan dek werkende bemanningsleden geschikte veiligheidsuitrusting dragen;
- dit niet in de nabijheid van sluizen, inclusief hun voorhavens, onder bruggen of in
dichtbevolkte gebieden plaatsvindt.
7.2.3.7.4 Het ontgassen moet worden onderbroken indien ten gevolge van ongunstige
windomstandigheden buiten de ladingzone bij de woning, het stuurhuis of dienstruimten
gevaarlijke gasconcentraties te verwachten zijn. De kritische toestand is bereikt zodra
door middel van meting met behulp van een draagbare detectiemeter concentraties van
meer dan 20% van de onderste explosiegrens in deze gebieden worden aangetoond.
7.2.3.7.5 Indien na het ontgassen van de ladingtanks met behulp van de in 3.2, Tabel C, Kolom
18 genoemde apparaten is vastgesteld dat, noch de concentratie brandbare gassen in de
ladingtanks boven 20% van de onderste explosiegrens ligt, noch een van belang zijnde
concentratie van giftige gassen vast te stellen is, dan mag de seinvoering als bedoeld in
3.2,Tabel C, Kolom 19 worden weggenomen.

