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De Club wil graag Ad de Klerk van BMT Surveys (Antwerp) N.V. danken voor zijn onmisbare bijdrage aan dit 
artikel.  

In aansluiting op de nieuwsbrief Aanbevolen monsternemingsprocedure voor binnenvaartuigen, blijft de 
Club vervuilingsincidenten op binnenvaartuigen registreren.  Recente incidenten hebben bezorgdheid 
veroorzaakt over de processen en procedures van Leden inzake tankwassen die zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat deze activiteiten effectief en in overeenstemming met goede praktijken worden 
uitgevoerd.  Om de positie van onze Leden te verdedigen ingeval van een daarmee verbonden claim, 
raad de Club u aan het volgende advies in overweging te nemen.  

VERVUILING VAN DE LADING  

De noodzaak voor het reinigen van tanks is ingegeven door de waarschijnlijkheid dat de volgende te laden 
lading vervuild raakt door de voorheen vervoerde lading en daardoor niet langer in staat is om te voldoen 
aan de productspecificaties. Zo zijn bijvoorbeeld geraffineerde producten bijzonder gevoelig voor vervuiling 
door vloeibare producten. Vervuiling van de lading zal waarschijnlijk resulteren in een aanzienlijke claim of 
in het beste geval in een waardevermindering van de vervuilde lading. Meestal moet het vervuilde product 
opnieuw worden bewerkt wat in hoge kosten resulteert, of wordt het product geweigerd voor het daarvoor 
bestemde doel en moet daarom voor alternatieve doelen worden gebruikt of worden vernietigd.  

CONTROLEER OF REINIGING NOODZAKELIJK IS  

Zodra een lading is gelost, moet de onderneming of kapitein controleren of reiniging van de tanks 
noodzakelijk is voordat de volgende lading wordt geladen en zo ja, dan moet dit proces onmiddellijk 
worden uitgevoerd. Als hetzelfde product in opvolgende reizen wordt vervoerd, is reiniging wellicht niet 
noodzakelijk maar moet wel schriftelijke bevestiging van de kapitein hiervan worden verkregen. Aandacht 
moet ook aan de verdeler worden gegeven die wordt gebruikt bij het volgende lospunt. Als dit niet zeker is 
moet men ervoor zorgen dat de verdeler die niet voor de huidige lading is gebruikt ook is gereinigd, zodat 
wordt gegarandeerd dat de uitlaatleidingen geschikt voor het doel zijn. 

 HET REINIGINGSPROCES  

Om te bepalen hoe het ladingsysteem, met inbegrip van de tanks en de leidingen, zo goed mogelijk wordt 
gereinigd, zijn ter informatie van de operateur de publicaties zoals de Dr Verwey’s Tank Cleaning Guide 
beschikbaar. Een andere mogelijkheid is om daarover informatie bij de kapitein of de tankinspecteur te 
verkrijgen. Indien mondeling advies is verkregen, moeten de verkregen instructies met andere bronnen 
worden vergeleken en gecontroleerd.  

Bij het reinigen van tanks is het belangrijk dat de resultaten bij elke fase van het reinigingsproces worden 
gecontroleerd. De doeltreffendheid van het reinigingsproces hangt af van vele factoren. Kleine afwijkingen 
van het voorgeschreven proces kan gemakkelijk resulteren in ondoeltreffende reiniging. In dit opzicht is het 
belangrijk op te merken dat de oplosbaarheid van een product in water afhankelijk is van de temperatuur 
van het waswater en het product zelf. Als het waswater te koud is of de lading is kouder dan verwacht, 
zullen ladingrestanten minder doeltreffend in het waswater oplossen met het gevolg dat restanten op de 
ruimconstructie achter blijven. Bovendien, kan de aanwezigheid van obstructies in een tank resulteren in 
blinde vlekken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsapparatuur.  

Het reinigen van een vaartuig alvorens het wordt geladen, wordt vaak omschreven met tankwassen. Het is 
echter noodzakelijk dat de leidingen, pompen en andere elementen van het schip die het ladingsysteem 
vormen en die worden gebruikt om het product te verladen, ook voldoende reiniging ondergaan. Bij het 
tankwassen moet de tankatmosfeer nauwlettend worden gecontroleerd, voornamelijk als vluchtige 
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producten daarbij zijn betrokken. Als de tanks met een hogedrukwaterstraal worden gereinigd, kan 
statische elektriciteit ontstaan, die kan resulteren in vonken die een ontstekingsbron kunnen vormen als er 
een ontplofbare atmosfeer is.  

Daar de meeste oudere tankers voor de binnenvaart geen reinigingsapparatuur zoals wasmachines en 
waswater boilers hebben geïnstalleerd, en sommige schepen wellicht onvoldoende ruimte voor waswater 
buiten de ladingtanks hebben, gaan tankers in de binnenvaart dikwijls aan wal bij terminals voor het 
reinigingsproces. Van terminals aan wal wordt verwacht om ervaren te zijn in het reinigen van tanks, maar 
daar de kapitein van het binnenvaartuig de uiteindelijke verantwoordelijke is voor de schone staat van het 
schip, moet informatie worden ingewonnen alvorens men een reinigingsstation aandoet over de wijze 
waarop het vaartuig wordt gereinigd om zeker te zijn dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke 
vereisten. Na het reinigen moeten de resultaten worden gecontroleerd.  

Inspecties op schone tanks zijn vaak beperkt tot een snelle visuele controle in de tank vanaf het dek en in 
de openingen (van de verdeler) van de leidingen. Afhankelijk van de indeling en het ontwerp van de 
leidingen van het schip kunnen er echter gedeeltes zijn waarin lading vast kan komen te zitten zoals in U-
vormige (expansie)stukken in leidingen, afvoerpunten, pompen en afsluiters. Bovendien, kan men niet de 
hoog aangebrachte structuren en scheidingswanden in een tank zien en kan er op een dergelijke afstand 
geen controle plaatsvinden of putten en plaatsen die door structuren zijn verborgen naar genoegen zijn 
gereinigd. Daarom moet een nauwgezette inspecteur altijd een tank binnengaan mits de ingang tot de 
besloten ruimte door de terminal is toegestaan en de betreffende werkvergunning doeltreffend is ingevuld. 
Nadat het ladingsysteem is gereinigd, moeten aftappluggen altijd worden geopend om te bevestigen dat 
opgevangen ladingrestanten en waswater bevredigend zijn weggespoeld.  

Om de leidingen van het schip te reinigen wordt vaak water door het system gepompt in de verwachting 
dat het water de gehele oppervlakte aan de binnenkant wast. Maar het niveau van het spoelmiddel in een 
leiding moet in aanmerking worden genomen en zodanig zijn dat het systeem volledig gevuld raakt zodat 
men er zeker van is dat het bovenste deel van de oppervlakte aan de binnenkant van de leidingen wordt 
gereinigd. In verticale gedeeltes kan het reinigingsmiddel naar beneden zakken zodat de reiniging niet 
doeltreffend is. In deze situatie moet het reinigingsmiddel, indien het system dit toestaat, naar boven 
worden gepompt door de gedeeltes die naar boven lopen.  

In de laatste fase van het tankwassen en nadat de leidingen met water zijn doorgespoeld, is het gebruikelijk 
dat de pijpleidingen met lucht worden doorgeblazen. Na dit proces wordt vaak aangenomen dat de 
leidingen leeg zijn, maar als een leiding nog gedeeltelijk is gevuld met de achtergebleven vloeistof kan de 
lucht daarover heen worden geblazen. 

WASTEST AAN WAL  

In sommige gevallen wordt in de reinigingsinstructies aanbevolen om met heet water of stoom te reinigen. 
Dit is vaak het geval omdat deeltjes van de eerder vervoerde lading in het staal van de tanks, leidingen of 
de toegepaste beschermlaag zijn doorgedrongen of vastzitten. Om deze deeltjes uit het staal of de 
beschermlaag te verwijderen, moet het wassen plaatsvinden met hete stoom of met toepasselijke 
oplosmiddelen. Om er zeker van te zijn dat de gehele vorige lading is verwijderd, moet een wastest aan wal 
worden uitgevoerd. Een wastest aan wal wordt vaak alleen uitgevoerd in de tanks van het schip, maar het 
is zaak dat het oppervlak aan de binnenkant van de leidingen ook vrij is van de restanten van de vorige 
lading. De operateurs moeten erop letten dat een wastest aan wal alleen wordt uitgevoerd op een 
gedeelte van het oppervlak en zal daarom alleen aangeven of het geteste oppervlak naar tevredenheid is 
gereinigd. Het resultaat van een wastest aan wal mag niet worden beschouwd als volledig bewijs van een 
volledige tank of leiding.  

Mocht u nadere informatie wensen over het reinigen van tanks en leidingen neem dan contact op met 
het Schadepreventieteam. 
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