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ACHTERGROND INFORMATIE
In sommige landen, voornamelijk landen waar bitumen wordt gelost met behulp van grondgebonden pompen  moeten 
de chauffeurs toegang krijgen tot het mandeksel (ook wel de 'koepel' genoemd) van de tanker. Deze operatie houdt in 
dat de bestuurder naar  de bovenkant van het voertuig moet klimmen, waardoor het risico bestaat om naar beneden te 
vallen en om aan de dampen van bitumen te worden blootgesteld. Om dergelijke risico's te vermijden is het wenselijk is 
dat alle handelingen die nodig zijn voor een veilige levering van bitumen vanaf het maaiveld worden uitgevoerd.

Het doel van dit document is om de belangrijkste elementen van leveringsvoertuigen te benadrukken tijdens de 
levering van bitumen.

Er wordt erkend dat voertuigexploitanten tijdens het laden nog steeds toegang moeten hebben tot het mandeksel. Dit 
document is niet bedoeld om deze operatie te veranderen , aangezien er  wordt aangenomen dat in raffinaderijen of 
terminals adequate valbeveiliging wordt geboden via het gebruik van steigers.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN
Bij bitumenlevering is het belangrijk om significante over- of onderdruk op het tankvat te voorkomen. Het is daarom 
van essentieel belang dat elk systeem dat gebruik wordt in staat is lucht in de tankwagen in hetzelfde tempo erin te 
laten gaan  als eruit gaat, op het moment dat  het product wordt gelost. In de praktijk moet een opening op het tankdak 
correct zijn gedimensioneerd ten opzichte van de volumesnelheid. De opening moet een minimale diameter van 75 mm 
hebben om voldoende luchtstroom te genereren ten opzichte van de snelheid van de grondpomp die wordt gebruikt 
voor de afvoer, om schade aan de tankwagen te voorkomen.

Elk systeem dat op een voertuig is geïnstalleerd om grondgebonden gebruik mogelijk te maken, moet aangeven, 
wanneer de ontluchtingsklep open of gesloten is. Het systeem moet ervoor zorgen dat, wanneer de onderste klep 
open is, de ontlading niet kan beginnen totdat de ontluchtingsklep open is. Evenzo moet de ontluchtingsklep op de 
laadplaats gesloten zijn. Een volle vrachtwagen mag niet worden verplaatst wanneer de ontluchtingsklep geopend is.

Het systeembesturingsapparatuur van de systeem moet te alle tijde veilig door de bestuurder kunnen worden gebruikt. 
In het geval van veiligheidsoverweging kan de bestuurder de levering onmiddelijk beëindigen met behulp van een 
noodstop. Dit geldt ook wanneer bitumenleveringen niet worden gedaan met pompen op de grond, maar onder druk 
van het leveringsvoertuig.
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