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HET DOEL
Dit document belicht de belangrijkste elementen van tankwagens die veilige omgang met  bitumen mogelijk maken 
tijdens het laden en lossen:

Wijze van laden:
• Laden door zwaartekracht vanaf een beveiligd platform in raffinaderijen en depots, door een laadklep op de 

bovenkant van het voertuig te openen
• Bodembelading wordt om veiligheidsredenen niet aanbevolen

Wijze van ontlading:
• Drukontlading
•  Afvoer via grondpomp
• Afvoer via dompelpomp aan boord

ONTWERP AANBEVELINGEN VOOR BITUMEN 
TANKWAGENS
Ongeacht de laad- of ontlaad modus, raadt Eurobitume aan om de druk zowel op -of af te bouwen vanaf de grond  door 
middel van een geschikt apparaat om te voorkomen dat de bestuurder tijdens het lossen op de tank klimt. Laden moet 
gedaan worden vanaf een beveiligd platform.

Het onluchten van de tank
• Voordat met de ontlading wordt begonnen, moet de bestuurder de ontluchting vanaf de grond uitvoeren
• Het wordt aanbevolen om van de grond geventileerde tanks te gebruiken om:

•  Om vallen te voorkomen
• Om blootstelling aan bitumendampen te voorkomen

Ontluchtingsklep
Het wordt aanbevolen om tanks te hebben uitgerust met lagedruk kleppen tussen 0,25 bar en 0,5 bar om te 
voorkomen dat gasophoping ontstaat onder  het tankdak tijdens transport bij ontgassing van het product.

De opening op het tankdak moet correct worden gedimensioneerd ten opzichte van de pompsnelheid. Het diafragma 
moet een minimumdiameter van 75 mm hebben om voldoende luchtstroom mogelijk te maken ten opzichte van het 
snelheid van de grondpomp voor ontlading, om zo schade aan de tank te voorkomen.

Tankdrukmeting
Om de bestuurder in staat te stellen veilig laadwerkzaamheden uit te voeren vanaf het beveiligde laadplatform van de 
laadfaciliteit in raffinaderijen of depots, moet de bestuurder er door middel van een geschikt apparaat (bijv. manometer) 
voor zorgen dat er geen druk in de tank aanwezig is voor hij/zij begint met het lade.

Ladders 
De toegang tot de bovenkant van het voertuig moet worden beperkt om vallen van hoogte te voorkomen.



3

       www.eurobitume.eu
  www.linkedin.com/company/eurobitume
  www.twitter.com/eurobitume

Eurobitume
Boulevard du Souverain 165 
B-1160 Brussels 
Belgium 
T: +32 2 566 91 40 
E: info@eurobitume.eu


