BODEMSANERINGSWERKEN – VOPAK ACS – DEELLOCATIE ZUID
PROCEDURE VULLING BUFFER H202 – 35% oplossing
Op de locatie is een buffervat aanwezig van 2 m³ voor waterstofperoxide 35% oplossing. Op regelmatige basis
dient deze voorraad aangevuld te worden (vermoedelijk maandelijks). Onderstaand protocol omschrijft de
werkwijze van deze werken:
1.

Het bestelniveau van de waterstofperoxide wordt bereikt

2.

Automatisch wordt een melding verzonden naar de technische dienst van Verhoeve Milieu
(TDVM)

3.

De waterstofperoxide wordt besteld, een planning tbv deze werken wordt doorgegeven aan
Vopak (er is geen werkvergunning vereist voor deze werken)

4.

Aanmelden bij Operations (VOPAK) (melden type actie)
! Vulling van de waterstofperoxidetank zal steeds uitgevoerd worden onder begeleiding van een
medewerker van Verhoeve met een opleiding van VOPAK. Op deze wijze dient de leverancier zelf
geen opleiding te hebben en voert hij deze werken uit onder leiding en toezicht van de
medewerker van Verhoeve

5.

De vrachtwagen van de leverancier zal opgesteld worden parallel aan de wand van de
vatenopslag zo dicht mogelijk tegen de opstelplaats van de waterstofperoxide (zoals
onderstaand aangegeven op de schets, rode rechthoek = opstelplaats vrachtwagen; groen
vierkant is opstelplaats van de waterstofperoxidevoorraad)

6.
7.

De container met de waterstofperoxide voorraad wordt geopend door de monteur van TDVM
De standaard pbm’s worden gedragen die op het terrein van VOPAK noodzakelijk zijn (helm, bril,
veiligheidsschoenen, signalisatiekleding, lange mouwen en lange broek) aangevuld met
chemisch bestendige handschoenen en een volgelaatsscherm wanneer contact met
waterstofperoxide mogelijk is.

8.

Leiding wordt gekoppeld op de bulckwagen en gekoppeld op de aansluiting van het vat ter
plaatse
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9.

De medewerker van Verhoeve controleert tijdens het vullen het niveau van de opslagtank via het
peilglas. Een visueel en mondeling signaal wordt gegeven wanneer de vulling dient beëindigd te
worden.

10. Bij beëindiging van de werken worden alle leidingen geledigd en afgekoppeld thv de installaties
11. Afmelden bij Operations (VOPAK)

Bijlage: MSDS waterstofperoxide 35% oplossing

Mocht zich ondanks dit nog een probleem/calamiteit voordoen, kunt u 24u/24 contact opnemen de storingsdienst
van TDVM via het nummer 0031 646 23 44 15.
Bij verdere vragen kunt U ons bereiken op 03 540 03 10.

Met vriendelijke groet,
Verhoeve Groep Belgium bvba
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