Richtlijnen (bestek) aanvraag

Richtlijnen BRL-903/08 voor het schrijven van een (bestek) aanvraag.

De tankinstallatie moet door een gecertificeerd bedrijf worden gebouwd en onderhouden, bijvoorbeeld
Kunststofwerktuigbouw B.V. uit Boxtel.
Vulpunt
 Lekbak 65 liter
Fabrikaat KWB
 Uitlezing van niveau in de tank (verlicht)
Vegapuls 61 met Vegadis 61
 Handbediende kogelkraan
 HDPE AZKO 2”of RVS TW Adaptor VK 80 SS 3" met afsluitkap
 Signaallamp groen (vulklep is open met vullen mag gestart worden)
 Signaallamp rood (90% is bereikt stoppen met vullen)
 Hoorn (90% is bereikt stoppen met vullen)
 Drukknoppenkast met groene knop voor start vullen, rode knop voor stop vullen en een
blauwe knop voor reset hoorn.
 Vulinstructie door gebruiker op te stellen. (voorbeeld is te downloaden via onze website).

Opslagtank
 Inhoud tank
Voorbeeld gevraagde inhoud 26,3 m3
3
 90% vulling = 23,7 m
is stop vullen lamp en/of akoestisch signaal
vanaf niveaumeting (radar of ultrasoon).
3
 95% vulling = 25 m de failsafe vulklep sluit.
(overvulbeveiliging met eigen niveau meting/signalering)
3
 100% vulling = 26,3 m is nominale inhoud.
(hierop wordt de tank berekend).
 Medium moet bij bekend zijn bij opdracht Cas nr. doorgeven, en MSDS blad bijvoegen.
 Opslag tank moet voldoen aan KIWA norm bijv. de BRL-K21009/01.
Dit certificaat kan alleen worden afgegeven als het medium samen met het gewenste
materiaal vermeld zijn in de medienlisten 40. Indien het gewenste medium niet in de lijst
voorkomt, zullen we onze leverancier van het plaatmateriaal opdracht moeten geven voor
aanvullend onderzoek op chemische resistentie tegen het medium. Onze leverancier is
geaccrediteerd zodat de uitslag van het onderzoek door KIWA wordt geaccepteerd.
Deze test duurt 121 dagen. Kosten bedragen ca. € 500, Temperatuur van het medium tijdens vullen en tijdens opslag.
Zwavelzuur wordt bijvoorbeeld warm aangeleverd maar niet warm gehouden maar Natronloog
wordt warm aangeleverd en warm gehouden.
 Opgave van maximale maatvoering van de calamiteitentank opgeven, diameter van de tank
en hoogte’s volgen uit de berekening.
 Indien de tank in een betonnen calamiteitenbak komt te staan dient de opdrachtgever voor
een CUR/PBV- Aanbeveling 44 verklaring te zorgen.
 De afname aansluiting wordt voorzien van een failsafe antihevel klep

Leidingwerk en appendages
 Het leidingwerk, appendages en afdichtingen dienen aantoonbaar
(middels resistentielijsten van de fabrikant) bestand zijn tegen het medium.
 Het leidingwerk dient op dichtheid worden beproefd.
 Leidingwerk niet in het zicht moet dubbelwandig met lekdetectie worden uitgevoerd
 Doseerpunten moeten zijn voorzien van spoelpunten en lekdetectie.

