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EFFECTIEF ALTERNATIEF VOOR ONTGASSEN

SUCCESVOLLE
TEST VENTO
CLEAN

Het Vento Clean ontgassingssysteem
heeft in zijn eerste operationele test
op maandag 27 mei in de Afrikahaven
de tankerlichter 'Rosita' volledig
gasvrij gekregen, zonder emissies van
vluchtige stoffen. Het Vento Clean
ontgassingssysteem bewijst hiermee
een efficiënt en milieuvriendelijk
alternatief te zijn voor schadelijke
ontgassingen in havens. Ook dankzij
het verantwoorde elektriciteitsverbruik.

TEKST: HAKS WALBURGH SCHMIDT

DOoroverslag van brandstoffen in de Nederlandse ha-
vens ontsnappen jaarlijks miljoenen liters vluchtige
stoffen in de atmosfeer. Dit is niet alleen schadelijk

voor het milieu en de volksgezondheid, maar zorgt ook voor
een aanzienlijke economische schade.
Het probleem ontstaat doordat na het lossen van de lading
een grote hoeveelheid damp achterblijft in de tanks. Deze
damp moet uit de tanks worden verwijderd voordat het zee-
schip of de binnenvaarttanker een nieuwe lading kan laden.
De enige mogelijkheid was tot nu toe om de dampen direct
in de atmosfeer te lozen.
Het Vento Clean systeem van Specialised Tanker Services
(STS), gevestigd aan de Westhaven in Amsterdam-West-
poort, biedt echter een betaalbaar alternatief. Doordat het
een gesloten systeem is, belasten de schadelijke dampen het
milieu en de volksgezondheid niet meer in de omgeving van
de havens.

Aanzienlijk lage gaswaardes
Na de test bleken de gaswaarden in de tanks van de Rosi-
ta onder de twintig procent LEL (Lower Explosion Limit
of explosiegrens, red.) uitgekomen te zijn. Ook heeft STS
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achthonderd liter bruikbaar condensaat teruggewonnen.
De test met de Rosita was mogelijk na een voorbereiden-
de proef op 21 mei. Op deze dag heeft STS de tanks van de
tankerlichter Pride of Faial ongeveer 3,5 uur aan de Vento
Clean gekoppeld. Doel van deze generale repetitie was het
doortesten van de systemen op deze locatie. De tests zijn
mede mogelijk gemaakt door medewerking van de lichter-
maatschappij.
Vento Clean is een gesloten systeem dat werkt via snelle
condensatie. Het systeem voert vluchtige stoffen af die in
tanks van zeeschepen en lichters na lossing overblijven. Re-
den is meestal een nieuwe lading, maar ook onderhoud of
inspectie kunnen aanleiding zijn de tanks volledig te legen
of te reinigen. Tegelijkertijd houdt Vento Clean het zuur-
stofpercentage in de tanks van het zeeschip onder de acht
procent door de vrijkomende ruimte te vullen met stikstof.
Dat maakt ontbranding van bijvoorbeeld benzine of andere
aardolieproducten onmogelijk.

De tankerlichter 'Rosita' in de
Afrikahaven tijdens de testfase
van de Vento Clean.
FOTO: SPECIALISED TANKER SERVICES (STS).
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Succesvolle test Vento Clean

Effectief alternatief voor ontgassen
aan de lucht goed voor milieu

Het Vento Clean ontgassings-
systeem heeft in zijn eerste

operationele test de :ankerlichter
'Rosita' gasvrij gekregen, zonder

emissies van vluchtige stoffen.
De test was op 27 mei langszij het
pontoneilanic aan de pelen van de
Afnkehaven en duurde bijna 8icht

uur. Het Vento Clean ontgassings-
systeem bewijst hiermee een

efficiënt en miliet.Miendelijk
altematlef te zijn voor schadelijke

ontgassingen aan de ooen
lucht in havens. Dit met een

verantvYoord stroomverbruik.
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Veifig

Gesloten circulatie schip-naar-schip transportatie

De zuurstof is afkomstig uit tanks van binnenvaartschepen
waar percentages tot twintig procent gebruikelijk zijn. Het
systeem koelt de vluchtige stoffen uit de tank tot flink on-
der nul af. Hierdoor condenseren de stoffen en worden ze
als vloeistof opgevangen en afgepompt naar een buffercon-
tainer. Aan de gassen voegt de Venta Clean ten slotte zoveel
stikstoftoe dat het mengsel uiteindelijk als vrijwel pure stik-
stof wordt teruggevoerd in de tanks

Mobiel en veelzijdig
Havenbedrijf Amsterdam NV en het ministerie van Infra-
structuur en Milieu hebben een actieve rol gespeeld in de ont-
wikkeling van de Vento Clean. Het systeem ligt op een ponton

nabij de overslagpalen in de Afrikahaven en is beschikbaar
voor het ontgassen van lichters en boord/boord-overslag tus-
sen zeeschip en lichter. De installatie is volledig mobiel en kan
naar uiteenlopende overslagsituaties worden gebracht.
Ook bij terminals en vliegtuigtanks isVento Clean toepasbaar,
Het voorkomen dat ontgassen bij schepen leidt tot emissies in
de buitenlucht komt voort uit beleidseisen van Havenbedrijf
Amsterdam NV De terminals in de Amsterdamse havenregio
hebben inmiddels allemaal een voorziening om dampen af
te vangen en om te zetten in schone lucht. Het principe is
condensatie van de gassen door koeling tot onder nul graden
Celsius. Hierdoor condenseert de brandstof weer tot vloeistof
en blijft er schone lucht over die vrij is van restdampen.

Veilig
De Vento Clean voldoet aan alle standaarden en veiligheids-
voorschriften. Zo is de Vento Clean standaard geïnstalleerd in
een 40-voets (ATEX)explosievrije container. Verder bevindt zich
op het ponton een veilige zone van dertig meter tussen de con-
tainer en de besturingsruimte, op basis van de voorschriften,
N.R. Koeling in Krimpen aan den IJssel heeft het Vento Clean
systeem gebouwd in opdracht van Specialised Tanker Servi-
ces (STS). Net als Teicom, de octrooihouder van het koelsys-
teem, zijn alle partijen zeer verheugd over het resultaat. Bij de
ontwikkeling van dit volledig Nederlandse product zijn zowel
overheden als marktpartijen betrokken, zoals de Inspectie
Verkeer en Waterstaat, Lloyds Register, Energieconsult en het
Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart (CBRB).Deze sa-
menwerking is van groot belang bij het verder ontwikkelen van
de Vento Clean, waardoor de overslag tussen zee- en binnen-
vaartschepen veiliger en milieuverantwoorder zal worden .•

WW.VENTOCLEAN.COM

WW.SPECIALISEDTANKERSERVICES.COM
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Schematische weergave
van het Vento Clean
systeem om schadelijke
emissies bij het
ontgassen van zee- en
binnenvaartschepen te
voorkomen, Illustratie:
Ronaid Schreutelkamp.
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