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Wijziging van ES-TRIN 2017/1 

Brandblusinstallaties - K2CO3 
 

 
Mededeling van het secretariaat 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Het secretariaat doet een voorstel voor de wijziging van ESTRIN 2017/1 inzake de brandblusinstallaties toekomen. 

 
De Werkgroep CESNI/PT heeft in september 2017 het wijzigingsvoorstel voor ES-TRIN in bijlage onderzocht en goedgekeurd 
en besloten dit voorstel aan het comité voor te leggen met het oog op de aanvaarding van de volgende editie van ES-TRIN 

(zie CESNI/PT (17)m 75, punt 4.6). Enkele redactionele wijzigingen zijn toegevoegd en goedgekeurd in november 2017. 
 

In het licht van de aanvullende beoordeling met de deskundigen van Duitsland, Frankrijk en de GERC is het aangewezen om 
"netto volume" van de machinekamer te vermelden voor artikel 13.05, lid 15, onderdeel e. De raadpleging van de 

fabrikanten van brandblusinstallaties heeft aangetoond dat het "netto volume" in de praktijk wordt gebruikt. 
Bovendien heeft dit bij concentraties van het blusmiddel boven 120 g per m3 netto volume geen nadelige gevolgen voor de 
doeltreffendheid en de veiligheid van de brandblusinstallatie of in termen van persoonlijk risico. Bij moeilijkheden om het 

netto volume van de machinekamer te berekenen blijft het mogelijk de waarde van het bruto volume van de machinekamer 
te gebruiken (dit houdt echter een overconcentratie aan blusmiddel en tevens hogere kosten in). 

 
In november 2017 heeft de werkgroep CESNI/PT besloten om bovenstaande interpretatie aan de database toe te voegen. 
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Bijlage bij CESNI/PT (17) 20 rev. 3 

 
1. Artikel 13.05, eerste lid, komt als volgt te luiden:  

 
"1. Blusmiddelen 
 

In machinekamers, ketelruimen en pompkamers mogen, ter bescherming van deze ruimten, in vast ingebouwde 
brandblusinstallaties de volgende blusmiddelen worden gebruikt: 

a) CO2 (koolstofdioxide); 
b) HFC-227ea (heptafluorpropaan); 
c) IG-541 (52% stikstof, 40% argon, 8% koolstofdioxide); 

d) FK-5-1-12 (dodecafluoro-2-methylpentane-3-on); 
e) H2O (water); 
f) K2CO3 (kaliumcarbonaat)." 
 

 
2. Artikel 13.05, zevende lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden: 
 
"a) Drukhouders, armaturen en persleidingen moeten voldoen aan de in een van de lidstaten geldende voorschriften, of, indien zij niet aan 
dergelijke voorschriften zijn onderworpen, aan de voorschriften van een erkend classificatiebureau." 

 
 
3. Artikel 13.05, lid 15 wordt als volgt na lid 14 toegevoegd: 
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"15. Brandblusinstallaties met K2CO3  
 

Brandblusinstallaties die werken met K2CO3 als blusmiddel moeten, behalve aan de eisen bedoeld in het eerste tot en met 
zevende lid en negende lid, aan de volgende bepalingen voldoen: 

a) De brandblusinstallatie moet beschikken over een typegoedkeuring op grond van MSC/Circ. 12701 of een 
andere door één van de lidstaten erkende norm. De typegoedkeuring wordt uitgevoerd door een erkend 
classificatiebureau of door een gemachtigde testinstelling. De gemachtigde testinstelling moet voldoen aan de 

Europese normen inzake de algemene eisen betreffende de bekwaamheid van test- en kalibreerlaboratoria (EN 
ISO/IEC 17025 : 2005). 

b)  LIedere ruimte moet voorzien zijn van een eigen brandblusinstallatie. 
c) Het blusmiddel moet in speciaal daarvoor voorziene drukloze houders in de te beschermen ruimte worden 

opgeslagen. Deze houders moeten zodanig zijn aangebracht dat het blusmiddel gelijkmatig in de ruimte wordt 
verdeeld. In het bijzonder moet het blusmiddel ook onder de vloerplaten werkzaam zijn. 
d) LIedere houder moet afzonderlijk met de inrichting voor het in werking stellen verbonden zijn. 

e) De hoeveelheid blusmiddel voor de te beschermen ruimte moet ten minste 120 g/m³ van het netto volume 
van de ruimte bedragen. Het netto volume wordt berekend overeenkomstig MSC/Circ. 1270, paragrafen 11.2 tot 

11.4. Het blusmiddel moet binnen 120 seconden kunnen vrijkomen." 
 
*** 

  

                                       
1  Circulaire MSC/Circ. 1270 – Revised guidelines for the approval of fixed aerosol fire-extinguishing systems equivalent to fixed gas fire-extinguishing systems, as referred to in solas 74, for 

machinery spaces – vastgesteld op 4 juni 2008. Circulaire MSC/Circ. 1270/Corr. 1 – Corrigendum – vastgesteld op 29 augustus 2008. 
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CESNI/PT (17)m 93 15 januari 2018 

 
4.3 Droog-aerosolvormende brandblusinstallaties (CESNI-2016-8; II) 

 
Dhr. BOYER licht het wijzigingsvoorstel toe dat door het secretariaat werd voorbereid. In het licht van de aanvullende 
beoordeling met de deskundigen van Duitsland, Frankrijk en de GERC is het aangewezen om "nettovolume" van de 

machinekamer te vermelden voor artikel 13.05, lid 15, onderdeel e. De raadpleging van de fabrikanten van 
brandblusinstallaties heeft aangetoond dat in de praktijk het "nettovolume" wordt gebruikt. Als het moeilijk is om het 

nettovolume van de machinekamer te berekenen, is het nog steeds mogelijk de waarde van het brutovolume van de 
machinekamer te gebruiken (hetgeen een te hoge concentratie van blusmiddel en hogere kosten met zich meebrengt). 
 

Dhr. KÖRSCHGEN bedankt het secretariaat voor het verrichte werk, dat de werkzaamheden in het Veiligheidscomité van het 

ADN veel gemakkelijker maakt. 
 

Dhr. VERMEULEN verwijst naar de gesprekken met een fabrikant van dergelijke brandblusinstallaties. De fabrikant is geen 

voorstander van de benaming "K2CO3", die slechts gedeeltelijk overeenstemt met het gebruikte product, en stelt 
"gecondenseerd droog aerosol" voor als alternatief.  
 

De heren WERNICKE en FÜNGERLINGS zijn geen voorstander van dit alternatief dat zij te vaag vinden. Ze merken op dat 

dezelfde opmerking werd gemaakt voor de overige blusmiddelen. Er is toen steeds voor gekozen de naam van het 
belangrijkste chemische bestanddeel te gebruiken.  
 

De WERKGROEP stemt in met het voorstel voor wijziging van ES-TRIN, met enkele redactionele correcties. De benaming 
K2CO3 blijft gehandhaafd. 

 
De VOORZITSTER verzoekt het secretariaat:  
de laatste hand te leggen aan het voorstel tot wijziging van ES-TRIN (zie CESNI/PT (17) 20 rev. 3) en het in het kader van de goedkeuring van 
de volgende editie van ES-TRIN aan het Comité voor te leggen; 
een interpretatienota aan de databank toe te voegen met betrekking tot de mogelijkheid om het brutovolume van de machinekamer te 
gebruiken.  

  
 Meer algemeen, met betrekking tot de apparaten en installaties die voldoen aan de testnormen van de IMO, verzoekt 

dhr. PATTETA te onderzoeken of Richtlijn 2014/90/EU inzake de uitrusting van zeeschepen op binnenschepen kan worden 
toegepast. In combinatie met ES-TRIN zou dit de controle en het in de handel brengen kunnen vergemakkelijken.  
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 De VOORZITSTER verzoekt de Franse delegatie een voorstel voor het volgende werkprogramma voor te leggen.  
 


