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Norm over
biogasinstallaties
In april werd NEN 8771 ‘Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties’ gepubliceerd. De norm is na twee commentaarrondes sterk verbeterd ten opzichte van de eerste conceptversie
uit 2018. Veiligheid van installatie en personeel speelt daarbij een
belangrijke rol. Er zijn nogal wat verschillen in veiligheidseisen
per installatie en per land, vaak afhankelijk van een specifieke
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vergunningverlener. NEN 8771 zorgt nu voor deze gewenste uniformiteit.
Biogas wordt geproduceerd door het vergisten van
organische materialen. Een biogasbehandelingsinstallatie verwerkt het ruwe biogas vervolgens tot
gas dat bijvoorbeeld geschikt is voor invoeding in
het openbare gasnetwerk of voor opwekking van
elektriciteit door middel van gasmotoren.
Titus Metz, voorzitter van de normcommissie biogasinstallaties van NEN: “De norm NEN 8771 bevat
eisen voor ventilatie en elektronische monitoring
van binnenruimten. Verder bevat de norm de
gebruikelijke eisen die ook aan andere industriële
installaties worden gesteld. De norm, gepubliceerd
in april 2021, beschrijft de veiligheids-, milieu en
kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het
buitengebruikstellen van de biogasinstallaties. De
norm is veelzijdig en van toepassing op onder andere vergistings- en vergassingsinstallaties, installaties
voor het behandelen van biogas, fakkelinstallaties,
gasopslag- en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.
Dit kunnen grote industriële installaties zijn, maar
ook installaties bij bijvoorbeeld agrarische bedrijven.
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De biogasbehandeling
De biogasbehandeling in het kort: het ruwe biogas wordt ontdaan van
stoffen zoals H2S en overige, relatief eenvoudig te verwijderen, verontreinigingen. Daarna wordt het gas ontdaan van CO2 middels een
scheidingstechnologie. Het eindproduct is een gaskwaliteit die ergens
tussen de 95 procent en 99 procent uit methaan (CH4) bestaat. Dit is
vergelijkbaar met wat er door het Nederlandse gasnet stroomt.

bele drukken, staat de veiligheid hoog op de agenda.



Periodieke onderhoudswerkzaamheden aan de
elektrische installatie.



NEN 8771 is van toepassing op grote industriële installaties, maar
ook op installaties bij
bijvoorbeeld agrarische
bedrijven.

De elektrische installatie wordt altijd ontworpen
conform de normen die gelden in het land of de
regio waar de installatie zal worden gebruikt. Voor
Nederland hanteren we uiteraard de NEN1010, maar
Er ligt echter een grens op de capaciteit. Voor kleine

ook de Machine- en ATEX-richtlijn zijn voor ons

installaties bestaat de NTA 9766 ‘Veiligheidsaspec-

van groot belang, evenals NPR7910-1 ‘Gevarenzo-

ten van installaties voor monomestvergisting en

ne-indeling met betrekking tot explosiegevaar Deel

vergistingsgasopwekking op boerderijschaal’.

1: Gasexplosiegevaar’, gebaseerd op NEN-EN-IEC
60079-10-1:2015.”

Binnen- en buitenopstellingen
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Beveiliging bedieningsruimte

EI&A bij DMT Environmental Technology in Joure.

“Een groot gedeelte van de installaties die DMT

DMT ontwerpt en levert biogas-behandelingsinstal-

levert, staat in een containerbehuizing opgesteld.

laties en ontwerpt nieuwe processen die het moge-

Een gedeelte van zo’n container is ingericht als

lijk maken om nog meer nieuwe producten te maken

bedieningsruimte. In deze bedieningsruimte staan

uit gassen opgewekt uit afvalstromen en zo nog

de elektrische panelen voor de energiedistributie

meer bij te dragen aan een circulaire economie en

en voor de procescontrole en -besturing. De ruimte

dus een groenere energiestroom. Denk hierbij aan

is met behulp van een slot af te sluiten, zodat er

biomethanol en biobrandstoffen voor de luchtvaart.

enkel toegang tot de installatie is voor aangewezen

Wiltjer legt uit waar het proces grotendeels plaats-

personen. De bediening is tevens alleen mogelijk na

vindt: “Voor het overgrote deel vindt het plaats in
een afgesloten ruimte. Er worden door DMT meestal containerachtige behuizingen gebruikt om het
proces te beschermen tegen de weersinvloeden.
Lang niet alles kan in een container worden gevat
en daarom staan er ook vaak de grotere skids in de
openlucht opgesteld. Deze combi van binnen- en
buitenopstelling, samen met brandbare, explosieve
en soms giftige gassen, maakt het dat er diverse
facetten van veiligheid om de hoek komen kijken. Al
gedurende de zogenaamde basicdesign wordt hier
rekening mee gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de
ATEX-zonering en aan de relatie van deze zonering
ten opzichte van de reeds aanwezige bebouwing of
andere (industriële) installaties. Aangezien we te
maken hebben met gassen, soms onder respectaMag1010 042021
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het vrijgeven van het bedieningsscherm door middel

teem tegen digitale inbraak en andere aanvallen van

van een wachtwoord. De kasten waarin het een en

buitenaf. De bescherming van deze systemen moet

ander is geïnstalleerd, zijn bovendien voorzien van

minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd worden

unieke sloten, zodat ook hier de toegang slechts

door middel van bijvoorbeeld een ‘pentest’.

mogelijk is door bevoegde personen”, zegt Wiltjer,
die verder aangeeft dat ook de veiligheid van het

Noodstopbeleid

personeel een belangrijke rol speelt. “De diverse

Voor de elektrische circuits worden door DMT
vooraf berekeningen gemaakt ten behoeve van de



De elektrische installatie wordt ontworpen
conform de normen die
gelden in het land of de
regio waar de installatie
zal worden gebruikt.
Voor Nederland geldt
uiteraard de NEN1010,
maar ook de Machine- en
ATEX-richtlijn.

bepaling van kabeldoorsneden. Wiltjer. “De instrumentatiecircuits die zich in een ATEX-zonering
bevinden, worden doorgerekend op bepalingen ten
behoeve van de intrinsieke beveiliging. De controle
en besturing zijn volledig gescheiden van de energiedistributie. Hierdoor zijn de maatregelen betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC) goed
te waarborgen. Binnen de gehele installatie, en die
kan zeer verschillend van omvang zijn, hanteren we
een noodstopbeleid. Ongeacht de mogelijke reden of
binnenruimten, onder andere de procesruimte en

oorzaak; bij het bedienen van een manuele nood-

de bedieningsruimte, worden continue gemonitord

stop zal de gehele installatie worden gestopt, naar

op de mogelijke aanwezigheid van explosieve en

een veilige processtatus worden gebracht en zal de

brandbare gassen. Door continue ventilatie van

gasdruk uit het hele proces worden gelaten.”

beide ruimten zorgen we voor een verlaging van de
ATEX-classificatie van de procesruimte en door het

Internationale verschillen

creëren van een lichte overdruk in combinatie met

DMT is wereldwijd actief. Derhalve krijgen de engi-

ventilatie voorkomen we de mogelijkheid dat deze

neers te maken met verschillende veiligheidsregels

gassen op de een of andere wijze de bedienings-

en voorschriften. “Eerlijkheidshalve kan gezegd

ruimte kunnen binnendringen. Deze ventilatiesyste-

worden dat deze niet overal ter wereld even goed

men worden continu gemonitord en bij falen zal de

zijn en lang niet altijd het niveau halen zoals we dat

installatie onmiddellijk stil worden gezet.”

in Nederland gewend zijn. Verschillende manieren
van werken van ‘locals’ en de verschillende wijze

Cyber security

van interpretatie van veiligheid betekenen dat de

Op het gebied van cyber security is volgens Wiltjer

engineers soms terug dienen te vallen op de veilig-

nog wel wat winst te boeken, al verschilt dat sterk

heidsinstructies die van huis uit zijn meegegeven.”

per gebruiker. “Op de ontwikkelde besturingssoftware liggen controles. Het beheer en gebruik zijn

Op dit moment wordt onder Nederlandse leiding

daarbij vastgelegd, maar daar zijn nog wel wat

gewerkt aan een vergelijkbare ISO-norm voor

gaten in te schieten. De externe verbinding met het

biogasinstallaties. De inhoud van deze norm is

systeem gaat via een VPN-verbinding en de diverse

grotendeels geleverd door experts uit Nederland,

levels zijn met unieke gebruikers en wachtwoorden

wat niet direct wil zeggen dat Nederland op dit

afgeschermd. Hier is echter nog wel wat optimali-

gebied koploper is. Ook Zwitserland en het Verenigd

satie denkbaar, die nog beter afschermt. Er wordt

Koninkrijk, Noord-Amerikaanse landen en China

bijvoorbeeld op de site soms nog gebruik gemaakt

hebben het goed voor elkaar. De verwachting is dat

van draadloze netwerken. Een en ander hangt ook

op lange termijn de Nederlandse norm vervangen

weer sterk af van het soort klant. De semi-over-

wordt door deze ISO-norm.

heidsinstellingen hebben dit beter voor elkaar dan
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kleinere bedrijven. Wel is het zo dat NEN 8771 eisen

www.nen.nl/nieuws/energie-distributie/norm-over-

stelt over de bescherming van het besturingssys-

-biogasinstallaties-gepubliceerd
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