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Helpdesk SAFETI-NL – patch 3 

In dit document geven we aan waarom patch 3 nodig is, wat er nog niet is opge-

lost en hoe patch 3 geïnstalleerd kan worden. 

 

1. Waarom is patch 3 nodig? 

Patch 3 is nodig om vijf tekortkomingen in SAFETI-NL versie 6.54 op te lossen.  

 

Het betreft de volgende tekortkomingen: 

1. Verkeerde vervolgeffecten voor stoffen die zowel giftig als ontvlam-

baar zijn.  

2. Verkeerde behandeling van ‘fixed duration release’ als ‘time varying 

release’ is aangevinkt. 

3. Verkeerde behandeling van routes met segmenten kleiner dan 1 mm. 

4. Onnauwkeurige berekening verticale uitstromingen met een uit-

stroomhoogte van 1 m. 

5. Verkeerde LBW waarde voor zwavelwaterstof (H2S). 

 
Toelichting: 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de tekortkomingen die gerepareerd 
zijn. De ‘Release notes’ van patch 3 bevat uitgebreidere beschrijvingen. 
 

Ad 1. Verkeerde vervolgeffecten voor stoffen die zowel giftig als ontvlambaar zijn 
Voor stoffen die zowel giftig als ontvlambaar zijn, is de parameter ‘type of risk 
effects to model’ beschikbaar die bepaalt welke vervolgeffecten worden meege-
nomen in de risicoberekening. Standaard staat deze parameter op ‘both’. De bug 
heeft twee verschijningsvormen. Soms stond de parameter niet op ‘both’ terwijl 
dat wel gewenst was. In andere gevallen stond de parameter op ‘both’ maar 
wordt gerekend met ‘flammable only’ of ‘toxic only’. De bug is ontstaan met het 

invoeren van patch 2. 
 
Ad 2. Verkeerde behandeling van ‘fixed duration release’ als ‘time varying release’ 
is aangevinkt. 
Als een gebruiker eerst de optie ‘time varying release’ had aangevinkt (in het 

tabblad Vessel) en op een later moment het scenario (tabblad Scenario) had ver-

anderd in een ‘fixed duration’ scenario, dan werd abusievelijk toch een ‘time vary-
ing release’ gemodelleerd in plaats van een ‘fixed duration release’. 
 
Ad 3. Verkeerde behandeling van routes met segmenten kleiner dan 1 mm. 
Routes die een of meer segmenten bevatten met een lengte van 1 mm of minder, 
werden ten onrechte geheel buiten beschouwing gelaten. Dit uitsluiten van een 
deel van de risico’s was bovendien nauwelijks zichtbaar. 

 
Ad 4. Onnauwkeurige berekening verticale uitstromingen met een uitstroomhoog-
te van 1 m. 
Voor scenario’s met een verticale uitstroomrichting en uitstroomhoogte 1 m werd 
de letaliteit onnauwkeurig berekend. NB Deze combinatie van invoergegevens is 
ongebruikelijk. 
 

Ad 5. Verkeerde LBW waarde voor zwavelwaterstof (H2S). 
De LBW-waarde voor H2S betrof nog een oude waarde van 200 mg/m3(135 ppm), 
in plaats van de huidige waarde van 100 mg/m3 (65 ppm). 
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 2. Welke resterende ‘issues’ zijn nog niet opgelost? 
Met de patch wilde RIVM twee urgente problemen oplossen. Met de patch zijn ook 
drie minder urgente tekortkomingen verholpen, waarvoor een eenvoudige oplos-
sing bestond. Tekortkomingen die minder urgent zijn en niet eenvoudig verholpen 
konden worden, zijn blijven staan. Deze worden hopelijk in de volgende release 

van SAFETI-NL opgelost. Het betreft: 
1. Foutieve kans op vertraagde ontsteking K2, K3 en K4-vloeistoffen  
2. Enkele incidenten met het PGS-15 model 

3. Type ondergrond van de tankput wordt ook gebruikt als er geen tank-
put is. 

 
Zie verder ook: 

http://www.rivm.nl/Onderwerhttp://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/SAFETI_NL/Vra
gen_en_Antwoordenpen/S/SAFETI_NL/Vragen_en_Antwoorden 
 
 
3. Hoe kan ik patch 3 installeren? 
Het installatiebestand en de release notes zijn beschikbaar op 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/SAFETI_NL In de release notes is beschreven 
hoe patch 3 geïnstalleerd moet worden. 
 
Kort samengevat moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

1. De gebruiker moet Admin rechten hebben. 

2. Patch 1 en 2 moeten al geïnstalleerd zijn. 
U kunt dat controleren door SAFETI-NL te openen, en vervolgens 

in de menubalk te kiezen voor Help en daarna About Phast Risk. 
Bij ‘updates since release’ zouden dan twee ‘patches’ zichtbaar 
moeten zijn. Sluit SAFETI-NL weer af voordat u verder gaat. 

3. Download het installatiebestand (zip). 
4. Open het .msi bestand in de zip-file. 
5. Klik op Next, Install en Finish om de patch te installeren. 

 

Voor vragen over de patch kunt u contact opnemen met de SAFETI-NL Helpdesk 
via safeti-nl@rivm.nl.  
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