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Voorwoord

Dit verslag vormt de afsluiting van de opleiding Fire Safety Engineering aan de

Hanzehogeschool Groningen. In 2008 zijn wij gestart met de opleiding FSE met als doel

ons te bekwamen in het “Out of the Box” denken op het gebied van brandveiligheid.

Waarom is dit nu zo belangrijk? De complexe vraagstukken die vanuit de markt worden

aangeboden zijn niet in alle gevallen met de regels van het bouwregelgeving te

beantwoorden. Hiervoor is meer specifieke kennis nodig.

Daarnaast worden er vakken gedoceerd die meer zicht geven op de psyche van de mens.

Het is toch vreemd dat mensen niet reageren op een ontruimingssignaal, terwijl dit toch

juist bedoeld is om mensen te waarschuwen voor gevaar. Hoe komt dat nu?

In hoeverre kloppen de theorieën met de praktijksituaties? Interessante vakken als

menselijk gedrag en brandfysica worden gebruikt om bevoegd gezag te overtuigen van

een gelijkwaardige veiligheid. Maar is dat ook zo? Zonder voldoende kennis van zaken

zijn dit soort vraagstukken niet op te lossen. Hierbij speelt ethiek (of het afwezig zijn

daarvan) uiteraard een belangrijk rol. Daarbij de vraag; gedragen bouwmaterialen zich in

alle omstandigheden gelijk (praktijk) als de wijze waarop zij in een geconditioneerde

omgeving zijn getest? Interessante materie die het mogelijk maakt om juist die andere

aanvliegroute ook te bezien.

De inspirerende wijze waarop de docenten college gaven en ons uitdaagden om de

aanwezige kennis in te brengen, hebben er toe bijgedragen dat er een eerste groep FSE’ers

is ontstaan.

Veel dank zijn we dan ook verschuldigd aan mw. Jarry Scheepens-Hasek die door haar

niet aflatende enthousiasme deze studierichting mogelijk heeft gemaakt.

Tot slot willen wij Ruud van Herpen en Adriaan Verstoep bedanken voor hun

begeleiding gedurende het project.

Epe / Schuinesloot, september 2010

Joep Kleinheerenbrink Leo van Ruiven
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re Safety Engineering (deeltijd). Hiermee tonen zij aan dat ze de competenties
raad Bachelor of Engineering  (B Eng / ing.).

errapport is dat kunststof isolatie in lichte dakconstructies van grote
ot een veiligheidsrisico voor repressief optreden in het brandcompartiment. Dat
, maar voorzichtigheid is dus geboden, zeker bij toepassing van
ethode beheersbaarheid van brand – 2007’. In dit maatregelpakket wordt a

nenaanval door de brandweer, d.w.z. repressief optreden in het compartiment

t in dat in dergelijke grote compartimenten geen kunststof dakisolatie zou
aar houdt in dat repressief optreden in het compartiment risicovol is. Dit risico

naast brandstofafhankelijke ook door bouwkundige parameters bepaald.
rameters zijn onder andere het type dakconstructie en het daarin toegepaste
nststof isolatiematerialen is niet alleen onderscheid te maken in thermoplasten
in materialen die verbranden en materialen die verkolen (zoals PIR en

e vertoont een gunstiger gedrag onder brandcondities. Het probleem is dat
vaak niet bekend zijn tijdens de repressieve inzet.

weest met dodelijke slachtoffers, waarbij vermoed werd dat het opgetreden
wezige kunststof isolatiemateriaal werd veroorzaakt. Deze vermoedens zijn niet
porten. De auteurs trekken conclusies uit die onderzoeksrapporten die
chten en meningen, maar niet gestaafd kunnen worden met achterliggende
nclusies behoeven dan ook enige nuancering. In geen van de geanalyseerde

aan dat de kunststof isolatie tot het opgetreden brandscenario heeft geleid.

vermelde nuancering is onderdeel van het afstudeerrapport en moet dan ook als
eze nuancering houdt uiteraard niet in dat het toepassen van kunststof isolatie
ies risicoloos is.
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Samenvatting

De commissie Helsloot doet onderzoek naar de dramatische gebeurtenissen op 9 mei

2008 in de Punt. In haar eerste voorlopige conclusies wees zij kunststofisolatie in de

dakpanelen als schuldige aan. Later uitgevoerde onderzoeken spreken dat weer tegen.

Aanleiding voor de brandweer Apeldoorn om nader onderzoek te doen.

Doelstelling van dit onderzoek is om meer bekendheid te krijgen met het brandgedrag

van kunststofisolatie. De opgedane kennis wil men inzetten om brandweermensen

bewust te maken van het brandgedrag en de mogelijke gevaren teneinde de kans op een

ongeval te minimaliseren. Daarnaast kunnen de resultaten ingezet worden in de

planbeoordeling (risicobeheersing). De geformuleerde onderzoeksvragen waren

aanleiding om het onderzoek breder op te zetten dan alleen datgene wat er over de Punt

te melden was. In dit rapport is wel meer aandacht geschonken aan de gebeurtenissen in

de Punt dan aan de andere incidenten. Dit is deels verklaarbaar omdat de gebeurtenissen

aldaar de initiator zijn geweest voor dit onderzoek.

De veiligheid van brandweerpersoneel is van het grootste belang. Daar waar iedereen

een gebouw verlaat als er brand uitbreekt, gaat de brandweer (indien mogelijk) naar

binnen om te blussen. Dat hier risico’s aan verbonden zijn zal niemand verbazen. Het

moet dan ook een plicht zijn van ontwerpers, opdrachtgevers en bouwers om hier met

gezamenlijke aandacht en zorg mee om te gaan. De praktijk is dat deze groep mensen

zich minder bewust is van de keuzes die men maakt en in een planstadium best bereid is

om voor andere keuzes te kunnen gaan. Mits tijdig overwogen hoeft brandveiligheid

immers niet kostenverhogend te werken. Met een goede risicocommunicatie is in het

voorstadium al veel te bereiken.

Vanwege de veelzijdigheid en de ontelbare toepassingsmogelijkheden en

verschijningsvormen van het product kunststof isolatie, is dit onderzoek beperkt

gebleven tot EPS en PUR/PIR.

Het ontbreekt in Nederland aan gegevens waarin het empirisch verloop van een brand

op een eenduidige wijze wordt geanalyseerd en beschreven. Incidenteel wordt

brandonderzoek gedaan, maar gegevens zijn zelden openbaar of volledig. Alleen in die

gevallen waar het vreselijk mis gaat worden tal van onderzoeken uitgezet en openbaar

gemaakt. In de onderzoeken waarin kunststofisolatie verdacht was, kon dit achteraf niet

bewezen worden. Dat maakt het lastig om gevalideerd conclusies te kunnen trekken uit

de beschikbare informatie. In hoofdstuk 3 zijn zeven onderzoeken geanalyseerd met als

doel een overeenkomst te vinden. De incidenten waren echter zo verschillend van elkaar

dat hier nauwelijks sprake van was. De brand in de botenloods in de Punt had

overeenkomsten met de brand in Leiden en de brand op de vistrawler in Velsen heeft

overeenkomsten met de brand in de sandwichpanelen in Twijzel. Uit de analyses kon wel

de conclusie getrokken worden dat een brand waarbij kunststofisolatie is betrokken, in

een 5 tal brandscenario’s is onder te verdelen.

De zoektocht naar gevaren die verbonden zijn aan het brandgedrag van kunststofisolatie

leverde een verrassende wending op toen HCN (Hydrogen Cyanide, in Nederland

bekend als blauwzuurgas) in beeld kwam. HCN is een toxische stof die bij de

(onvolledige) verbranding van Polyurethaan vrijkomt. Nader speurwerk leverde op dat

in het buitenland al veel bekend is over de gevaren van HCN. In Nederland blijkt echter

dat hier nog betrekkelijk weinig mee gedaan wordt. Het vrijkomen van isocyanaten bij
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brand is een ander aandachtspunt. In met name PIR en PUR is dit verwerkt komt dit bij

verbranding vrij.

Met toepassing van het fysisch brandmodel is onderzoek verricht naar de temperaturen

die optreden bij verschillende branden. Hieruit valt af te leiden welke thermische

belasting ontstaat voor de aanwezige constructie. Met name is onderzoek verricht naar

situaties in parkeergarages vanwege het vooraf ingenomen uitgangspunt van een

beperkte brandomvang (autobrandscenario) en in grote en middel grote hallen vanwege

de kans op een rookgasexplosie (a la de Punt). We hebben het onderzoek1 dat in 2006 is

uitgevoerd door het Nibra uitgebreid met eigen interviews met brandweermensen van de

gemeente Apeldoorn. Het heeft ons niet verbaasd dat de resultaten van die interviews

nauwelijks afwijken van de landelijke conclusies.

In het onderzoek naar het brandgedrag van kunststofisolatie in parkeergarages komt

naar voren dat het isolatiemateriaal kan leiden tot een ander brandscenario dan waarvan

vooraf was uitgegaan. Een autobrand van maximaal 3 á 4 auto’s is niet vanzelfsprekend.

In het onderzoek naar de hallen blijkt de metalen cachering van de sandwichpanelen (in

met name de dakplaten) als een “warmtebatterij” te werken en de dunne metalen

cachering (4 tot 6 mm) geeft de temperatuur snel door aan de isolatiekern. De hoogte

werkt hier in het nadeel, de vlammenhoogte is namelijk bepalend of de vrijkomende

gassen direct mee verbranden of als een ‘gasbel’ in de rooklaag verblijven. De platen

injecteren via de bevestigingspunten of de naden de vrijkomende gassen in de rooklaag.

Indien sprake is van meerdere ruimten of brandcompartimenten kunnen deze gassen

zich ook verspreiden naar de ‘niet brandzijde’. Hier ontstaat dan een gevaarlijke situatie.

Leidinggevenden dienen bij een brand, waarbij sandwichpanelen in het dak verwerkt

zijn, te analyseren naar welke ruimten de uitstroom van pyrolysegassen kan plaats

vinden en daar hun activiteiten op aan te passen.

Het ontbreekt in de gemeente Apeldoorn aan beleid om toezicht te houden op het

gebruik van kunststofisolatie c.q. aan een systeem om te registreren in welke gebouwen

het verwerkt zit. Dit is één van de uitkomsten uit de interviews bij de brandweer

Apeldoorn die aansluit bij de conclusie van de heer J. Weges die in 2006 namens het

Nibra onderzoek heeft gedaan naar de brandveiligheid van dakconstructies. In dit

onderzoek zijn globale cijfers genoemd over het aantal bouwwerken waarin

kunststofisolatie is verwerkt. Het verdient aanbeveling om daadwerkelijk te

inventariseren in welke gebouwen binnen de gemeente Apeldoorn kunststofisolatie is

verwerkt en te onderzoeken of detaillering op de juiste wijze is uitgevoerd.

1 ing. J.M. Weges Nibra, (2006) Uitvoering brandveiligheid dakconstructies van stalen damwandprofielen
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Summary

The committee Helsloot investigates the dramatic events of May 9, 2008 in the Point. In

its preliminary findings this committee pointed that it was caused by synthetic insulation

in the roof panels. During later investigations this was contradicted however. This was

the reason for the fire brigade Apeldoorn to investigate this further.

The target of the research is to obtain more knowledge of the behavior of burning

synthetic insulation. This knowledge can be used to make firemen aware of this fire

behavior and its risks, in order to mineralized the risk for accidents. Besides the results

can be used for judgment of plans (risk management). The research questions were

motive to establish the investigation broader than at the start. In this report more

attention is paid to events in ‘De Punt’ than on the other incidents. This can partly be

explained because the events were the start of this research.

The safety of firemen is of utmost importance. Where everyone leaves the building if a

fire breaks out, the firemen go inside (if possible) to extinguish. It will not surprise

anyone that risks are involved

It should also be a duty of designers, developers and builders to handle with joint

attention and care. In practice this group of people is less aware of the choices one makes

in a planning stage and most are willing to go for other choices. Provided timely

consideration, it does not necessarily increase costs to fire safety work. With a good risk

communication is in the beginning, a lot can be achieved.

Because of the versatility and multi purposes and appearances of the synthetic insulation,

this research has been limited to EPS and PUR / PIR.

In the Netherlands there’s a lack of unambiguous analysis and description of empirical

data of the fire behavior. Occasionally fire is investigated, but data are rarely publicly or

complete. Only in those cases where it goes terribly wrong, numerous studies are

released and made public. In the small pond of fire and fire related investigations, the

relation between fire and synthetic insulation is limited. This makes it difficult to validate

a conclusion from the available information. In Chapter 3, seven studies have been

analyzed with the aim of finding an agreement. The incidents were so different from each

other that there was hardly any. The fire in the boathouse at ‘De Punt’ had agreements

with the fire in Leiden and the fire on the fishing trawler in Velsen has agreements with

the fire in the sandwich panels Twijzel. The analysis has concluded that a fire involving

synthetic insulation, can be divided in a 5 numerous fire scenarios.

The search for hazards associated with the fire behavior of synthetic insulation resulted

in a surprising turn when HCN (Hydrogen Cyanide, in the Netherlands known as

blauwzuurgas) came into the picture. HCN is a toxic substance used in the (incomplete)

combustion of polyurethane released. Further research delivered abroad that much is

known about the dangers of this substance, but relatively little was done with it in the

Netherlands. The release of isocyanides in fire is another concern. In particular this is

processed in PIR and PUR and is released in fire.
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By applying the physical fire model temperatures that occur at different fires are

investigated. The thermal stress can be concluded from the existing construction. In

particular, we investigated situations in parking garages because of the previously

occupied base of a small fire size (car fire scenarios), in large and medium sized halls

because the probability of a smoke gas explosion (a la ‘De Punt’) and we have extended

the research2 from 2006, that was conducted by Nibra with private interviews with

firefighters from the municipality of Apeldoorn. It does not surprise us that the results of

the interviews barely differ from the national findings.

The study of the fire behavior of synthetic insulation in parking garages shows that the

insulation can lead to a different fire scenario than previously assumed. A car fire up 3 to

4 cars is not obvious.

The investigation to the halls show that the metal shell of the sandwich panels (in

particular the roof) operates as a "heat battery" and the thin metal shell (4-6 mm) gives

the temperature rapidly to the insulation core. The height is a disadvantage, namely the

flame height depends on whether the gases burn them directly or stay as a free 'bubble' in

the smoke layer. Through the mounting points or seams the plates inject the gases into

the smoke layer. In case of multiple rooms or fire compartments, these gases also spread

to the "no fire side”. This creates a dangerous situation.

Fire officers involved are to analyze what areas the outflow of pyrolyses gases may take

place if sandwich panels in the roof are incorporated and are to adapt their activities.

The municipality of Apeldoorn lacks in policy to monitor the use of synthetic insulation

or to a recording system in which buildings this is incorporated. This is one of the

findings from the interviews with the fire brigade Apeldoorn, which is consistent with

the conclusion of Mr. J. Weges in 2006 on behalf of the Nibra researched the fire safety of

roof assemblies. In this study global figures are mentioned of the number of listed

buildings in which synthetic insulation is processed. It is advisable to actually identify in

which buildings within the municipality of Apeldoorn synthetic insulation is

incorporated, and to examine whether the detail is properly implemented.

2
ing. J.M. Weges Nibra, (2006) Uitvoering brandveiligheid dakconstructies van stalen damwandprofielen
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Begrippenlijst

Backdraft3

Een Backdraft is een explosieve verbranding van brandbare brandgassen, als gevolg van

een plotselinge toevoer van zuurstof in de ruimte. Dat kan alleen als de temperatuur van

de gassen boven de 600 °C ligt.

 Brandstof aanwezig, temperatuur aanwezig, zuurstof ontbreekt

Bouwbesluit 20034

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals

woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook

verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid,

gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Brandwerendheid5

Vermogen van een constructie of een constructieonderdeel om bij blootstelling aan brand

gedurende een gegeven tijd de dragende en/of scheidende functie te kunnen vervullen,

rekening houdend met de daarbij behorende belastingscombinaties en grenswaarden

Deflagratie6

Een explosieve verbranding waarbij het vlamfront zich verplaatst dor warmteoverdracht.

Deze warmteoverdracht gebeurt voornamelijk door straling en in mindere mate door

stroming en geleiding. De snelheid waarmee het vlamfront zich bij een deflagratie

verplaatst varieert van:

- 0,1 – 200 m/s voor gassen en dampen, en

- 0,001 – 1 m/s voor vaste stoffen en vloeistoffen.

De Lower flammabillity limit (LFL)7

Is de minimale benodigde concentratie brandstof die in een brandstof/lucht-mengsel

aanwezig moet zijn om het mengsel te doen ontbranden. Daarvoor is vervolgens een

kleine ontstekingsbron voldoende. Het explosierisico is aanwezig zolang de upper

flammability limit (UFL) van het mengsel niet wordt overschreden.

EPS

Geëxpandeerd polystyreen, beter bekend in de volksmond als “piepschuim” (zie

hoofdstuk 4.2.1).

Gestratificeerde rooklaag

Rook zal als gevolg van hogere temperatuur een lagere soortelijke massa hebben dan de

omgevingslucht en daardoor na het plafond stijgen. Vervolgens zal de rook zich in een

laag langs het plafond verwijden. Onderlangs zal koude lucht naar de brand worden

gezogen. Hierdoor ontstaan twee boven elkaar stromende luchtlagen. Indien een

duidelijke scheidslijn is tussen de warme en koude laag is sprake van een stratificatie.

Invloed van wind of ventilatoren kunnen deze stratificatie opheffen.

3 Boek - Brandverloop – Nibra 2005
4 www.vrom.nl
5 Nederlands Normalisatie-instituur (NEN), ontwerp-NEN 6055, Fysisch brandmodel op basis van een

natuurlijk brandconcept, oktober 2009
6 NIFV, Onderbrandmeester, verbranding en blussing, 6e druk, 10e oplage, februari 2008
7 Herpen, Ruud van, Risico’s van brandbare isolatiematerialen, Wz090360aa, 16 december 2009
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‘Flashover’3

Gelijktijdige ontsteking van de totale vuurlast in een brandruimte.

Katalysator

Een katalysator is een stof die zonder zelf te veranderen of die zelf niet wordt gebruikt

een chemisch proces (de verbrandingsreactie tussen de brandstof en zuurstof) waarbij zij

aanwezig is ondersteunt, bespoedigt of bepaalt.

Pyrolyse of vergassing

Pyrolyse of vergassing van het isolatiemateriaal houdt in dat de vaste aggregatietoestand

bij temperatuurverhoging op een gegeven moment overgaat in een vloeibare- of

gasvormige aggregatietoestand, waarbij de moleculen worden gekraakt.

PIR

Polyisocyanuraatschuim (zie hoofdstuk 4.2.1).

PUR

Polyurethaanschuim (zie hoofdstuk 4.2.1).

R.A.D.A.R.

R.A.D.A.R. staat voor Risico Analyse Door Actieve Research. Het schouwen op

brandrisico’s op impact en waarschijnlijk vraagt een planmatige aanpak. Hiervoor is bij

de brandweer Apeldoorn een Excel werkblad ontworpen die op een vijftal thema’s, basis

brandweerzorg – veilige ontvluchting & toetreding – beheersbaarheid incident –

bestrijdbaarheid incident en gedrag & houding de risico’s analyseert en beoordeelt.

Repressie

De daadwerkelijke bestrijding en hulpverlening in noodsituaties zoals brandbestrijding

en reddingsacties door inzet van brandweer of andere hulpdiensten.

Rookgasexplosie (vertraagde Backdraft – boek brandverloop – Nibra 2005)

Brandbare gassen in een gebouw waarbij het toevoegen van zuurstof geen vereiste is om

deze gassen explosief te laten ontbranden. De vrije gaswolk in de rooklaag wachten op

een ontstekingsbron.

 Brandstof aanwezig, zuurstof aanwezig, temperatuur aanwezig, ontstekingsbron

ontbreekt.

Smeulbrand

Een smeulbrand is een trage, langzame brand waarbij het wel vele uren kan duren voor

er duidelijke vlammen ontstaan. Bij een smeulbrand zijn de rookdeeltjes groot. Dit komt

doordat er geen volledige verbranding plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot de open

vlambranden.

Thermische diffusiteit (α)8

De thermische diffusiteit (of temperatuurvereffeningscoefficient α) in m2/s bepaalt samen

met de blootstellingsduur de thermische indringingsdiepte in de constructie. De

thermische diffusiteit hangt af van de materiaaleigenschappen van de constructie

(warmtegeleidingscoëffeciënt, soortelijke massa en de soortelijke warmte).
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Thermisch lichte constructie8

Thermisch licht houdt in dat de gedurende het beschouwde tijdsbestek aan de constructie

geleverde thermische energie te groot is om door de constructie te worden opgenomen.

Voor thermisch geïsoleerde constructies betekent dit dat de temperatuur in de constructie

de opgelegde temperatuur benadert.

Thermisch zware constructie8

Thermisch zwaar houdt in dat de gedurende het beschouwde tijdsbestek aan de

constructie geleverde thermische energie geheel door de constructie opgenomen kan

worden.

Vuurbelasting

Vuurlast per oppervlakte-eenheid, gerelateerd aan de vloeroppervlakte van de

brandruimte.

XPS

Geëxtrudeerd polystyreenschuim (zie hoofdstuk 4.2.1).

8 Herpen, Ruud van, Risico’s van brandbare isolatiematerialen, Wz090360aa, 16 december 2009
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1. Inleiding met leeswijzer

“Brandgevaren liggen besloten in de beslotenheid van ruimten. De gebruikte materialen

zijn natuurlijk van belang, maar de ‘hoeveelheid gebouw‘ om een brand heen is de

eenvoudige maat voor het brandgevaar. Snelle temperatuuropbouw creëert in samenhang

met de gebruikte materialen van het bouwwerk (en de inventaris) eerder een explosieve

verbranding van rook zoals bij flash-over en backdraft. Het is curieus dat in veel gevallen

de kans op een calamiteit door één partij kan worden geaccepteerd, maar dat de gevolgen –

als de calamiteit zich toch voordoet – afgewenteld wordt op een ander…. De vraag is wat

hier nog acceptabel is en wie daar serieus de verantwoording voor wil nemen.”

-citaat uit de Lectorale rede van Ir. Y.E. Suurenbroek bij zijn aantreden als lector

brandveiligheid in de bouw, mei 2010 -

De prestigieuze wensen, futuristische architectuur, esthetica, complexe bouw en

commerciële belangen van opdrachtgevers zijn veelal groter dan de (verplichte) zorg

voor schadebeperking, veilige ontvluchting of een beheersbare brand. Te vaak is

brandveiligheid het sluitstuk van een prachtige ontwerp. Het ‘polderen’ met onze ‘ VOC

mentaliteit’ tussen overheid en bouwend Nederland over wat kan en niet kan laat

onverlet dat er brand kan ontstaan. Lessen vanuit het verleden zijn (te) snel vergeten als

hierdoor de stichtingskosten voor een gebouw toenemen. Het is niet de vraag òf je brand

krijgt maar wanneer je het krijgt en wat je eraan gedaan hebt om deze zo klein als

mogelijk te houden.

De keuze voor materialen wordt ingegeven door design, bruikbaarheid en in steeds

hogere mate duurzaamheid. In het verlengde hiervan worden ook hoge eisen gesteld aan

energiewaarden van een gebouw. Bouwen en isoleren is onlosmakelijk aan elkaar

verbonden. Ons klimaat staat het niet toe om zonder isolatie gebouwen te bouwen.

Bouwend Nederland heeft hiervoor een enorm pallet aan producten ontwikkeld.

Mineraal of synthetisch, los of als component; allen halen, mits op de juiste wijze

toegepast goede resultaten. De keuze wordt vaak op economisch gronden genomen. Als

het om brandwerendheid gaat, bepaalt de gehele gerede constructie de WBDBO9 waarde.

Er is al veel gezegd en geschreven over de toepassing van kunststofisolatie in relatie tot

brandveiligheid. In deze oceaan van informatie is de kans aanwezig dat we niet alle

facetten boven tafel hebben gekregen. Dit realiseren we ons terdege, hoezeer we ons ook

hebben ingespannen om de juiste antwoorden voor de brandweer Apeldoorn te vinden.

- nec scire fas est omnia - ‘Men kan niet alles weten’

In hoofdstuk 2 beschrijven we de onderzoeksopzet. Welke reden de opdrachtgever heeft

om onderzoek te laten verrichten naar de rol van kunststof isolatie materiaal en welke

onderzoeksvragen hieruit zijn gekristalliseerd.

In hoofdstuk 3 hebben we een literatuurstudie gedaan naar een aantal nationale en

internationale branden waarbij de rol van kunststof isolatie ter discussie stond.

Hoofdstuk 4 richt zich op het product, zijn toepassingsgebied en de wet- en regelgeving.

Tevens wordt aandacht besteed aan de ontleding van kunststofisolatie als het bij brand

betrokken raakt.

9 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
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In hoofdstuk 5 worden situaties van mogelijke constructie beschreven die rekenkundig

worden onderbouwd. Hoofdstuk 6 besluit met conclusie en aanbevelingen. Tot slot treft

u in hoofdstuk 7 een referentielijst aan van geraadpleegde boeken, artikelen, wet- en

regelgeving (normen / richtlijnen) en internet sites.
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2. Onderzoeksopzet

2.1 Aanleiding

De brandweer Nederland is een aantal malen geconfronteerd met een tot dan toe

onverwachte branduitbreiding. Belangrijke voorbeelden voor de brandweer zijn een

explosie aan de Flevoweg te Leiden (2005) en de brand in een loods in de Punt (Drenthe-

2008). In Leiden ontstond een (op het eerste gezicht) onverklaarbare explosie, waarbij

twee brandweermensen achteruit geblazen werden en met ernstige verbrandingen

werden opgenomen in een brandwondencentrum. In de Punt liep het nog desastreuzer af

en vielen er in een botenloods 3 dodelijke slachtoffers te betreuren. Met het wijzende

vingertje werd al snel (terecht of onterecht?) richting de kunststof isolatieproducten

gewezen zonder dat goed duidelijk was welke bijdrage dit product geleverd zou hebben

of kon hebben. Het doen van nader onderzoek werd snel opgepakt. Verschillende

commissies en experts werden verzocht onderzoek te doen naar de oorzaken. Resultaat

van al die onderzoeken was dat niet kon worden vastgesteld dat de kunststof

isolatieproducten oorzaak waren van de explosies.

2.2 Opdrachtgever

Brandweer Apeldoorn geeft uitvoering aan de huidige Brandweerwet en binnenkort aan

de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio en heeft als algemene taak een veilige samenleving

voor burgers en hulpverleners. Vanuit deze filosofie worden nieuwe impulsen gegeven

aan het beheersen van risico’s. Het team brand onderzoek (TBO), dat in 2007 is gestart, is

daar een aansprekend voorbeeld van. Dit team onderzoekt de brandoorzaak en het

brandscenario dat zich heeft afgespeeld. Aan de hand van de resultaten van deze

onderzoeken kan de brandweer hierop anticiperen bij een eventuele repressieve inzet.

Maar niet alleen dat, het beschouwen van risico’s met de repressieve dienst of het

ontwikkelen van nieuwe instrumenten (RADAR10, voor bebouwde en onbebouwde

locaties c.q. evenementen) zijn hiervan andere voorbeelden.

De brandweer Apeldoorn maakt in regionaal verband deel uit van de Veiligheidsregio

Noord- en Oost Gelderland (VNOG). De VNOG (22 gemeenten) is opgedeeld in 6

clusters;

 Veluwe Noord

 Veluwe West

 IJsselstreek

 Achterhoek Oost

 Achterhoek West

 EVA

De brandweer Apeldoorn maakt deel uit van de cluster EVA, een samenwerking tussen 3

gemeenten (Epe – Voorst – Apeldoorn) op het gebied van brandweerzorg. De afdeling

risicobeheersing (voorheen pro-actie, preparatie en preventie) werkt voor alle 3

gemeenten en heeft een 4-tal deeltaken

 Het adviseren over brandveiligheid in nieuwbouwplannen en het houden van

toezicht op de uitvoering van brandveiligheid tijdens de bouw.

 Het toezicht uitoefenen op het brandveilig gebruik van gebouwen.

 Adviseren voor risicovolle milieulocaties en het schouwen van risico op niet

gebouw gebonden locaties.

 Het in eigen huis verwerken van operationele gegevens en deze omzetten naar

digitale informatie.

10 RADAR – Risico Analyse Door Actieve Research
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Het analyseren en in beeld brengen van risico’s is een van de kerntaken van de

brandweer en deze is opgenomen in de Wet op de Veiligheidregio. Daartoe behoort ook

de veiligheid van eigen brandweerpersoneel tijdens repressief optreden.

Het is de plicht van de werkgever alles in het werk te stellen om ongevallen tijdens de

uitvoering van werk te voorkomen. Brandweer Apeldoorn is er veel aangelegen om

duidelijkheid te krijgen over risico’s tijdens repressief optreden in gebouwen waarin

kunststof isolatieproducten verwerkt zijn en zo ja, welke deze dan zijn. Het herkennen

van mogelijk gevaarlijke situaties zou een enorme verbeterslag opleveren ter voorkoming

van ongevallen bij brand.

2.3 Probleemstelling

Bouwmaterialen11 die worden toegepast bij gebouwen dienen volgens het Bouwbesluit

2003 te voldoen aan een bepaalde brandvoortplantingsklasse. De

brandvoortplantingsklasse is een maat voor de bijdrage die een materiaal levert aan de

brandvoortplanting. De brandvoortplantingsklasse in het Bouwbesluit 2003 is

gekwalificeerd op een schaal van 1 tot en met 5. Een brandvoortplantingsklasse van 1

levert een kleinere bijdrage aan de brand dan een brandvoortplantingsklasse 5.

Het beoordelen welke brandvoortplantingsklasse een bouwmateriaal voldoet wordt

gebaseerd op beproevingen conform NEN 6065 of de Europese norm NEN 13501-1.

Een brand in een ruimte doorloopt verschillende fasen. In figuur 1 zijn de verschillende

brandfasen weergegeven in een grafiek.

Figuur 1 Realistisch brandverloop bij brand in een ruimte. (Herpen, augustus 2005)

Zoals te zien in figuur 1 doorloopt een brand de volgende fasen:

1) De smeulfase (voordat de brand daadwerkelijk als open vuur ontstaat);

2) Het ontstaan van de brand (moment van vlamverschijnselen / t=0)

3) De ontwikkelfase van de brand, tot het moment dat flash-over in de brandruimte

optreedt;

4) De volledig ontwikkelde brand, die na het optreden van de flash-over ontstaat;

5) De dooffase die na verloop van tijd optreedt als gevolg van brandstoftekort,

zuurstoftekort of actieve onttrekking van het brandvermogen (blussing).

11 Bouwmaterialen c.q. een samengestelde variant nl. bouwproducten
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Tijdens het gehele brandverloop in een gebouw zijn twee verschillende processen te

onderscheiden, namelijk; het proces waarin aanwezigen het gebouw ontvluchten en het

brandproces dat vraagt om ingrijpen. Dit kan doordat de brand uit zichzelf dooft

(zuurstof gebrek of ontbreken van brandstof) of de brand ontwikkelt zich verder en dient

door de brandweer te worden bestreden. Als dit wordt vergeleken met de brandkromme

in figuur 1 kun je stellen dat het ontvluchtingproces zich meestal afspeelt in de fases 1, 2

en 3. Het proces van ingrijpen in het brandproces (blussing brandweer) bevindt zich

meestal in fase 3, 4, en 5 van figuur 1.

De huidige bouwregelgeving geeft de ondergrens aan om brandveiligheid te borgen.

Minder mag niet, meer wel. De toepassing van de (theoretische) regelgeving leidt niet in

alle gevallen tot voldoende brandveiligheid in de praktijk. Het beoordelen van

(samengestelde) bouwmaterialen door middel van de classificatiemethoden gebeurt vaak

met kleinschalige testen en kleinschalige proefstukken. In het proces van veilig vluchten

is de omvang van de brand nog relatief klein en is in de beeldvorming van de brandweer

sprake van een classificatie “kleine brand”. Hierin kunnen de gekwalificeerde

bouwmaterialen wel voldoen. Deze zijn (zoals eerder opgemerkt) getest met

kleinschalige testen en kleinschalige proefstukken. Alleen indien de brand zich verder en

volledig heeft ontwikkeld is het de vraag of de producten zich conform de testen

gedragen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een product aan een geheel ander

brandvermogen wordt blootgesteld dan in de geconditioneerde test. Het vervormen of

bezwijken van producten zal dan mogelijk eerder kunnen ontstaan dan verwacht.

Praktijk12 is ook, dat niet in alle gevallen de producten conform de voorschriften

gemonteerd worden. Producten voorzien van de juiste klasse kunnen dan nog een ander

brandgedrag laten zien.

De realiteit van vandaag dwingt om één en ander onder ogen te zien. Dit betekent dat in

dit onderzoek de brandkwalificatie kritisch tegen het licht wordt gehouden om te

ontdekken hoe groot deze verschillen zijn met toespitsing op kunststof isolatieproducten.

Tot welke fase in het natuurlijk brandconcept zijn kunststof isolatieproducten toepasbaar? In

welke situaties moeten aanvullende eisen gesteld worden aan kunststof isolatie producten?

Het is duidelijk dat dit voor de gehele brandweerorganisatie (preventie, pro-actie,

preparatie, repressie en nazorg) effecten kan opleveren.

2.4 Doelstelling

Brandweer Apeldoorn heeft als taak; het voorkomen, beperken en bestrijden van brand,

het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en

al hetgeen daarmee verband houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor mens

en dieren bij ongevallen anders dan brand13.

Brandweer Apeldoorn wil met dit onderzoek bereiken dat er meer bekend wordt over

het brandgedrag van kunststof isolatieproducten. De opgedane kennis wil men inzetten

om brandweermensen bewust te maken van het brandgedrag en de mogelijke gevaren

teneinde de kans op een ongeval bij repressief optreden te minimaliseren. Daarnaast

kunnen de resultaten ingezet worden in de planbeoordeling (risicobeheersing) indien er

sprake is van een bepaald gebruik waarbij het tijdig en veilig vluchten essentieel is.

12 Uitvoering brandveiligheid dakconstructies van stalen damwandprofielen NIBRA 2006
13 Artikel 3 (1a en 1b) Wet Veiligheidsregio’s
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2.5 Onderzoeksvragen

Dit onderzoek zal zich met name richten op de lichte scheidingsconstructie. Deze komen

zowel inwendig, uitwendig en verticaal en horizontaal voor. Het gebruik van kunststof

isolatieproducten in inwendige scheidingsconstructie komt nu nog beperkt voor. Deze

vorm zal in de toekomst mogelijk vaker voorkomen, denk bijvoorbeeld aan het toepassen

van unit- en modulebouw. Heeft dit gevolgen en zo ja, welke gevolgen heeft dit dan

voor de repressieve dienst?

Brandweer Apeldoorn is met name geïnteresseerd in antwoorden op de volgende

onderzoeksvragen;

Risicobeheersing

1. Welke rol kan de afdeling risicobeheersing innemen om de risico’s te beperken, te

voorkomen c.q. vooraf inzichtelijk te maken in relatie tot kunststofisolatie?

Incidentbestrijding

2. Moet, en zo ja in welke gevallen, is speciale nazorg voor brandweermensen

noodzakelijk als zij tijdens bluswerkzaamheden onbeschermd in contact zijn

geweest met rook, afkomstig van kunststof isolatieproducten?

3. Wijkt het brandgedrag van kunststof isolatieproducten in de praktijk af van de

geconditioneerde tests bij een testinstelling en wat zijn daarvan de gevolgen voor

de repressieve dienst?

4. Zijn er indicaties14 aan te geven die (in relatie tot het gebruik van kunststof

isolatieproducten) de bevelvoerder tijdens een brand alert maken op mogelijke

gevaren?

5. Zijn er (in relatie tot het gebruik van kunststof isolatieproducten) andere gevaren

die een risico vormen voor het repressief optreden van de brandweer?

14 Bijvoorbeeld; Box in Box (De Punt) – RSTV – duidelijk zichtbaar grote hoeveelheid onbeschermde spuit PUR
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2.6 Onderzoeksmodel in schema

Figuur 2 –onderzoeksmodel

Interviews

Risicobeheersing

pro actie / preparatie / preventie

Incidentbestrijding

repressie / nazorg

Conclusies & aanbevelingen

Probleemstelling

Onderzoeksvragen

Omgevingsanalyse

Product

Wet & Regelgeving

Testmethoden/praktijk

Brandonderzoek

Berekeningen

Analyse

Rapportage

Conclusies & aanbevelingen

Praktijkonderzoek

Doelstelling - opdrachtgever
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3. Praktijkonderzoek

Inleiding

Tot voor kort was brandonderzoek in Nederland een redelijk onontgonnen terrein.

Opmerkelijk eigenlijk als je bedenkt hoeveel informatie uit gebeurtenissen te halen valt.

Lange tijd waren grote aantallen (dodelijke) slachtoffers het criterium om onderzoek te

doen naar brand. Toch is er een andere belangrijke motivatie om onderzoek te doen,

namelijk lering trekken uit gebeurtenissen ter voorkoming van identieke voorvallen. Ook

voor de op het oog ‘simpele’ branden is met voldoende kennis bij een goede analyse

voldoende bruikbare informatie te verzamelen. Daarnaast levert onderzoek naar

vergelijkbare branden patronen op die van invloed kunnen zijn op het brandweer

optreden. Naast inzettactiek en blustechniek is materiaalgedrag en ‘hoeveelheid gebouw’

van invloed op het resultaat.

Ook verzekeraars zijn in toenemende mate geïnteresseerd in brandonderzoek. In het

verleden was voor verzekeraars grote materiële schade het criterium.

Er is opvallend weinig bekend over branden waarbij betrokken was. Uit de Nederlandse

casuïstiek is dan ook niet te concluderen dat/of dit materiaal een katalysator is geweest

bij grote branden. Wel zijn er incidenteel branden geweest waarbij de betrokkenheid van

kunststofisolatie een nadelige rol heeft gespeeld.

3.1 Brandonderzoek nationaal

Het Bouwbesluit 2003 is gericht op gerede bouwwerken die een veilig verblijf van

mensen moet garanderen, een constructie die een stootje kan hebben (draagvermogen –

windbelasting – sneeuwbelasting – brand) en een lage energiewaarde. Dat tijdens een

brand een bouwwerk veilig door de brandweer betreden moet kunnen worden om de

blusstof op te brengen daar waar het brandt is niet per definitie in het Bouwbesluit

geregeld. In veel gevallen zal die mogelijkheid er zijn maar in sommige ook niet. Om

hierin als bevelvoerder van een brandweereenheid een juiste overweging te kunnen

maken, is naast ervaring en training ook de juiste les- en leerstof nodig. Hierin ligt een

belangrijke motivatie opgesloten voor het doen van vakkundig brandonderzoek door

experts.

Het documenteren van brandverloop en het doen van brandonderzoek staat zoals gezegd

in Nederland nog in de kinderschoenen. Voorzichtig worden de eerste schreden gezet in

deze complexe materie van het in beeld brengen van het brandverloop. Werd er in het

verleden (als er al onderzoek werd gedaan) veelal gezocht naar de oorzaak van de brand

en het achterhalen van een dader, nu wordt door enkele TBO teams in Nederland met

nadruk gekeken naar het brandverloop. Het onderzoek richt zich dan veel meer op de

materialen/producten die in brand hebben gestaan, welke effecten die hebben gehad op

de constructie op de oorzaak van branduitbreiding. Hebben brandpreventieve

voorzieningen hun beoogde werk gedaan om bijvoorbeeld het beperken van de schade of

het invulling geven aan het van te voren bedachte scenario? Dit zijn vragen waarop

brandonderzoekers een antwoord zoeken. Het lerend vermogen van de brandweer wordt

hiermee een enorme impuls gegeven. En dit niet alleen uit repressief oogpunt maar ook

in het beheersen van risico voorafgaand aan een brand. Echter, in het stadium van ons

onderzoek is er te weinig statistiek bekend om hier een waardeoordeel over te kunnen

geven.
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3.1.1 Bedrijfsverzamelgebouw Flevoweg Leiden 03-04-2005

Afbeelding 1; Chris de Waard

Brandverloop; Tijdens een brand in

een bedrijfsverzamelgebouw doet

zich onverwacht een explosie voor

op een plaats die in eerste aanleg

niet bestempeld is als plaats waar de

brand woedde. Juist op dat moment

willen twee brandweermensen

toegang verschaffen tot die zijde van

het gebouw. Door de explosie raken

drie brandweermensen gewond

waarvan twee ernstig.

Analyse; Een eerste analyse van deze brand lijkt te wijzen in de richting van EPS als

belangrijkste oorzaak van de explosieve verbranding van rookgassen. De brandweer

Leiden is dan ook stellig in haar overtuiging dat hierin de oorzaak gezocht moet worden.

De brandweer Leiden heeft een eigen onderzoek uitgevoerd15 en concludeert in haar

rapport dat de medewerkers geen procedurele fouten hebben gemaakt. De brandbare

damp- / vloeistofmengsel in ruimte C is zeer waarschijnlijk gevormd door het

verdampen/smelten van EPS in de dakbedekking en de bitumen dakbedekking zelf. Een

andere belangrijke conclusie is dat brandcompartimenten in gebouwen teniet worden

gedaan door een dergelijke dakconstructie (bedrijfsverzamelgebouw had geen

brandcompartimentering)16.

TNO komt in haar rapport tot dezelfde conclusies, nl. dat het zeer waarschijnlijk is dat de

brandbare gasvorming afkomstig is van door brand ontledende materialen van de

dakconstructie17. Het aangetroffen schadebeeld duidde erop dat er een rookgas explosie

had plaats gevonden. Waarbij de aantekening gemaakt moet worden dat ook de

uittredende rookgassen uit de in unit A heersende brand inpandig verspreid zijn en in

unit C tot explosie gekomen zijn. Om tot een juist oordeel te komen stelt TNO nader

onderzoek voor.

De Inspectie OOV18 heeft de onderzoeken, die naar aanleiding van dit incident zijn

gestart op de voet gevolgd. Eerder dit jaar heeft de inspectie haar onderzoek

“veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel” afgesloten waarbij men wilde zien op

welke wijze lering getrokken werd uit dit incident. Men concludeert dat de brandweer

Leiden snelle en concrete acties19 heeft uitgezet om te leren van dit ongeval.

Heeft kunststof isolatie invloed gehad op het brandverloop? Op de door ons bestudeerde

foto’s is waar te nemen dat een deel van de dakisolatie (inclusief bitumen toplaag) is

verdwenen. Niet duidelijk wordt welke dikte dit pakket heeft en hoeveel m2 er

verdwenen is. Op welk moment dit is gebeurd (voor of na de explosie) is hieruit niet op

te maken. Ook de rapportages van de brandweer Leiden maakt dit niet duidelijk.

15 Bij het brandweeronderzoek waren aanwezig; technische en tactische recherche van politie Hollands-midden,

de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Leiden en de afdeling Preventie en Repressie van de

brandweer Leiden. Persbericht 12-04-2005 gemeente Leiden.
16 Verklaring ir. P. van de Leur
17 Inspectiebericht leren van incidenten “Explosie aan de Flevoweg te Leiden” IOOV
18 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
19 Inspectiebericht 1 jaargang 2005
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Ondanks de afwezigheid van brandcompartimentering20 is het goed mogelijk dat

pyrolyse gassen uittreden naar een ruimte die niet direct bij de brand betrokken is. De

constatering dat er een explosie met een hoge energiewaarde heeft plaats gevonden, is

gelet op het schadebeeld correct. De vraag welke ingrediënten tot deze explosie hebben

geleid is op basis van de beschikbare informatie niet te beantwoorden.

Zie ook hoofdstuk 5.1

3.1.2 Jachtwerf Beuving in Yde - De Punt21 09-05-2008
Afbeelding 2 - WFA

n.b. vanwege de directe hoofdaanleiding

van dit onderzoek is deze brand

uitvoerige beschreven dan de overige

branden.

Brandverloop; op een brand

melding bij de firma Beuving

(brand in de meterkast) rukt een

voertuig van de post Eelde uit.

Het zou gaan om een loods

waarin boten liggen gestald.

Bekend terrein voor de brandweer, zij oefenen hier regelmatig. Voor aankomst (als de

bevelvoerder ‘zicht’ op het gebouw krijgt) maakt hij middelbrand vanwege een

aanzienlijke hoeveelheid lichtbruine rook. De rook blijft laag bij de grond en de

bevelvoerder waarschuwt de RAC om de rotonde die in de buurt ligt door de politie te

laten afsluiten. Na aankomst wordt na een korte verkenning een binnenaanval ingezet

die na een paar minuten een desastreuze wending krijgt. Een onverwacht snelle

branduitbreiding (rookgasexplosie/ deflagratie) voorafgegaan door dikke gitzwarte rook

(laag over de vloer) verrast de brandweer. Betreurenswaardig komen bij deze brand drie

brandweermensen om. In de dagen daarna moeten antwoorden gevonden worden op de

vraag hoe dit zo kon aflopen.

Analyse; Naar aanleiding van deze brand hebben diverse onderzoekscommissies

onderzoek gedaan. In bijlage 1 wordt een opsomming gegeven van de uitgevoerde

onderzoeken en verschenen rapporten.

Uit de verschillende onderzoeken komt een reeks aan conclusies. Zo noemt de commissie

Helsloot in het verkennend rapport dat dit incident exemplarisch was en overal in

Nederland had kunnen gebeuren. Men komt tot de aanbeveling om bij branden in

industriepanden (waar geen noodzaak tot redding is) altijd defensief op te treden. Ook

werd gesteld dat de brandweer Nederland zich nog niet heeft aangepast aan de

veranderde bouwtechniek waarbij verzwaarde isolatievoorschriften een rol kunnen

spelen. De brand werd dan ook betiteld als “gebouw in brand” in plaats van “brand in

een gebouw”. De conclusies in de eindevaluatie richten zich voornamelijk op het gemis

aan specifieke brandweerkennis en de hectiek die een dergelijk incident veroorzaakt

binnen de gemeentelijke organisatie. De commissie kan niet bevestigen dat de

kunststofisolatie van invloed is geweest maar sluit het ook niet uit.

Het onderzoeksteam van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moest de vraag

beantwoorden hoe het kon gebeuren dat bij de brandbestrijding in de Punt drie

20 Verklaring ir. P. van de Leur
21 http://www.hvd-drenthe.nl/DossierYde-dePunt.htm
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brandweermensen om het leven kwamen. Hierbij wordt voornamelijk onderzocht of met

de kennis van nu dergelijke ongevallen zijn te voorkomen. De OVV bedient zich van de

onderzoeksmethodiek door het stellen van een aantal hypotheses om daar vervolgens

een finaal oordeel over te geven. In tabelvorm zijn de zeven hypotheses die onderzocht

zijn weergegeven. Men concludeert dat vier hypotheses niet mogelijk zijn geweest en drie

als mogelijk beschouwd moeten worden.

Hypothese Besluit

1. PUR spuitisolatie veroorzaakt

snelle flash-over in magazijn

De hypothese wordt als mogelijk

weerhouden

2. Er woedt een oscillerende brand in

het magazijn

De hypothese wordt als mogelijk

weerhouden

3. Rookgassen magazijn resulteren in

rookgasexplosie

De hypothese wordt als mogelijk

weerhouden

4. Explosie is niet gerelateerd aan

rookgassen

De hypothese wordt niet weerhouden

5. Uitbreiding naar andere

werkplaatsen voor

rookgasexplosie

De hypothese wordt niet weerhouden

6. Brand verplaats zich snel naar

zoldering boven werkplaatsen

De hypothese wordt niet weerhouden

7. Vergassing dakpanelen zorgt voor

explosief gasmengsel

De hypothese wordt niet weerhouden

Tabel 1 – gestelde hypothese door de Onderzoekraad voor de Veiligheid

In de conclusie van de onderzoeksraad valt te lezen dat de kennis in het herkennen van

signalen van een rookgasexplosie niet of nauwelijks aanwezig is bij de brandweer. Dit in

tegenstelling tot de signalen van een backdraft en flash-over die wel als bekend worden

verondersteld. De aanbevelingen van de Raad richten zich in hoofdzaak op het lerend

vermogen van de brandweer en het brandweeronderwijs maar laat het oorzakelijk

verband met het gebouw in haar aanbevelingen buiten beschouwing. In tegenstelling tot

de eerste (voorlopige)conclusie van de commissie Helsloot concludeert de OVV dat de

sandwich dakpanelen onvoldoende onverbrande gassen konden genereren om een

rookgasexplosie/deflagratie te veroorzaken. (zie hypothese 7).

Het Kennisplatform Isolatie de Punt22, opgericht na het publiceren van het verkennend

onderzoek van de commissie Helsloot, heeft ingenieursbureau DGMR de opdracht

gegeven een onderzoek in te stellen om na te gaan of de dakpanelen in de

brandontwikkeling een rol hebben gespeeld. DGMR concludeert dat met de beschikbare

gegevens geen volledige en realistische schets is te geven van het brandverloop. Wel

concludeert men dat de tijd waarbinnen de brand zich heeft ontwikkeld te kort was om

de PUR sandwichpanelen massaal in brand te krijgen en derhalve hebben de platen niet

kunnen bijdragen aan de snelle brandontwikkeling.

De heer Vos heeft een evaluatie23 gemaakt op basis van de verschenen

(overheid)rapporten aangevuld met eigen interviews en bestudering van foto- en

videomateriaal. De heer Vos beschrijft vanuit zijn expertise als onafhankelijk

brandonderzoeker een chronologische reconstructie van het empirisch brandverloop. Hij

stelt dat qua inventarisatie en lokalisatie(!) van de vuurbelasting in de bedrijfshal, een

22 Het Kennisplatform is een organisatie van belanghebbenden die bedrijfsmatig actief zijn in de isolatiesector.
23 “Wie volgt” Een evaluatie van (overheid)rapportages die zijn uitgebracht na de brand in De Punt op 8 mei

2008 – Fred Vos



Joep Kleinheerenbrink – Leo van Ruiven

Repressieve brandweerrisico’s bij kunststofisolatie – Praktijkonderzoek16

onbevangen waarnemer, er niet aan ontkomt te moeten concluderen dat de sandwich

dakpanelen een doorslaggevende rol moet hebben gespeeld bij het ontstaan van het

ongeval. Het chronologische traject moet als empirische reconstructie de

beoordelingscriteria leveren voor de gebeurtenissen en verantwoordelijkheden; daarom

nam hij de getuigenwaarnemingen, foto’s en video-opnamen chronologisch serieus. De

(‘statische’) berekeningen van de OVV ontberen naar zijn zeggen dit chronologisch,

dynamisch, empirisch perspectief. Naar aanleiding van deze evaluatie is een interview

met de heer Vos gehouden. Het verslag van dit interview kunt u teruglezen in bijlage 2.5

Heeft kunststof isolatie invloed gehad op het brandverloop? De onderzoeksraad

berekent dat het magazijn een zeer kleine openingsfactor had (0,00781). De deuropening

van het magazijn naar de hal laat volgens de OVV te weinig ruimte door voor toetreding

van zuurstof omdat er ook afvoer plaats moet vinden van rook en hete gassen.

Theoretische modellen zouden met een openingsfactor van 0,085 de gastemperatuur naar

1000 graden Celsius kunnen brengen. Bij een openingsfactor van 0,02 zou de theoretische

aanvangstemperatuur ver onder de 550 °C moet liggen. Hierdoor zou de brand in een

vroeg stadium ventilatiebeheerst moeten zijn. Uit onze informatie24 blijkt dat er nog een

tweede afvoer en in een iets later stadium een derde afvoer van rook en hete gassen is

geweest. Deze openingen hebben gezeten in de canallures (+/- 1 m2) van de ongeïsoleerde

gevelbeplating en al heel snel in het doorbranden van de ‘underlayment’ zolderbeplating.

Hierdoor komt de openingsfactor geheel anders te liggen en is hierdoor de 0,085 wellicht

wel gehaald.

Als voorbeeld;

Openingsfactor 0,00781 Openingsfactor 0,085

Figuur 3 – verschillen in openingsfactor die bepalend zijn voor zuurstofaanvoer

24 Verklaring P. van de Leur

Zuurstof

aanvoer

Zuurstof

aanvoer
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Afbeelding 3 – WFA

Bij het bestuderen van de foto’s valt verder op dat de kunststofcoating ter hoogte van het

magazijn nog op de gevelbeplating zit. Hieruit valt te concluderen dat de werkplaatsen

en het magazijn niet in flash-over stadium zijn geweest. De vrije ruimte boven op de

zolder wel. De bijdrage die de variabele vuurlast op de zolder en in het magazijn

(autobanden, etc.) heeft geleverd wordt nergens benoemd (door hoge temperatuur in de

onmiddellijke nabijheid kan deze al aan het pyrolyseren gaan voordat direct vlamcontact

mogelijk werd). Wel wordt gemeld dat op zolder buitenboordmotoren lagen en benzine.

Rekenkundig is de hoeveelheid benzine of de overige goederen in de rapportages niet

meegenomen.

Beredenerend komen we tot de conclusie dat er in beginsel sprake moet zijn geweest van

een lokale brandstofbeheerste brand. Het volume van het magazijn is +/- 480 m3 ruim

voldoende geweest om een snelle brandontwikkeling (in de onbeschermde spuit PUR)

van zuurstof te voorzien. Deze heeft zich in zeer korte tijd ontwikkeld en is door de

underlayment zolderplaat heen gebrand. De hoeveelheid brandbaar materiaal die snel is

verbrandt (spuit PUR), heeft tot een volstrekt andere temperatuur-tijdkromme van de

rookgassen geleid. Deze ‘box in box’ brand blijft maar kort in de werkplaats om daarna

via de doorgebrande zolderplaat uit te breiden naar de zolder inventaris in de hal.

Een oppervlakte van meer dan 1000 m2 aan sandwich dakpanelen wordt na korte tijd

sterk aangestraald door hete rookgassen. Dit alles vindt voor aankomst van de

brandweer plaats. Gelet op de geregistreerde waarnemingen kan de brand onmogelijk

zuurstofbeheerst zijn geweest. Pyrolyse van de sandwichpanelen heeft ervoor gezorgd

dat pyrolysegas kon injecteren in de hete rooklaag en zich daar tot een vrije gaswolk kon

vormen. Er is maar een beperkte hoeveelheid gas nodig om boven de onderste

explosiegrens te komen (5% volume lucht = 50 ltr. gas per m3 lucht). Gedurende het

onderzoek zijn we sterk overtuigd geraakt van het feit dat het uitgassen van de

dakpanelen een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de rookgasexplosie.

Citaat OVV; “ervan uitgaande dat het PUR schuim met een temperatuur groter dan 440 °C 10%

van zijn gewicht omzet in brandbare gassen. Dit komt overeen met 30% van het PUR schuim. Er

verder van uitgaande dat alle vrijgestelde gassen naar de binnenzijde van de loods migreren”.



Joep Kleinheerenbrink – Leo van Ruiven

Repressieve brandweerrisico’s bij kunststofisolatie – Praktijkonderzoek18

In de direct aangestraalde 1000 m2 sandwichpanelen zit 832 kg PUR schuim opgesloten.

Indien zoals de OVV beweert 10% hiervan omgezet wordt in brandbaar gas dan is dit

ruim voldoende om tot een krachtige explosie te komen. Ter beeldvorming; 83 kg gas is 8

grijze gasflessen vol propaan.

Figuur 4 ; Brandvermogensdichtheid als functie van de tijd25

De rode lijn geeft de situatie in de Punt weer. De relatie tijd, temperatuur en

sandwichpanelen heeft in dit unieke voorbeeld meer invloed op elkaar gehad dan

verondersteld. We zijn overtuigd geraakt van het feit dat het isolatiemateriaal een grotere

bijdrage aan de rookgasexplosie/deflagratie heeft gehad dan in de rapportages

beschreven.

3.1.3 Hektrawler Scheveningen 302 – Velserkade / Velsen 30-01-2007
Afbeelding 4 ;

Veiligheidsbureau Kennemerland

Brandverloop; Vermoedelijk door

laswerkzaamheden aan boord van

de vistrawler SCH 302 Willem

van der Zwan ontstaat brand.

Aanwezig personeel, vergezeld

door een zestal reeds aanwezige

brandwachten, ondernemen een

bluspoging. Dit mislukt en

iedereen wordt van boord

gestuurd. Het isolatiemateriaal

van de koelcellen staat inmiddels in brand en de rook die hierbij vrijkomt geeft grote

overlast voor het weg- , scheep- en luchtvaartverkeer in de omgeving. Het

industrieterrein wordt ontruimd en de brand houdt een aantal dagen aan. De impact van

deze brand neemt grote vormen aan.

Het vrijkomen van HCN (blauwzuurgas) is een grote zorg. Een ter plaatse zijnde MOD26

interpreteert de meetgegevens van de brandweer en stelt vast dat er levensbedreigende

waarden worden gemeten op 300 meter van het schip27. Er wordt een

alarmeringsgrenswaarde uitgezet van 500 meter en een voorlichtingswaarde op 1100

meter. Later worden deze waarden teruggedraaid als de MOD zelf gaat meten. Er

25 www.infosteel.be
26 Milieu ongevallen dienst
27 Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan – Instituut voor Veiligheids- en

Crisismanagement en Nibra

Brandverloop de Punt
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worden geen HCN waarden in de onmiddellijke nabijheid van het schip aangetroffen. De

brand heeft in totaal 4 dagen geduurd.

Heeft kunststof isolatie invloed gehad op het brandverloop?

Vanwege de handicap dat het isolatiemateriaal zit opgesloten in zijn constructie is de

bestrijding uiterste lastig. Het lukt niet om de blusstof daar te krijgen waar de brand

woedt. We concluderen dat de onbereikbaarheid van het brandbare isolatiemateriaal van

grote invloed is geweest op het brandverloop.

3.1.4 Bedrijfshal –

Twijzel 29-09-2009
Afbeelding 5 –

Suurenbroek brandonderzoek

Brandverloop; Een

brandmelding bij parket-

en carpetbedrijf Idsarda in

Twijzel (gemeente

Achtkarspelen) wordt

vakkundig door de

brandweer bestreden en is

binnen korte tijd onder

controle. De nacontrole

vindt plaats met een warmtebeeldcamera en er worden geen brandhaarden meer

aangetroffen. Nadat de brandweer is vertrokken wordt 3 uur later opnieuw brand

gemeld bij hetzelfde bedrijf en is het inmiddels een uitslaande brand. De gehele hal

brandt af en de brandweer blijft met de vraag zitten of zij bij de eerste brand iets gemist

heeft en hoe het nu kon dat de hal geheel afbrandde.

Uit onderzoek dat in opdracht van de gemeente Achtkarspelen28 wordt ingesteld, blijkt

dat bij de eerste brand de geïsoleerde sandwichpanelen van de kopse gevel in brand

staan, evenals een aantal producten in de nabijheid van de gevel op de begane grond. Het

verslepen van een voertuig en het blussen met lage druk hadden het gewenste resultaat.

Bij de tweede brand wordt, in tegenstelling tot de eerste, achter in de hal als eerste de

vlammen opgemerkt. De hal is geheel opgetrokken uit sandwichpanelen (wanden en

dak). De zoektocht naar een oorzaak levert geen harde eindconclusie op. Wel blijkt dat bij

verschillende sandwichpanelen (ook op plaatsen waar het niet zo hard heeft gebrand)

schroei, in- en doorbrand plekken worden gevonden. Een van de hypothesis is dat in de

sandwichpanelen29 de brand onopgemerkt is doorgegaan. Echter, deze vorm van

branduitbreiding kan niet (zonder dat er uitvoerig onderzoek naar gedaan wordt)

bepaald worden.

Heeft kunststof isolatie invloed gehad op het brandverloop?

Uit deze rapportage is niet te zeggen of de kunststof isolatie invloed heeft gehad op het

brandverloop. Wel wordt duidelijk dat er een onderzoeksvraag overblijft; ‘kan brand in

een sandwichpaneel ongemerkt uitbreiden’? Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

28 Memo brand bedrijfshal Twijzel – een expert-opinion over de brand 29 juni 2009 bij Idsardi in Twijzel –

Suurenbroek brandonderzoek en advies
29 Uit de rapportage wordt niet duidelijk wat het kernmateriaal c.q. de cachering van de sandwichpanelen is

geweest.
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3.2 Brandonderzoek internationaal

Internationaal staat brandonderzoek al veel langer in de schijnwerpers. Met name de

Scandinavische landen, Amerika, Nieuw Zeeland, Australië en Engeland bedrijven al

decennia lang onderzoek naar brandoorzaak en brandverloop. Ten aanzien van

casuïstiek is men daarin dan ook verder dan in Nederland. Uit deze casuïstiek valt te

concluderen dat branden waarbij kunststofisolatie materiaal betrokken is, de

brandontwikkeling veel sneller verloopt dan “normale” branden. Hieronder een aantal

buitenlandse branden waarbij kunststofisolatie betrokken was.

3.2.1 Woning Eikhofstraat Diksmuide (B) 21-01-2009
Afbeelding 6; Isabelle Vanhassel

Brandverloop; Enkele

medewerkers van een isolatie

bedrijf die zich bezighouden met

het isoleren van woningen met

spuit PUR veroorzaakte een klein

brandje op een zolder in een

woning in Diksmuide (B). In eerste

instantie werd dit door de

medewerkers zelf geblust maar na

verloop van tijd bleek het nog niet

uit te zijn en werden er opnieuw

vlammen zichtbaar. De eigenaar van de woning vertrouwde het niet en belde de

brandweer. Tijdens de verkenning door de brandweer werd het zolderluik geopend en

door instromende lucht (zuurstof) ontstond er een vermoedelijke Backdraft. Beide

brandweerlieden werden vol getroffen door de vuurzee en liepen zware verbrandingen

op. De pyrolyse van de aanwezige materialen (dakbeschot - isolatiemateriaal) heeft

voldoende brandbare gassen ontwikkeld om na instroom van verse lucht boven de

onderste explosiegrens te komen. Noot; Vanuit onze eigen praktijksituatie in de

gemeente Apeldoorn is een vergelijkbaar incident gemeld. Dit incident is gemeld bij de

Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim fabrikanten (NVPU) met de

vraag of zij hiervoor een verklaring hebben. Ondanks dat er verschillende malen contact

is gezocht, rapporten en foto’s zijn opgestuurd en beloften zijn gedaan dat deskundigen

op dit voorval zouden reageren heeft het niets opgeleverd.

Heeft kunststof isolatie invloed gehad op het

brandverloop?

Er heeft zich naar onze opvatting in het materiaal

een chemische broei voorgedaan waardoor deze

boven zijn zelfontbrandingstemperatuur kwam.

Vanwege zuurstoftekort (afgesloten geïsoleerde

zolder) is deze reactie vertraagd. Het vrijkomende

drijfgas (pentaan) in combinatie met het

pyrolysegas van de PUR was voldoende om

tijdens het openen van het zolderluik tot een

krachtige explosie te komen. Hieruit concluderen we dat de spuit PUR een grote invloed

heeft gehad op dit brandverloop.

Afbeelding 7 – eigen beheer
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3.2.2 Luchthaven Dusseldorf – 11-04-1996
Afbeelding 8 -

Luchthaven Dusseldorf

Brandverloop;

Tijdens laswerkzaamheden op de

eerste verdieping in de aankomsthal

vallen vonken tussen de vloer en

het daaronder liggende plafond.

De in deze vloer aanwezige

polystyrene isolatie wordt hierdoor

ontstoken en na eerst een korte

periode in het materiaal ongemerkt

gegloeid te hebben ontstaat er

daadwerkelijk brand. Kort daarna vallen op de begane grond in een bloemenkiosk de

eerste brandende druppels uit het plafond. De inzet van 700 brandweermensen en 215

voertuigen kunnen niet voorkomen dat er een schade ontstaat van naar schatting 350

miljoen D-mark, er 17 dodelijke slachtoffers en 62 gewonden30 te betreuren zijn. Dat de

brand een dergelijke omvang kon bereiken is naar verschillende oorzaken terug te

voeren. Het grote aantal slachtoffers is hier het gevolg van.

De snelle branduitbreiding in de polystyrene isolatie met als bijkomend effect dikke

zwarte rook en de ontbrekende brandscheidingen, maakte de brandweer al bij voorbaat

kansloos. Het ontbreken van zicht op de brand betekende dat het onmogelijk werd om de

blusstof daar te krijgen waar het effect had. Zeker in complexe bouwwerken is dat een

must. De vrijkomende rookgassen waren zeer toxisch vanwege de grote hoeveelheid CO

en de grote hoeveelheid PVC (CO & HCL31) bekabeling. Daarnaast heeft het ook grote

gevolgen voor alle metalen constructieonderdelen. Door HCL worden deze aangetast.

Heeft kunststofisolatie invloed gehad op het brandverloop?

De verstikkende dikke zwarte rook die al snel vrijkwam in (combinatie met de snelheid

waarmee de polystyrene isolatie verbrande) heeft gezorgd voor de zeer snelle

branduitbreiding. Door de combinatie met het afwezig zijn van brandcompartimentering

heeft de kunststofisolatie een grote invloed gehad op het brandverloop.

3.2.3 The Station Nightclub – West Warwick / Rhode Island (USA) – 20-02-2003

afbeelding 9 - www.eventective.com

Brandverloop;

Om het geluid te dempen is in de

discotheek / nachtclub de

achterzijde van het podium bedekt

met polyurethaan isolatie. Zonder

voldoende beschermende

maatregelen te hebben getroffen

wordt tijdens een optreden in de

club special effects gemaakt met

vuurwerk. Delen van de

30 NFPA, Fire investigation summary – Airport terminal fire Dusseldorf (Germany)
31 HCL - Zoutzuurgas
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achterwand worden geraakt en al snel ontwikkelt zich een enorme brand. De club bood

plaats aan 250 mensen maar er waren 430 mensen aanwezig, velen (100 personen) hebben

de uitgang niet gehaald.

De houten constructie van de club in combinatie met het isolatiemateriaal maakt dat dit

inferno onbeheersbaar was. In een later gehouden full scale test werd geconstateerd dat

de brand na 90 sec. de gehele ruimte al op 500 0C had gebracht.32

Heeft kunststof isolatie invloed gehad op het brandverloop?

De snelheid waarmee de polyurethaan isolatie heeft gezorgd voor de branduitbreiding

heeft een grote invloed gehad op het brandverloop.

Conclusie en aanbeveling

Belangrijk is dat lering getrokken wordt uit branden uit het verleden. Zij vormen de

benodigde kennis om tot verbeteringen te komen. (zie hiervoor ook bladzijde 75

uitbreiding onderzoeksmethode TBO). Niet alleen bouwtechnisch maar ook in het

brandweeroptreden.

De zeven beschreven brandonderzoeken33 hebben een gemeenschappelijke deler nl.

kunststof isolatie. In alle gevallen is de rol van de kunststofisolatie in het brandverloop

groot geweest. Hierbij valt op dat er bij vijf incidenten een explosie is gerapporteerd,

waarvan de eerste twee als een rookgasexplosie worden betiteld. Een snelle

brandontwikkeling, een hoge temperatuur en dichte rook zijn andere kenmerken die bij

een dergelijke brand waarneembaar zijn. Uit de beschrijvingen van de verschillende

brandonderzoeken in hoofdstuk 3 blijkt dat kunststofisolatie in vijf verschillende

brandscenario’s zijn in te delen;

1. De brand plant zich voort in een onbeschermde isolatielaag

2. De brand plant zich (on)opgemerkt voort tussen 2 beschermlagen

(sandwichpanelen)

3. Brandoverslag tussen compartimenten door onvoldoende zorg voor een goede

aansluiting.

4. Kunststofisolatie (spuit PUR) kan door chemische broei zichzelf ontsteken

5. Sandwichpanelen (met een PUR of PIR kern) kunnen zonder direct vlamcontact

overgaan tot pyrolyseren (vergassen) en door overdruk in de panelen brandbare

gassen injecteren in de rooklaag c.q. verplaatsen naar de niet brandzijde.

In de eerste drie varianten kan door tijdig constateren worden voorkomen dat incidenten

escaleren en ligt een nadrukkelijke rol voor risicobeheersing weggelegd. Bij de laatste

twee varianten is dat niet het geval en zal pas na het ontstaan van een calamiteit een

beroep worden gedaan op de brandweer. In de navolgende pagina’s worden de

verschillende varianten beschreven en welke maatregelen de gevaarsetting kunnen

verlagen.

32 Further Measurements of Fire Spread through a Room with Polyurethane Foam Covered Walls - Building and

Fire Research Laboratory
33 We realiseren ons dat 7 brandonderzoeken (geheel verschillend van opzet en verslag legging) onvoldoende

zijn om daar wetenschappelijke conclusie aan te verbinden. Het is slecht indicatief bedoeld om de relatie in

beeld te brengen tussen kunststofisolatie en brand.
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3.3.1 Scenario 1 - De brand plant zich voort in een onbeschermde isolatielaag

Afbeelding 10 - Internet

Conclusie;

De invloed die kunststofisolatie op het brandverloop in scenario 1 heeft is groot. Met

name onbeschermde Polystyreen is een enorme brandversneller. Het dient in alle

gevallen voorzien te zijn van een beschermlaag van moeilijk brandbaar materiaal.

Polyurethaan heeft deze eigenschappen in mindere mate maar kan ook niet onbeschermd

toegepast worden.

Aanbeveling;

Indien tijdens een brandveiligheidinspectie onbeschermde kunststofisolatie wordt

aangetroffen dient deze per omgaande te worden beschermd.

3.3.2 Scenario 2 - De brand plant zich onopgemerkt voort tussen 2 beschermlagen

(sandwichpanelen)

Afbeelding 11 – Internet     Afbeelding 12 - Suurenbroek

Conclusie

Onopgemerkte branduitbreiding in sandwichpanelen is op vele manieren mogelijk.

Naast beschadigingen of vervorming door thermische belasting zijn ook de aansluitingen

en bevestigingspunten potentiële toegangen tot het kernmateriaal. Tijdens montage

worden sandwichpanelen verzaagd en als passtukken gebruikt. Door deze werkwijze

ontbreekt een deel van de cachering die tijdens een brandsituatie cruciaal wordt. Op de

rechterfoto is duidelijk waarneembaar hoe de pyrolysegassen vrij komen.

In met name koelcellen wordt ook gebruik gemaakt van sandwichpanelen met een

kunststofisolatie kern. Een eenmaal ontwikkelde brand in dergelijk platen laat zich

onmogelijk blussen vanwege de onbereikbaarheid van de brand voor blusmiddel.

Aanbeveling;

Toezichtmomenten tijdens de bouw vragen speciale aandacht voor een juiste uitvoering

van sandwichpanelen. Van groot belang is dat de cachering van een sandwichpanelen

gesloten blijft. Niet alleen in de dak en geveldelen maar ook in de aansluitingen op

elkaar.

Bijschrift; Op de foto is

duidelijk te zien dat een deel

van het kernmateriaal

onbeschermd is. Door kleine

vervorming van deze plaat

komt de isolatie vrij te liggen

en is bereikbaar voor

vlammen.
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3.3.3 Scenario 3 - Brandoverslag tussen compartimenten door onvoldoende zorg voor

een goede aansluiting

Deelconclusie

Afbeelding 13 - TBO brandweer Apeldoorn

Conclusie;

Juiste uitvoering van brandscheidende details op cruciale plaatsen in de

dakconstructie(binnen of buiten) kan voorkomen dat branddoorslag of brandoverslag

plaatsvindt. Uit de enquête blijkt dat hier cruciale bouwfouten gemaakt worden op

detaillering. Doorvoeringen dienen door een erkend bedrijf te worden afgewerkt. Indien

mogelijk het aantal doorvoeringen te beperken.

Aanbeveling;

Tijdens de toezichtmomenten speciale aandacht voor de uitvoering van thermische lichte

brandscheidingen.

3.3.4 Scenario 4 - Kunststofisolatie (spuit PUR) kan door chemische broei zichzelf

ontsteken

Afbeelding - eigen beheer

Deelconclusie;

De ontsteking van PUR schuim door zelfopwarming wordt bepaald door de

fabriekssamenstelling. Hierbij is de concentratie ‘inhibitor’ (reactieremmer) van cruciaal

belang. Daarnaast is er een kritische straal in de schuimmassa die afhankelijk is van de

temperatuur en het ‘product’.

Bepaalde metalen (koper,roest?)spelen een rol als katalysator tot zelfopwarming. Zo ook

mechanische beschadigingen van het uitgewerkte schuim. Dit kan een rol spelen bij en

opnieuw aanbrengen van een laag.

De vorming van het schuim is een exotherm proces. Het aanbrengen van meerdere lagen

ontmoet de eerder aangebrachte (beschadigde?)- en zeer isolerende - laag waardoor de

exotherme reactie zijn warmte aan die zijde niet kwijt kan. Dat kan dan tot thermical

runaway leiden en (dus)tot zelfontbranding.

Bijschrift ; Deze dakconstructie heeft

brandoverslag naar het

buurcompartiment voorkomen. Een

strook van 4 meter steenwol langs de

gevel heeft dit voorkomen. Een

voorbeeld van een juiste uitvoering.

Bijschrift; In Apeldoorn heeft een chemische

broei plaats gevonden direct na het isoleren

met spuit PUR van een woonkamervloer. De

Nederlandse Vereniging voor Polyurethaan

fabrikanten (NVPU) is gevraagd om

duidelijkheid te geven wat hier is mis

gegaan. In afwachting op antwoord kan hier

nog geen conclusies aan verbonden worden.
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Voor bepaalde PUR producten is er een kritische temperatuur van 120 gr.C bij een

‘critical thickness’ van 50 mm vastgesteld voor ‘thermical runaway’. 34

Een andere oorzaak kan vocht zijn. De koolwaterstofverbinding MDI

(methyleendifenyldiisocyanaat) is een grondstof voor PUR, dat in contact met vocht een

reactie zal gegeven. Een vochtige kruipruimte kan hiervoor voldoende zijn.

Bijkomend probleem is dat bij een onvolledige (interne) verbranding/verkoling HCN

(blauwzuurgas) vrijkomt. HCN kan door de mens via de huid opgenomen worden en is

in kleine concentraties al gevaarlijk. Vergiftigingsverschijnselen lijken op een vergiftiging

met CO, echter de gevolgen zijn veel ernstiger.

Met name in kleine afgesloten ruimten (veel voorkomend bij later isoleren) kunnen

pyrolysegassen boven de onderste explosiegrens komen en door vonkvorming tot

explosie komen.

In de gestratificeerde situatie is HCN in een hoge hal van minder groot belang. Door de

hoogte van de hal zal de rooklaag langer gestratificeerd blijven waardoor blootstelling

minder snel zal plaats vinden.

Aanbeveling;

Tijdens repressieve inzet de ruimte langdurig ventileren en voorkomen dat vonkvorming

kan zorgen voor explosie. Beperk het aantal brandweermensen tot een minimaal

benodigde aantal en beschermd deze met ademlucht en handschoenen ten einde

huidcontact te voorkomen met het onzichtbaar HCN. Voorzie personeel van draagbaar

gasalarm detector om te bewaken of concentraties HCN vrijkomen. Indien sprake is van

HCN alarm de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) in kennis stellen. In overleg met deze

functionaris bepalen of de geneeskundige adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) ter plaatse

moet komen.

De aanwezigheid van cyanideachtige stoffen blijkt erg moeilijk betrouwbaar vast te

stellen. Rookgassen zijn doordrenkt van toxische stoffen en de cocktail is niet eenvoudig

uit te pluizen. Wel wordt onderkend dat het aanwezig is. Het vergt nader

wetenschappelijk onderzoek om vast te kunnen stellen welke gevaren de hulpverleners

c.q. de bevolking hierbij loopt.

3.3.5 Scenario 5 - Sandwichpanelen kunnen zonder direct vlamcontact overgaan tot

pyrolyseren (vergassen) en door overdruk in de panelen brandbare gassen injecteren in

de rooklaag c.q. verplaatsen naar de niet brandzijde.

Afbeelding 14 – Internet

Deelconclusie;

Onze conclusie is dat er wel degelijk een oorzakelijk verband is tussen de snelle

brandontwikkeling met hoge temperatuur en kunststofisolatie. Belasting door convectie

34 Ignition Handbook, Vytenis Brabauskas Ph.D. Society of Fire Protection Engineers. ISBN 0-9728111-3-3



Joep Kleinheerenbrink – Leo van Ruiven

Repressieve brandweerrisico’s bij kunststofisolatie – Praktijkonderzoek26

van een hete rooklaag en aanstraling van vlammen aan een thermisch lichte constructie

leidt al snel tot het vergassen van het kernproduct. De cachering is thermisch uiterst licht

en zal temperatuur onmiddellijk doorgeven aan de isolatiekern. EPS vertoont boven de

100 °C direct ontledingsgedrag. Het zal smelten, ontgassen en dichte zwarte rook

verspreiden. PIR zal eerst verkolen en daarna zijn ontledingsgassen afstaan aan de

omgeving.

Door de cachering kunnen de brandbare pyrolysegassen enkel daar ontwijken waar

lekkages in de cachering zitten. Deze lekkages kunnen ontstaan door deformatie van de

cachering of ter plaatse van de bevestigingspunten. Het ontwijken van de pyrolysegassen

hoeft niet per definitie aan de brandzijde te zijn. Ook de niet brandzijde kan beschadigd /

vervormd worden waardoor juist daar gassen ontwijken. Wanden zullen in het stadium

voorafgaand aan een flash-over situatie maar beperkt mee doen. Dit komt omdat alleen

het bovenste deel van de wand (afhankelijk van de plaats van de brand) door de hete

rooklaag belaagd wordt.

De inhoud van de ruimte is mede bepalend hoe snel een brand zich kan ontwikkelen. In

een grote ruimte zal het relatief langer duren voordat het flash-over moment wordt

bereikt. In deze situatie krijgt de aanwezige kunststof isolatie meer tijd om te pyrolyseren

(vergassen). Het risico op een rookgasexplosie wordt hiermee vergroot.

Aanbeveling;

Een verkenning moet gericht zijn op het verkrijgen van informatie omtrent het

brandverloop en de constructie van het gebouw. Met name het stadium waarin de brand

zich op moment van verkenning bevindt is bepalend voor de inzet.

Een bevelvoerder die bij een in brand staand gebouw arriveert dient te analyseren welke

bouwconstructie is toegepast. Gebouwen met thermische lichte schil zijn relatief

eenvoudig te herkennen aan een stalen damwandprofiel. Dakconstructies zijn vanaf

maaiveld niet te zien en deze informatie dient vanuit het gebouw te komen. Meet met een

warmtebeeldcamera, voorzien van een infrarood sensor om een puntmeting van de

temperatuur van het dak te doen. Is deze boven de 100 °C dan is aannemelijk dat het

kernmateriaal in het dak aan het pyrolyseren(vergassen) is.

Conclusie

Het ontbreekt in Nederland aan bruikbare gegevens omtrent de relatie kunststofisolatie

en brand. Team Brand Onderzoek heeft hierin een belangrijke functie en moet hiervoor

input gaan verzamelen.

Aanbeveling

In de door dit team gehanteerde onderzoeksnotitie dient een kader opgenomen te

worden waarin kunststofisolatie benoemd wordt. Met name van belang is dat hierin de

invloed van kunststofisolatie op het brandscenario wordt onderzocht. Heeft

kunststofisolatie een rol gespeeld, en zo ja welke? Het is namelijk van groot belang dat er

lering wordt getrokken uit branden uit het verleden. Zij vormen de benodigde kennis om

tot verbeteringen te komen. Niet alleen bouwtechnisch maar ook in het

brandweeroptreden.
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3.4 Rapportage

Veel verschillende incidenten hebben aanleiding gegeven tot het schrijven van rapporten.

Een ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en expertise maar wel steeds met een eigen

opdrachtgever. Verschillende experts hebben we gesproken35 en we hebben vertrouwen

in de wijze van verslaglegging. We hebben geen enkel moment de indruk gekregen dat er

rapporten geschreven worden waar de auteur niet achter staat. Wat ons wel opvalt zijn

de grote verschillen van inzicht die experts onderling met elkaar hebben. Vanuit de

wetenschap redenerend zou dat verschil veel kleiner moeten zijn. Kanttekening; de markt

als opdrachtgever publiceert logischerwijs ook alleen die rapporten die gunstig zijn voor

het product of het bedrijf.

3.4.1 Rapport Nieman

Auteurs Rapport nr. Opdrachtgever Datum Rapport titel

Ir. M.E.A.

Schoffelen

Ir. R.A.P. van

Herpen

Wz090360aaA0.msc Rockwool

Benelux BV

16 december

2009

Brandveilige

isolatie in een

natuurlijk

brandconcept
Tabel 2

De geplande herziening van het Bouwbesluit 2003 was aanleiding voor de firma

Rockwool Benelux BV om onderzoek te laten verrichten in hoeverre de bestaande

regelgeving het gedrag van brandbare isolatiematerialen de brandveiligheidsrisico’s

voldoende beperkt. In het onderzoek wordt uitgegaan van generieke

materiaaleigenschappen. De gebruikte samenstelling in producten kan hierin verschillen.

De auteurs hebben in deze rapportage gekozen om een rekenkundige koers te varen.

Uitgaande van het natuurlijk brandconcept (NEN 6055:2009) wordt met een fysisch

brandmodel de temperatuurontwikkeling berekend uit het brandvermogensscenario.

Hierin is het totale brandscenario van belang; lokale brandfase, stationaire brandfase en

de dooffase.

De auteurs hebben een viertal varianten doorgerekend waarbij als resultaat gesteld kan

worden dat de temperatuurbelasting op de binnenzijde van een constructie al na korte

tijd hoog kan oplopen.

Een kenmerk van isolatiematerialen die tot de productgroep thermoharders gerekend

mag worden is dat ze bij opwarming ontbinden en vergassen in plaats van smelten.

Polyurethaan verbindingen breken bij 200 °C al af. Vanwege de brandbaarheid van

pyrolysegassen en de lage LFL-grenswaarde36 (1,1% volume in lucht) zitten hier risico’s

in opgeslagen.

Thermodynamisch gedrag van de constructie heeft effect op het isolatiemateriaal. De

thermisch zware variant houdt in dat er gedurende het brandproces geen

warmtetransmissie door de constructie optreedt. Hierdoor heeft het geen gevolgen voor

het isolatiemateriaal. In thermische lichtere varianten is dit juist wel het geval.

Daarnaast wordt in het onderzoek beschreven dat testen de brandwerendheid van

constructieonderdelen bepalen. Bij dergelijke beproeving blijft brandvoortplanting naar

35 Het verslag van deze interviews is te lezen in bijlage 2
36 Lower Flammability Limit – onderste explosiegrens
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een naastgelegen ruimte buiten beschouwing. Wanneer een brandbaar isolatie materiaal

is toegepast bestaat het risico dat bij ondeskundige uitvoering van de detaillering, brand

zich langs deze weg voortplant. Bij het instromen van pyrolysegassen in de hete

rooklaag, bijvoorbeeld door het pyrolyseren van sandwich dakpanelen, kan de

concentratie eenvoudig de LFL waarde overschrijden en leiden tot een explosie. Ook dit

is onderbouwd met een berekening.

Gesteld wordt dat een explosie in de repressieve fase (brandweer inzet) alleen te

verwachten is bij een thermische lichte constructie waarin kunststofisolatie is toegepast.

Dit vanwege het feit dat alleen dan de isolatiekern relatief snel pyrolyseert. Bij thermisch

zware constructies waarin kunststofisolatie is toegepast is dit gevaar er niet. Het

bezwijken van de gehele constructie of een deel is projectspecifiek.

De auteurs stellen in hun conclusies en aanbevelingen dat het toepassen van brandbare

isolatiematerialen in veel gevallen geen aanvullende eisen vraagt. Indien deze in

brandwerende scheidingen wordt toegepast dient deze te voldoen aan de NEN 6069. Ter

voorkoming van branddoorslag dient aandacht voor de aansluitende detaillering te zijn,

bijvoorbeeld door een strook onbrandbare isolatie ter hoogte van het aansluitdetail.

Indien kunststofisolatie in een thermisch lichte scheidingsconstructie, bij gelijkwaardige

oplossingen (artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003) waar rookbuffering wordt toegepast

om langere ontruimingstijden toe te staan of een binnenaanval door de brandweer

mogelijk te maken, moet rekening worden gehouden met het risico van een

rookgasexplosie.

Eigen conclusie van dit rapport

Realiserend dat de complexiteit en de vele verschijningsvormen van brandbare

isolatiematerialen groot is hebben de auteurs de keus gemaakt om maar enkele ruimten

te beschouwen. Met name die ruimten waarvan op voorhand verwacht kon worden dat

deze risico’s inhielden.

De risico’s zitten vooral in het uitgangspunt dat voor de grotere brandruimten een

branduitbreidingssnelheid is gehanteerd van 600 seconden (slow) in de berekeningen.

Conform NEN-EN 1991-1-2:2002/NB:2007 die het Nieman rapport als uitgangspunt heeft

gehanteerd hoort deze branduitbreidingssnelheid bij een industriefunctie met een opslag

die slecht brandbaar en in kleine hoeveelheden aanwezig mag zijn. Dit betekent dat het

toepassingsgebied van deze rapportage op maar weinig gebouwen van toepassing kan

zijn aangezien ook vier andere industriefuncties worden genoemd in deze norm met een

snellere branduitbreidingssnelheid. De branduitbreidingssnelheid heeft in dergelijke

berekeningen een grote invloed op de ontwikkeling van de temperatuur in de

brandruimte. Dit zal betekenen dat indien gekozen was voor een snellere

branduitbreidingssnelheid de tijd van pyrolyseren (vergassen) korter zal zijn en dus

minder “brandstof” kan leveren voor een eventuele rookgasexplosie.

Een kanttekening bij deze berekeningen is echter wel dat de gekozen oppervlakte van

brandruimten niet groot zijn (maximaal 1.000 m2 = grenswaarde Bouwbesluit). In de

praktijk hebben de industriefuncties vaak van een grotere omvang. Voor deze situatie

betekent dit dat de temperatuur opbouw in deze brandruimte met een groter oppervlakte

juist langer duurt en daardoor het risico op een rookgasexplosie wordt vergroot.

Tevens wordt in het rapport gesteld dat de gepyroliseerde brandstof afkomstig van de

kunststofisolatie boven in de nok van het dak blijft “afwachten” totdat deze wordt

ontstoken. Deze rookgasexplosie is een theoretische benadering (theorie van Lars-Göran

Bengtsson). Het is echter de vraag of dit in de praktijk gebeurt. Doordat dit verschijnsel



Joep Kleinheerenbrink – Leo van Ruiven

Repressieve brandweerrisico’s bij kunststofisolatie – Praktijkonderzoek29

nog weinig wetenschappelijk is onderzocht en nog erg onbekend terrein is kan in dit

onderzoek geen keihard oordeel over gegeven worden.

Echter het is ook te onderbouwen dat deze snelle branduitbreiding (de rookgasexplosie

c.q. deflagratie) een meer dynamisch karakter heeft. Door inwendige druk in de

sandwichpanelen kan de gepyroliseerde brandstof (de kunststofisolatie) door de stalen

cachering worden geperst en geïnjecteerd worden in de rooklaag. Deze gepyroliseerde

brandstof kan meerdere vrije “gasbellen” vormen in de rooklaag. Deze ‘gasbellen’

kunnen in relatief kleine hoeveelheden al tot een explosie (deflagratie) leiden. Aangezien

de stalen cachering van de sandwichpanelen ook door straling, convectie en geleiding,

geleidelijk over de oppervlakte worden opgewarmd en bij voldoende temperatuur van

de stalen cachering kan leiden tot een plotselinge ontsteking van deze “gasbellen”.

3.4.2 Rapport Efectis

Auteurs Rapport nr. Opdrachtgever Datum Rapport titel

Ir. R.J.M. van

Mierlo

Ing. M.P. de

Feijter

2009292 Ministerie van

VROM

Februari 2010 Brandveiligheid

van

isolatiematerialen

Tabel 3

De ‘geheime’ brief van Rockwool Benelux (maart 2009) is voor het ministerie van VROM-

WWI aanleiding geweest om Efectis Nederland onderzoek te laten doen naar de

brandveilige toepassing van brandbare isolatiematerialen in de bouw. De hoofdvraag

waar het ministerie van VROM een antwoord op wilde was; “is de huidige Nederlandse

bouwregelgeving voldoende brandveilig m.b.t. EPS/PUR toepassingen?” Efectis heeft dit

onderzoek uitgevoerd op basis van bestaande informatie en kennis en heeft geen

aanvullende testen of berekeningen uitgevoerd. Een klankbordgroep heeft dit onderzoek

begeleidt.

Om tot een antwoord te komen wordt eerst de bouwregelgeving doorlopen en bekeken

hoe zich deze verhouden tot de Europese bouwregels. Het Europese systeem gaat uit van

prestaties van het gebouw, dus nadat de producten zijn aangebracht. De Europese

richtlijn bouwproducten (RB) biedt meetmethoden, berekeningsmethoden en

klasseringmethoden waarin de lidstaten hun eisen mogen uitdrukken. Opmerkelijk is dat

in dit systeem aanpassingen mogelijk zijn als gebruikte testmethoden aantoonbaar ‘niet

representatief’ zijn. De ontwikkeling van de klassering voor pijpisolatie is hier een

voorbeeld van. Voor de beschouwde isolatiematerialen zijn in Nederland de volgende

prestatie-eisen opgenomen;

 Onbrandbaarheid en bijdrage tot de brandvoortplanting (EN-13501-1)

 Rookproductie bij brand (EN-13501-1)

 Brandwerendheid op bezwijken en scheidende functie (EN-13501-2, -3, -4)

 Brandgevaarlijkheid van daken (EN-13501-5)

Europees gezien komen er, door diverse oorzaken nogal wat interpretatie verschillen van

deze regelgeving voor.

Efectis stelt in haar rapport dat het testen van producten maar een beperkte weergave is

van de praktijk. Er zijn zoveel parameters die invloed hebben op de testresultaten dat

gesproken mag worden over een indicatie van het brandgedrag en niet meer dan dat.

Daarbij blijft het een afweging tussen wetgever en de marktpartijen om te bepalen

hoeveel kosten de bouwwereld moet worden opgelegd om de veilige toepassing van
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bouwproducten te borgen. Vanwege de kosten kan brandgedrag maar bij een paar

scenario’s worden getest. Dit zijn meestal sterk vereenvoudigde representaties van de

praktijk. In hoofdstuk 5 zoomt Efectis in op een aantal praktijkbranden waarbij

isolatiemateriaal mogelijk een rol gespeeld zou hebben in het brandverloop. Volgens de

auteurs komt het wel voor dat isolatiemateriaal een bijdrage levert aan de brand maar dat

nauwelijks een significante rol speelt. Veelal zijn het andere oorzaken die maken dat

isolatiemateriaal betrokken raakt, bijv. een niet deugdelijk uitgevoerde scheiding of het

‘bloot liggen’ van onbeschermde isolatie materiaal. Men waagt zich niet aan de conclusie

of een ander isolatie materiaal hetzelfde brandverloop had gegeven.

De fysische invloed van isolatie ligt men name in het ‘isoleren’. Een geïsoleerde ruimte

kan bij brand zijn temperatuur moeilijk kwijt en zal zich veel sneller ontwikkelen dan in

een ongeïsoleerde ruimte. De bijdrage van het materiaal zelf is afhankelijk van de aard

van het materiaal en de gebruikte toepassingswijze. Brandbare isolatiematerialen kunnen

een belangrijke bijdrage aan de brand leveren indien in een vroeg brandstadium op grote

schaal de vlammen het materiaal kunnen bereiken. Het op grote schaal uittreden van

ontledingsgassen is dan mogelijk. Het gedrag van brandbare isolatiematerialen kan

rookverspreiding naar andere delen van het bouwwerk beïnvloeden. Dit aspect is

nauwelijks opgenomen in de huidige testmethoden. Volgens de NEN-6075 is de

rookwerendheid van scheidingsconstructies 1,5 maal de waarde van de

brandwerendheid. Dit is een zeer grove benadering. Alleen voor deur / kozijn

constructies bestaat een rookwerendheidtest.

De auteurs beschrijven een aantal gangbare toepassingen van brandbaar

isolatiemateriaal. De overall conclusie is dat de bijdrage die isolatiemateriaal bij brand

heeft, opgesloten zit in een juiste verwerking van het product. Is deze correct gemonteerd

en is het omhulsel geheel gesloten, dan zal de bijdrage aan brand beperkt blijven. In alle

andere gevallen is het mogelijk dat brandbaar isolatiemateriaal een significante bijdrage

levert aan de brandontwikkeling (afhankelijk van het kernmateriaal).

Brandbare materialen kunnen, mits goed verwerkt, aan hoge brandprestaties voldoen. De

crux zit in de zinsnede ‘mits goed verwerkt’. Een betere borging van de juiste toepassing

van bouwproducten wordt als aanbeveling gedaan om reductie van risico’s te

bewerkstellingen. Naar de mening van Efectis is het antwoord op de onderzoeksvraag

het niveau van de huidige brandbare isolatiematerialen niet significant onveiliger dan het

algemene brandveiligheidsniveau. Voor toekomstige wijzigingen in het gebruik, bijv. in

grootschalige toepassing in gebouwen waar mensen slapend aanwezig zijn of

hulpbehoevend, is dit mogelijk anders.

Eigen conclusie van dit rapport

De auteurs van dit rapport hebben zich beperkt tot wat voorhanden was aan informatie

en daarnaast geput uit eigen kennis. Deze keuze heeft er toe geleid dat er geen nieuwe

inzichten zijn verkregen maar een opsomming en ordening van bekende gegevens met

een herhaling van zetten als gevolg. Het beschouwen van een aantal branden waarbij

brandbaar isolatiemateriaal werd verdacht van een meer dan gemiddelde bijdrage aan de

brand is onderdeel van dit rapport. Analytisch scherpe beoordelingen ontbreken. Met

laat (wellicht speculatief) onbenut of een ander product hetzelfde brandgedrag vertoond

zou hebben. De mening is dat er betere testmethoden zijn (grote schaal) dan nu worden

uitgevoerd maar dat het de overheid aan juridische middelen ontbreekt om dit dwingend

op te leggen is zorgelijk.
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Het testen van bouwproducten geeft niet meer dan een kleine indicatie en staat in geen

enkele verhouding tot de praktijk. Producten worden met uiterste precisie en zorg in ‘top

conditie’ gebracht voor de test, eenzelfde zorg ontbreekt in de praktijk. Los van de vraag

of de expertise in de bouwwereld aanwezig is wordt simpelweg een economische

afweging gemaakt. De kosten/baten analyse die marktpartijen doen is geen risico

afweging op het gebied van brandveiligheid!

Dat de auteurs geen uitspraak doen over de toepassing van brandbare isolatiematerialen

in publiekstoegankelijke gebouwen en voor minder zelfredzame personen is opmerkelijk.

De vraag stellen is bijna de vraag beantwoorden zou je zeggen.

Mede naar aanleiding van dit rapport hebben we de heer van Mierlo geïnterviewd. Een

verslag van dit interview is te vinden in bijlage 2

3.4.3 Rapport DGMR

Auteurs Rapport nr. Opdrachtgever Datum Rapport titel

Ir. P.H.E.

van de Leur

F.2009.0596.00.R001 Kingspan

Geïsoleerde

Paneelsystemen

11-05-2009 Brandveilige

toepassing van

kunststof

isolatieproducten

in gebouwen
Tabel 4

Uit de inleiding blijkt dat Kingspan geïsoleerde paneelsystemen DGMR opdracht heeft

verleend om een document op te stellen waarin de mogelijkheden en beperkingen

worden besproken voor het veilig toepassen van kunststof isolatiematerialen. Dit op

basis van objectieve, wetenschappelijk verantwoorde gegevens.

Reden voor deze opdracht is de ‘geheime’ brief die de firma Rockwool heeft geschreven

aan de vaste commissie voor Justitie in de tweede kamer waarin gepleit wordt het

gebruik van kunststof isolatiemateriaal te beperken in de geplande aanpassingen van het

Bouwbesluit.

De auteur gaat eerst in op het gebruik van de termen brandbaar en onbrandbaar. Hij

concludeert dat er veel misvatting bestaat over deze begrippen. De suggesties dat er met

brandbare materialen niet brandveilig gebouwd kan worden zijn onjuist. Met

isolatiemateriaal worden producten samengesteld die wel degelijk kunnen voldoen aan

bepaalde brandklassen.

Er zijn diverse motieven waarom er juist voor kunststof isolatiemateriaal gekozen wordt;

thermische prestaties (hoge isolatiewaarde), vochtongevoeligheid, laag eigen gewicht,

hygiëne en beloopbaarheid. Vervolgens gaat de auteur in hoofdstuk vier in op het grote

scala aan producten en varianten in samenstellingen van kunststof isolatiemateriaal. Het

over een kam scheren van al deze producten is zijns inziens onterecht, mede doordat de

verschillende producten verschillend brandgedrag laten zien.

Tijdens de uiteenzetting van de rol van isolatiemateriaal bij de ontwikkeling van brand

wordt het pad van de wetenschap verlaten en wordt er een aantal hypothesen gesteld;

1. In de ontwikkelfase van de brand heeft het isolatiemateriaal een verwaarloosbaar

aandeel ten opzicht van de inventaris.

2. De afscherming van het isolatiemateriaal in bepalend voor de bijdrage die het

levert aan de brand. Alleen onbeschermde isolatie levert een bijdrage.
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3. De plaats en oriëntatie van het product. Hier wordt gesteld dat in een hoog

gebouw de sandwichpanelen onvoldoende worden aangestraald.

4. De aansluitingen bij de compartimentgrenzen dienen zorgvuldig uitgevoerd te

worden. Hierdoor kan branduitbreiding niet plaatsvinden en heeft de brand

betrekking op één brandcompartiment.

5. In vergelijking met andere producten, zoals inventaris en gebouw

afwerkingmaterialen, is de relatieve bijdrage van het isolatie materiaal beperkt.

Gesteld mag worden dat de genoemde hypothesen zeer beperkt van aard en omvang zijn

en positief voor de isolatie materialen uitpakt. Zij geven echter een beperkt beeld van de

werkelijkheid.

Bouwproducten worden met behulp van brandtesten ingedeeld in Euroklassen. Zo ook

isolatie producten. Deze Europese geharmoniseerde beproevingsmethoden zijn opgezet

om een representatief beeld te schetsen van het product in de praktijk. De komst van de

EN-13823 waarmee de Single Burning Item (SBI proef) beschreven wordt is een

belangrijke stap voorwaarts in vergelijking met de Nederlandse beproevingsmethoden.

De heer van de Leur haast zich te zeggen dat de SBI test voor bepaalde producten niet

representatief is en dat hiervoor nieuwe testen ontwikkeld worden. Sandwichpanelen

met PIR als kernmateriaal voldoen ruimschoots aan deze eis. Zij mogen daarom overal in

een gebouw zonder verdere afscherming toegepast worden. Enkele kale kunststof isolatie

producten halen deze testen niet en kunnen maar beperkt toegepast worden.

In de risicoafweging wordt het restrisico afgewenteld op de gebruikers, hulpverleners en

gebouweigenaar. Hoe deze zich bewust moeten zijn van dit risico c.q. hoe zij dit risico

kunnen verkleinen,vertelt het verhaal niet.

Uit brandstatistieken blijkt dat er wel degelijk een bijdrage wordt geleverd door kunststof

isolatiemateriaal. De vraag of dit ook tot hogere schade leidt, is weer sterk afhankelijk

van welk product is toegepast.

De auteur wijst er fijntjes op dat het veiligheidsniveau van het gebouw niet afhangt van

één bepaald product, maar alle bouw- en inventarisproducten samen.

In zijn eindconclusie stelt de auteur dat er geen enkele noodzaak is om de toepassing van

kunststof isolatie producten te verbieden of de beperken ten gunste van andere

producten.

Eigen conclusie van dit rapport

De wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing van dit rapport ontbreekt in zijn

geheel. De gestelde hypothesen zijn maar een fractie van de praktijk en zullen in veel

gevallen een ander beeld geven dan gesteld (ook in de genoemde hypothesen). Het

aanpassen van brandtesten, omdat testresultaten van producten niet representatief zijn, is

een teken aan de wand. Er worden naar ons idee zaken rooskleuriger voorgesteld dan in

werkelijkheid en de gevolgen van dit handelen afgewenteld op anderen. Of, zoals de heer

Suurenbroek dit zo mooi schetste in zijn Lectorale rede; “Het is curieus dat in veel gevallen

de kans op een calamiteit door één partij kan worden geaccepteerd, maar dat de gevolgen – als de

calamiteit zich toch voordoet – afgewenteld wordt op een ander…. De vraag is wat hier nog

acceptabel is en wie daar serieus de verantwoording voor wil nemen.”….

Mede naar aanleiding van dit rapport hebben we de heer van de Leur geïnterviewd en

een verslag van dit interview is te vinden in bijlage 2
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3.4.4 Vereniging Algemeen Schade Preventie Overleg (ASPO)

In 2002 werd bij monde van de heer H. Knip (adjunct directeur AON Risk Consultants)

een schrijven uitgedaan betreffende de invloed van bouwmaterialen op brandveiligheid.

Het betreft geen rapportage maar een informatief schrijven. Vanwege de grote

raakvlakken met dit onderzoek is een samenvatting van dit schrijven opgenomen in dit

rapport. Het cursief geschreven hieronder is een citaat uit dit schrijven.

“ De materialen waarmee gebouwen worden gebouwd hebben een belangrijke invloed

indien men wil spreken over een brandveilig gebouw. Hoe belangrijk laat zich het best

vertalen als; uit het oogpunt van brandgevaar c.q. brandveiligheid van een gebouw kan bij

een algemene brandrisicobeoordeling de gebouwconstructie een redelijk neutrale factor

zijn. Hiervoor gelden wel essentiële voorwaarden. Een bekende Amerikaanse professor zei

ooit, ‘the building is the victem of the fire’. Hiermee gaf hij aan dat een gebouw maar zeer

ten dele een verhogend brandrisico vormt. Het zal duidelijk zijn dat dit alleen van

toepassing is op die gebouwen met een onbrandbare constructie. De praktijk is met haar

moderne bouwmaterialen wat weerbarstiger. Immers, een gebouw mag alleen slachtoffer

van de brand zijn maar nooit de aanleiding of de oorzaak.”

In het vervolg van het schrijven gaat de auteur in op het gebruik van isolatiematerialen

(brandbaar en (nagenoeg)onbrandbaar) en stelt dat dit in grote mate de brandbaarheid

van een gebouw bepaalt. Hij stelt kanttekeningen bij het extrapoleren van kleinschalige

producttesten naar de praktijk. Iedereen zal beamen dat hoe grootschaliger de

proefneming is, des te betrouwbaarder de uitslag.

Hij spreekt zijn verbazing uit dat er zo weinig lering getrokken wordt uit de branden die

zich hebben voorgedaan en waarbij zoals hij stelt ‘bepaalde bouw- en isolatiematerialen

hun ware –desastreuze- brandgedrag vertonen’. In de historie werd al lering getrokken

uit branden die zich hadden voorgedaan. Hij verwijst hier na de stadsbrand die

Amsterdam in 1527 trof en een groot deel van de stad verwoestte. In de wederopbouw

werd door Karel de V (1500-1558) uitgevaardigd dat men alleen stenen muren mocht

bouwen. Er stonden zelf sancties (boetes) op indien bouwers hiervan afweken.

Zelfs de effectieve werking van een automatisch blussysteem kan ondermijnd worden

door een verkeerde keuze in isolatiemateriaal. Het certificeren van een dergelijke

combinatie – brandbare isolatie op het dak en een sprinklerinstallatie- kan leiden tot

afgifte van een partieel certificaat.

In de overall conclusie stelt de auteur dat men lering moet trekken uit het verleden en

consciëntieus keuzes moet maken voor het gebruik van (nagenoeg) onbrandbaar

bouwmateriaal. Om te sluiten met de conclusie dat “Karel de V zijn tijd ver vooruit was”.
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4. Omgevingsanalyse

4.1 Afbakening

Vanwege de complexiteit van de veelheid aan varianten van kunststof isolatieproducten

is het ondoenlijk om deze uitgebreid te belichten. Om toch een beeld van de range aan

producten te schetsen wordt hierna een grove opsomming gegeven van de verschillende

kunststof isolatieproducten en de groep waartoe zij behoren. In de uiteindelijke

samenstelling als bouwmateriaal beschouwen we de sandwichpanelen met een kern van

PUR / PIR en EPS en de geïsoleerde plafondplaten met EPS.

4.2 Kunststof isolatieproduct

Toevalliger wijze ontstond EPS toen uitvinder Ray Mcintire in 1940 bezig was om een

flexibele isolator te ontwikkelen. De chemische substantie waarmee hij aan het werk was

is al veel ouder (1830). In 1954 werd polystyreen als geëxtrudeerd isolatiemateriaal in

Amerika in de markt gezet. Polystyreen (PS – EPS) wordt sinds 1962 in Nederland

geproduceerd. Dow besloot in dat jaar een fabriek te bouwen in de Nieuw-

Neuzenpolder in Terneuzen. De eerste producten rolde in 1964 uit de fabriek.

Dr. Otto Bayer is de uitvinder van polyurethaan. In 1960 kreeg polyurethaan zijn grote

doorbraak toen een gerenommeerd meubelbedrijf (Vernon Panton) met dit materiaal

stoelen ging maken. Hierna evolueerde het materiaal zich in vele verschillende

toepassingen, zelfs in de medische wereld (protheses) heeft het zich nu een weg

verschaft.

Als grondstof voor kunststof isolatieproducten wordt een residu van aardolie gebruikt.

De brandbare eigenschappen zitten hierin opgesloten. Gunstige eigenschappen van dit

product zijn naast de prijs het lichte gewicht en de relatief grote stijfheid. Van belang in

dit onderzoek is de samenstelling van de kunststof isolatieproduct. Is het materiaal met

dezelfde naam van de ene fabrikant dezelfde als van de andere fabrikant. We realiseren

ons dat fabrikanten niet scheutig zullen zijn over gegevens van de productsamenstelling.

Dit heeft geen directe gevolgen voor ons onderzoek.

4.2.1 Thermoplasten

Thermoplasten zijn vaste polymeren die bij verwarming overgaan in een vloeibare

toestand. Wanneer deze materialen worden verwarmd tot boven het smeltpunt zijn ze

vloeibaar (vaak wel zeer stroperig). Ze kunnen dan gevormd worden tot een product.

Worden ze daarna afgekoeld dan blijft de vorm behouden. De term thermoplasten

betekent eigenlijk: bij temperatuursverhoging plastisch/week. Voorbeelden in

isolatiematerialen zijn EPS en XPS

EPS (geëxpandeerd polystyreenschuim)

Het uitzetten van de polymeren (expanderen) levert een eindproduct EPS, ook wel als

bekend als piepschuim. Concreet bestaat EPS qua volume slechts voor 2% uit polystyreen

en voor 98% uit lucht. Het is dan ook zeer licht. Vocht (en waterdamp) tasten EPS niet

aan. Grote mechanische belastingen kunnen dankzij de specifieke celstructuur worden

opgenomen. EPS is een 'monomateriaal', dat wil zeggen: bestaande uit één

materiaalsoort, waardoor het bij uitstek voor recycling in aanmerking komt.

De aanduiding van de EPS-kwaliteiten was oorspronkelijk gebaseerd op de volumieke

massa. Volgens de nieuwe Europese norm NEN-EN 13163 is de aanduiding thans

gebaseerd op de druksterkte bij 10% vervorming (een materiaaleigenschap, géén

toelaatbare spanning).
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EPS producten worden vervaardigd in de vorm van blokken, platen of vormdelen. De

blokken kunnen worden opgesneden tot platen en vele willekeurige vormdelen. EPS

bouwproducten kunnen dan ook 'kaal' worden geleverd, zoals EPS spouwplaten,

'broodjesvloeren' (ook wel combinatievloer genoemd) en in samengestelde hoogwaardige

producten als sandwichpanelen, gecacheerde dakisolatie en dergelijke. Platen die

beschikken over een SE keurmerk37 zijn minder gemakkelijk in brand te krijgen.

XPS (geëxtrudeerd polystyreenschuim)

Kenmerken van XPS isolatie zijn: laag soortelijk gewicht, ongevoelig voor vocht en een

hoge drukvastheid. Door deze kenmerken wordt XPS isolatie veelal toegepast op

omgekeerde dakconstructies. Doordat het materiaal drukvast is, kan het uitstekend

worden toegepast op met grind of tegels geballaste daken. Een andere toepassing voor

XPS isolatie is onder andere in vloeren met vloerverwarming, eveneens vanwege een

uitstekende drukvastheid. XPS komt minder voor in thermisch lichte constructies en is

om deze reden niet verder onderzocht in dit onderzoek.

Alle brandklasseringen zoals vermeld in de documentatie van isolatiemateriaal zijn het

resultaat van kleinschalige proeven. Zij geven niet noodzakelijk het gedrag van het

materiaal weer bij een werkelijke brand. XPS platen bevatten een vlamvertragend middel

om ontsteking door een kleine brandhaard tegen te gaan. Geëxtrudeerd polystyreen

hardschuim is echter brandbaar en mag niet worden blootgesteld aan open vuur of een

andere brandhaard. Als het product brandt, komt er veel rook vrij. Zoals bij alle

organische materialen zijn de verbrandingsproducten hoofdzakelijk koolmonoxide,

koolstofdioxide en roet.

4.2.2 Thermoharders

Thermoharders zijn polymeren waarvan de ketens onderling verknoopt zijn. Vaak

ontstaan deze verknopingen pas als het uitgangsmateriaal een keer verwarmd wordt. Dit

proces noemt men uitharden. Vandaar de naam thermoharder. Een thermoharder is dus

een netwerkpolymeer. De ketens zijn verknoopt met elkaar en kunnen ten opzichte van

elkaar dus maar zeer beperkt bewegen. Een dergelijk materiaal kan niet vloeien wanneer

het verwarmd wordt: de ketens hebben immers slechts een zeer beperkte

bewegingsvrijheid ten opzichte van elkaar. Voorbeelden in de isolatie materialen zijn

PUR en PIR.

PUR / PIR

Polyurethaan (kortweg PUR) is een verzamelnaam van een veelheid aan producten op

basis van polyol en isocyanaat. Het product komt in diverse vormen voor en om het

gewenste eindproduct te krijgen worden er stoffen als hechtverbeteraars,

brandvertraging, blaasmiddel etc. toegevoegd. Er is geen wettelijk kader wanneer het

PUR of PIR (polyisocyanuraat schuim) genoemd mag worden, fabrikanten zijn daar vrij

in. Binnen de range van PUR en PIR isolatie is een groot scala aan producten van

verschillende samenstelling. Door meer of minder isocyanaten toe te voegen krijgt het de

naam PUR of PIR. In λ waarde38 maakt dit geen groot verschil (0,023 – 0,032 W/m.K), ten

opzichte van de EPS en XPS scoort het iets gunstiger (0,034 – 0,037 W/m.K). Wel heeft de

PIR platen een gunstiger brandgedrag.

37 Door toevoeging van HBCD (hexabroomcyclododecaan – cyclo-alifatisch brandvertrager) wordt het

brandgedrag van EPS-SE veranderd.
38 Warmtegeleidingcoëfficiënt (isolerende waarde)
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Energiewaarde m3 λ 

Product kg/m3 MJ/kg kWh/m3 MJ/m3 W/m.K

PUR/PIR 40 23 319 1.150 0,023/0,032

EPS 20 20 40 222 1.120 0,034/0,037

Hard hout 800 18 4.000 14.400 0,17

Naald hout 640 20 3.556 12.800 0,14

Aardgas 0,833 44,4 10,3 37

Benzine 720 40 8.000 28.800
Tabel 5

Fenol- Resolschuim

Dit is een isolatieschuim uit de groep thermoharders. Met een λ waarde van 0,022 scoort 

het een hoge isolatiewaarde. Resolschuim kan in combinatie met vocht corrosief zijn. Dit

maakt vervoer en plaatsing van dit product lastiger. Het is een bros product wat voldoet

aan brandklasse 2 en pas bij hoge tempraturen brandbaar is.

Producteigenschappen

Product Verweken /

verkolen

Vergassing

temperatuur

Ontbranding

temperatuur

PUR n.v.t. 180 °C 420 °C

PIR n.v.t. 300 °C 420 °C

EPS 90 - 100 °C 350 °C 450 °C
Tabel 6 – bron NFPA

4.2.3 Brandvertragende additieven

Brand heeft drie componenten nodig om te bestaan; temperatuur, zuurstof en brandstof.

Zonder één van deze factoren kan brand niet bestaan. Om ontbranding mogelijk te

maken dient een tussenproduct gevormd te worden door pyrolyse. Dit kan door het

toevoegen van warmte Q1. De thermische ontbindingsproducten die vrijkomen zullen

reageren met di-zuurstof waarbij warmte vrijkomt Q2. Er is uiteraard een brandbaar

materiaal nodig om de ontbranding te kunnen starten.

Ontbranding/

Pyrolyse Ontsteking

Materiaal ontbindings- Verbrandings-

producten producten

-Q1 +Q2

Hittefeedback

Figuur 5: het principe van brand – Thomas van San

Om te kunnen bepalen of het toevoegen van brandvertragende stoffen aan

kunststofisolatie materiaal zin heeft moet eerst vastgesteld worden dat het materiaal

brandbaar is. Hiervoor is een maatstaf ontwikkeld; LOI39, ISO 3216. De hierin

vastgestelde waarde duidt het laagste zuurstofgehalte aan dat in een atmosfeer op 25 °C

nodig is om materiaal te laten branden.

39 Limiting Oxygen Index



Joep Kleinheerenbrink – Leo van Ruiven

Repressieve brandweerrisico’s bij kunststofisolatie – Omgevingsanalyse37

Polymeer LOI

Polyetheen 18 %

Polystyreen 18,5%

Wol 25 %

Polycarbonaat 27 %

Polyvinylchloride 44 %

Polytetrafluoretheen 95 %

Tabel 7 – Thomas van San

We zien dat enkele veel gebuikte polymeren niet zelfdovend zijn, andere weer wel. Zij

die meer dan 21 volume procent lucht nodig hebben om zelfstandig te kunnen branden

worden als brandvertragend betiteld. Het is mogelijk om, door toevoeging van

brandvertragende additieven aan kunststof, invloed uit te oefenen op het brandproces.

Het gebruik van vlamvertragers helpt de gevolgen van brand te beperken. Een

brandvertrager heeft als primair doel één van de zijden van de branddriehoek uit te

schakelen. Dit kan op verschillende manieren; fysisch, chemisch in de vaste fase en

chemisch in de gasfase.

Polymeer Brandvertrager Stijging LOI

EPS Hexabroomcyclododecaan 3-5 %

PVC Aluminiumtrihydraat 9%

PUR Trichloorethylfosfaat (TCEP) 4%

Tabel 8

Aan het gebruik van brandvertragende additieven zit een keerzijde. Bij opname door

mens en dier worden gebromeerde vlamvertragers opgeslagen in het vetweefsel en

kunnen ze allerlei gezondheidseffecten veroorzaken. Alhoewel toxiciteitstudies zeldzaam

zijn en moeilijk uit te voeren, is aangetoond dat gebromeerde vlamvertragers potentieel

hormoonverstorend zijn (schildklier, geslachtshormonen), ze invloed uitoefenen op de

leverfunctie en kunnen leiden tot neurologische afwijkingen40. Er loopt momenteel een

deels door de vlamvertragende industrie gesponsord EU-project, FIRE genaamd, over

een termijn van vier jaar. Verwacht wordt dat dit project heel wat nieuwe significante

informatie en inzichten zal opleveren over de toxiciteit van BFR’s41.

4.3 Ontledingsproducten tijdens brand

In de brandhaard en de omgeving daarvan treden onderlinge reacties op tussen de

verbrandingsproducten die ontstaan door onderstaande processen. De stoffen die hierbij

ontstaan worden secundaire verbrandingsproducten genoemd. Zo kan een reeks aan

andere stoffen worden gevormd. Het RIVM doet hier al vele jaren onderzoek naar.

Bij brand, waarbij synthetische isolatiematerialen betrokken zijn, komen (naast heel veel

andere stoffen) diverse ontledingsproducten in gasvorm vrij. Zowel de anorganische

(stikstofoxiden (NOx)4, zwaveldioxide (SO2), chloor (CL2), zoutzuur (HCL),

waterstofcyanide (HCN), ammoniak(NH3)) als de organische benzeen(C6H6), tolueen

(C6H5CH3), styreen (C8H8), chloormethaan (CH3CL) stoffen, leveren een direct gevaar

voor de omgeving en de brandweer.

40 Darnerud, 2003
41 Brominates Flame Retardant
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4.3.1 Onvolledige verbranding en Pyrolyse

Bij onvolledige verbranding treedt niet-volledige oxidatie op, waardoor veel

verschillende producten worden gevormd. Onvolledige verbranding treedt op als de

temperatuur van de vuurhaard relatief laag is, als er een tekort is aan zuurstof of als de

brandende stof slechts korte tijd in de vlam verblijft. De gevormde producten zijn

opgebouwd uit kleine stukken moleculen van de oorspronkelijke stof. Het is vooraf niet

te zeggen welke verbindingen er gevormd zullen worden. Bij onvolledige verbranding

wordt altijd rook gevormd. Rook is een aerosol, bestaande uit zwevende, vaste en

vloeibare deeltjes. Roet, allereerst opgebouwd uit PAK’s en koolstof is een belangrijk

bestanddeel van rook. Als een materiaal wordt verhit zonder dat er zuurstof beschikbaar

is, dan treedt pyrolyse op. Pyrolyse is dus een bijzondere vorm van onvolledige

verbranding. Ook bij pyrolyse ontleedt een stof in kleinere moleculen dan het

uitgangsmateriaal.

4.3.2 Irriterende stoffen

Isocyanaten

Isocyanaten42 worden beschouwd als zeer toxische stof die vrij kan komen bij

verbranding van polyurethaan. Acute effecten van isocyanaten zijn luchtwegirritatie,

hoesten en benauwdheid. Bovendien hebben isocyanaten een sensibiliserende effect op

de luchtwegen; ze kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Herhaalde

blootstelling kan verergering van astma en een verminderde longfunctie tot gevolg

hebben. Ook zijn er aanwijzingen dat deze stof carcinogeen zijn.

Toxicoloog drs. F. Greven - Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen bij de

GGD/GHOR van de Hulpverleningsdienst Groningen doet op dit moment onderzoek of

irriterende stoffen respiratoire43 gezondheidseffecten heeft op hulpverleners. In de bijlage

is een verslag van het interview te lezen.

4.3.3 Giftige stoffen

HCN (Hydrogen cyanide)

Tijdens ons onderzoek naar de ontledingsproducten van polyurethaan tijdens brand

bleek dat er ook cyanideachtige stoffen vrijkomen (bijvoorbeeld isocyanaten). HCN

behoort tot deze groep en behoort tot de snelst werkende vergiften. Na inhalatie kunnen

symptomen zeer snel optreden. HCN verhindert de verwerking van zuurstof in de cel

‘ademhaling’. Het is een celvergiftiging en werkt dus in het verlengde van een CO

vergiftiging. Bijkomend gevaar van HCN is dat opname via de huid mogelijk is.

Daarnaast komen de symptomen overeen met die van CO vergiftiging. Volgens

Amerikaanse onderzoekers44 is in 50 % van de gevallen waarbij mensen omkomen, HCN

de doodsoorzaak. Het NIST45 heeft onderzoek verricht naar de brand in de Station

Nightclub fire in West Warwick, Rhode Island46. Hierbij kwam men tot de ontdekking

dat, veel meer dan gedacht, mensen overleden waren door het inademen van HCN.

Toxicologen spreken over de combinatie CO en HCN; “CO stops you, HCN kills you”.

De brandweer Providence (Rhode Island - USA) start naar aanleiding van een hartfalen

van een van de brandweermensen tijdens een brandbestrijding, een onderzoek47 naar de

oorzaak. Tijdens dit onderzoek worden 27 brandweermensen onderzocht op hun

42 Regelmatige blootstelling aan isocyanaten is de meest voorkomende oorzaak van beroepsastma
43 Irritatie van de luchtwegen die kan lijden tot een vorm van astma
44 Cyanide poisoning can mimic other firefighter health issues – www.firehouse.com
45 The National Institute of Standards and Technology
46 Hoofdstuk 3.2.3 heeft kunststof isolatie effect op repressief optreden brandweer?
47 Report of the Investigation Committee into the Cyanide Poisonings of Providence Firefighters
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bloedwaarden. Acht van deze mensen blijken een verhoogde HCN waarde te hebben en

twee worden direct in het ziekenhuis behandeld vanwege een te hoge concentratie HCN.

Verder literatuuronderzoek leert ons dat ook de Parijse brandweer studie naar dit

onderwerp heeft gedaan. Resultaten van dit onderzoek zijn niet gevonden.

Navraag bij twee adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer en een arts van de

GHOR48 over dit onderwerp levert op, dat het vrijkomen van HCN wel bekend is, maar

de vergiftiging van hulpverleners niet. Techniek en tactiek van Amerikaanse

brandweermensen verschilt sterk met de Nederlandse en in het gebruik van

adembescherming zitten er ook grote verschillen. Mogelijk is het hierdoor te verklaren

waarom deze vorm van vergiftiging hier minder bekend is. Alle drie de functionarissen

zijn van mening dat hier verder wetenschappelijk onderzoek naar gedaan moet worden.

CO

Koolmonoxide is de meest voorkomende giftige stof die vrijkomt bij onvolledige

verbranding. CO is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat normaal

gezien vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding. CO wordt via de longen zeer snel

opgenomen in het bloed. In het bloed hecht het zich vast op de rode bloedcellen waarbij

het de zuurstof (O2) verdringt: het vermogen van CO om zich vast te hechten op de rode

bloedcellen is 240 keer groter dan dat van zuurstof. Dat betekent dat zelfs bij een geringe

aanwezigheid van CO in de lucht relatief veel CO in het bloed kan terechtkomen en

vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden. Symptomen van een CO vergiftiging zijn

hoofdpijn, misselijkheid en een onverklaarbare vermoeidheid. Nadien krijgt het

slachtoffer last van bewustzijnsverlies dat tot een coma of zelfs tot de dood kan leiden.

Veel hulpverleners herkennen deze symptomen maar brengen het niet in verband met

een CO vergiftiging.

Polymeer Ontledingsproducten

Polystyreen (EPS) Koolmonoxide – diverse koolwaterstoffen

– styreenmonoxide – Waterstofbromide-

aldehyden – PAK’s

Polyurethaan HCN – PAK’s – acroleine - acetonitril

Tabel 13 - verbrandingsproducten

4.4 Wet- en regelgeving

In de Nederlandse bouwregelgeving wordt een reeks van wettelijke eisen gesteld

waaraan moet worden voldaan om bouwwerken als voldoende brandveilig te kunnen

beschouwen. Deze wettelijke eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2003, de Regeling

Bouwbesluit 2003 en in het Gebruiksbesluit 2008.

Van bovenstaande bouwregelgeving is voornamelijk het Bouwbesluit 2003 van belang

voor de eisen die aan kunststofisolatie producten worden gesteld, aangezien in het

Gebruiksbesluit 2008 voornamelijk eisen zijn opgenomen die tijdens het daadwerkelijke

gebruik van het bouwwerk dienen te worden nagestreefd. Hier moet worden gedacht

aan eisen voor controle en onderhoud van het bouwwerk49.

Afhankelijk van de functie (of deelfunctie) van het bouwwerk stelt het Bouwbesluit 2003

de volgende eisen aan het toepassen van isolatieproducten:

48 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
49 R.J.M. van Mierlo, M.P. de Feijter, Brandveiligheid van isolatiematerialen, februari 2010, Efectis Nederland
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 Voor een beperkt aantal toepassingen wordt onbrandbaarheid vereist;

 Voor constructieonderdelen wordt een beperking in de ontwikkeling

(brandvoortplanting) van brand vereist;

 Voor constructieonderdelen wordt een beperking van het ontstaan van rook

vereist;

 Tussen (sub)brandcompartimenten geldt een bepaalde WBDBO-eis;

De eisen, gesteld in het Bouwbesluit 2003, zijn alleen van toepassing voor een gereed

bouwwerk en gelden niet aan het “losse” product. Alleen de eisen ten aanzien van

onbrandbaarheid worden aan het “losse” materiaal gesteld.

De voorschriften in het Bouwbesluit 2003 zijn vastgelegd in functionele-eisen en waar

mogelijk zijn deze eisen uitgewerkt in concrete prestatievoorschriften. De functionele eis

geeft het kader aan van de voorschriften. De prestatie-eis bestaat uit een eigenschapeis,

soms in de vorm van een grenswaarde, en zo nodig een bepalingsmethode waarmee kan

worden voldaan aan de functionele-eisen50.

Naast de wettelijke eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit 2003 is voor het

toepassen van kunststofisolatie producten de Richtlijn Bouwproducten van belang. Het

doel van de Richtlijn Bouwproducten is om de prestaties van producten uit verschillende

landen onderling te kunnen vergelijken en hiermee de handel en de toepassing van

producten te vergemakkelijken. De Richtlijn Bouwproducten stelt geen directe eisen aan

bouwproducten, maar biedt meetmethoden, berekeningsmethoden en

klasseringsmethoden voor eigenschappen waarin de lidstaten hun eisen mogen

uitdrukken. Indien een kunststofisolatieproduct is beoordeeld op zijn eigenschappen,

waaronder het brandgedrag, conform de Richtlijn Bouwproducten, mag het product een

CE-markering dragen. Deze producten zijn dan geschikt, als de op de CE-markering

afgebeelde eigenschappen voldoen aan de nationale prestatie-eisen zoals genoemd in het

Bouwbesluit 2003. De CE-markering is sinds maart 2003 verplicht voor alle

isolatieproducten.

In Nederland heeft sinds de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 een duaal-

stelsel voor de klassering- en testnormen om de brandvoortplantingsklasse te bepalen

ingevoerd. Dit betekent dat het is toegestaan bouwproducten zowel conform de

Nederlandse normen als de Europese normen te testen en classificeren. Bij de invoering

van het nieuwe Bouwbesluit zullen de Europese normen de huidige Nederlandse

normen geheel gaan vervangen. In tabel 9 is de transponeringstabel weergegeven zoals

die is opgenomen in de Regeling Bouwbesluit 2003.

50 Geïntegreerde Nota van Toelichting, 20 januari 2010.
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Nederlandse brand- en rookklassen Euroklassen

NEN 6064 NEN 1775 NEN 6065 NEN 6066 NEN-EN 1351-1
onbrandbaarheid Brandklasse

(bijdrage tot brandvoortplanting)

Brandklasse
(materiaal gedrag bij brand)

Rookklasse

Constructieonderdelen materialen Constructie

onderdelen

Constructie

onderdelen

materialen

Beloopbaar

vlak
(bovenzijde van

vloer,

hellingbaan of

trap

Niet-

beloopbaar

vlak
(niet zijnde

bovenzijde vloer,

hellingbaan of trap)

Rookklasse

onbrandbaar A1 of A1fl

T1

T2
Cfl

T3

10 m -1 en lager

Dfl

s1fl

Niet besloten vluchtroute

1 B

2
-

C
-

Alle andere toepassingen

1

2
B

3 C

4

10 m -1 en lager

D

s2

Tabel 9 – Transponeringstabel51

Om een bouwmateriaal met een Europese productklassering volgens NEN-EN 13501-1

toe te kunnen passen in Nederland, moet de Europese productklassering van het

isolatieproduct worden vertaald naar een Nederlandse brandvoortplantingsklasse,

rookdichtheid of onbrandbaarheid. Deze vertaling is te maken met bovenstaande tabel.

4.4.1 Classificeren

De eisen die gesteld worden ten aanzien van onbrandbaarheid, mate van

brandvoortplanting en de rookproductie hebben betrekking tot het brandgedrag van het

isolatieproduct. Naast de eisen aan het brandgedrag van het isolatieproduct kunnen eisen

gesteld worden aan de brandwerendheid van het isolatieproduct. In onderstaande

paragrafen wordt in het kort beschreven op welke wijze het brandgedrag en de

brandwerendheid worden geclassificeerd en beproefd.

4.4.2 Brandgedrag

De Nederlandse klassering voor het brandgedrag van materialen wordt bepaald op basis

van de normen NEN-EN 13501-1 (bepaling Euroklasse), NEN 6064 (onbrandbaarheid),

NEN 6065/ NEN 1775 (brandvoortplanting voor niet-vloeren / vloeren) en NEN 6066

(rookproductie).

De Nederlandse klassering voor het brandgedrag van (uitzondering voor vloeren) wordt

aangeduid in een brandvoortplantingsklasse 1 t/m 5. Hier betekent een klasse 1 dat dit

bouwproduct een geringere bijdrage tot de ontwikkeling van een brand levert dan een

klasse 5. Voor de beoordeling van het brandgedrag van vloeren worden drie mogelijke

klassen (T1, T2 of T3) gehanteerd, waarvan T1 de beste is.

Isolatieproducten zijn sinds maart 2003 verplicht te voldoen aan de Richtlijn

Bouwproducten en daarmee een CE-markering te dragen. Dit betekent dat deze

isolatieproducten sinds deze datum geclassificeerd dienen te worden conform NEN-EN

51 Regeling Bouwbesluit 2003.
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13501-1. In deze paragraaf zal om deze reden alleen kort worden ingegaan op de

klasseringsnorm NEN 13501-1 en de daarbij behorende bepalingsmethoden.

De Europese klassering voor materiaalgedrag conform NEN-EN 13501-1 bestaat uit een

hoofdclassificatie (A1-F), een subclassificatie voor rookproductie (s1-s3) en een

subclassificatie voor brandend vallende druppels of deeltjes (d0-d2). De bouwbesluit

eigenschappen; onbrandbaarheid en brandvoortplanting worden vertegenwoordigd met

de hoofdklassering en de rookproductie door de s1-s3-subklassering. Vloeren hebben

aparte Euroklassen die worden aangemerkt met de classificatie ‘fl’ (A1fl, A2fl, Bfl, etc.). De

Europese d0-d2-subklassering wordt niet toegepast in de Nederlandse regelgeving.

Bovenstaande Euroklassen zijn gebaseerd op de volgende eigenschappen

1 Temperatuurstijging ΔT 

2 Massaverlies Δm 

3 Vlamverspreiding Fs

4 Brandvoortplanting FIGRA

5 Zijdelingse vlamverspreiding LFS

6 Bruto verbrandingswaarde PCS

7 Netto verbrandingswaarde PCI

8 Brandduur tf

9 Warmte afgifte THR600s

10 Rookproductie TSP

11 Rookontwikkeling SMOGRA

12 Kritische flux
Tabel 10 – testcriteria voor Euroklassen

Voor elke Euroklasse is een aparte combinatie van bovenstaande producteigenschappen

en testmethoden van toepassing. Voor bijvoorbeeld Euroklasse E wordt slechts aan één

producteigenschap een eis gesteld en voor Euroklasse A2 worden aan zeven

producteigenschappen eisen gesteld52.

4.4.3 Testmethoden

NEN-EN 13501-1 regelt de klassering van de bouwproducten. In deze norm zijn vier

beproevingsnormen aangewezen om tot deze classificatie te komen:

1. De kleine vlamtest (NEN-EN ISO 11925-2): hiermee wordt het begin van een brand

gesimuleerd en wordt bepaald of een product gemakkelijk en snel ontbrandt.

2. De SBI-test (Single Burning Item test, NEN-EN 13823): deze test representeert een

brand van een object (prullenbak) in de hoek van een kamer.

3. De “calorische waarde” (NEN-EN ISO 1716): hierbij representeert de test een volledig

ontwikkelde brand.

4. De onbrandbaarheidstest (NEN-EN ISO 1182): hierbij representeert de test een

volledig ontwikkelde brand.

In tabel 11 is beschreven welke beproevingsnorm benodigd is voor de classificatie van

Euroklasse A1 t/m Euroklasse F.

52 Calis, P.W. van, E.G.C. Coppens, Euroklassen, 353084/2007/221, PRC.
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Klasse Beproevingsnorm Bijdrage

A1 NEN-EN ISO 1182: onbrandbaarheidstest.

NEN-EN ISO 1716: “calorische waarde”.

Onbrandbaar.

A2 NEN-EN ISO 1182: onbrandbaarheidstest.

NEN-EN 13823: SBI-test.

Vrijwel onbrandbaar.

B NEN-EN 13823: SBI-test.

NEN-EN ISO 11925-2: kleine vlamtest.

Moeilijk brandbaar.

C NEN-EN 13823: SBI-test.

NEN-EN ISO 11925-2: kleine vlamtest.

Brandbaar.

D NEN-EN 13823: SBI-test.

NEN-EN ISO 11925-2: kleine vlamtest.

Goed brandbaar.

E NEN-EN ISO 11925-2: kleine vlamtest. Zeer brandbaar.

F Niet getest of voldoet niet aan klasse E
Tabel 11 – beproevingsnormen

4.4.4 Brandwerendheid

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen twee

verschillende (sub)brandcompartimenten is de kortste tijd die een brand nodig heeft voor

uitbreiding van het ene (sub)brandcompartiment naar het andere

(sub)brandcompartiment. Deze tijd is de som van de weerstanden tegen branddoorslag

en de weerstanden tegen brandoverslag die de brand op het snelste

branduitbreidingstraject tegenkomt.

Bij de WBDBO-bepaling wordt niet alleen rekening gehouden met de brandwerendheid

van scheidingswanden tussen ruimten, maar ook met mogelijke omwegen (bijvoorbeeld

via de buitenlucht), waardoor de brand zich sneller naar de aangrenzende ruimte zou

kunnen verspreiden53. In deze subparagraaf zal de beoordeling van de brandwerendheid

van constructieonderdelen kort worden toegelicht.

De WBDBO kan worden bepaald conform NEN 6068. Waarbij de NEN 6068 de

beoordelingsmethode geeft om de weerstand tegen brandoverslag te bepalen (WBO).

Omdat de weerstand tegen brandoverslag geen directe relatie heeft met het onderwerp

van het onderzoek zal dit niet verder worden uitgewerkt. Voor het bepalen van

branddoorslag wordt door NEN 6068 doorverwezen naar de Nederlandse norm NEN

6069 (WBD). Voor producten en bouwdelen met CE-markering (waaronder

isolatieproducten) moet de brandwerendheid worden geclassificeerd volgens NEN-EN

13501-2.

NEN-EN 13501-2 regelt de klassering van de brandwerendheid van de verschillende

typen constructies. In deze norm zijn verschillende beproevingsnormen aangewezen om

tot deze classificatie te komen, bijvoorbeeld NEN-EN 1364-1 (bepaling van de

brandwerendheid van niet dragende bouwdelen Deel 1: Wanden) of NEN-EN 1365-1

(bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen Deel 1: Muren).

Voor elk type constructie zijn verschillende beoordelingscriteria, conform de norm van

belang. Afhankelijk van de aard van de constructieonderdelen en van de situatie waarin

de constructieonderdelen worden toegepast, wordt getoetst op de volgende criteria:

53 Publicatie SBR, Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen, Bouwdeel- e materiaalgedrag, deel D.
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Criteria Toelichting

1 R Bezwijken, stabiliteit

2 E Vlamdichtheid Geen opening > Ø 25 mm, geen

kier > Ø 6 mm, geen hete gassen

3 I Isolatie Gemiddelde stijging < 140 °C of <

180 °C op 1 meetpunt

4 W Warmtestraling < 15 kW/m², geldt alleen in

Nederland, voor deuren

5 S Rookdichtheid Smoke, geldt voor brandkleppen

en ventilatiekanalen

6 M Mechanische sterkte Geldt alleen in Duitsland

7 C Zelfsluitend

8 K Brandwerende bescherming
Tabel 12 – toetscriteria voor constructieonderdelen

Voor het beoordelen van de brandwerendheid van constructieonderdelen kennen wij in

Nederland alleen de criteria R, E, I en W. De brandwerendheid geeft de tijdsduur in

minuten aan, waarin het constructieonderdeel zonder functieverlies weerstand kan

bieden aan voorgeschreven gestandaardiseerde brandomstandigheden, de zogenaamde

standaard brandkromme (zie figuur 6). Een deur in Nederland zal bijvoorbeeld voor een

brandwerendheid van 60 minuten een classificatie EW 60 kunnen krijgen. Dat betekent

dat deze deur 60 minuten aan het criterium E en het criterium W voldoet. Een lichte

scheidingsconstructie daarentegen zal bijvoorbeeld moeten voldoen aan EI 60.

Figuur 6: De standaard brandkromme54.
Op de verticale as staat de temperatuur in graden Celcius weergegeven. Op de horizontale as de tijd in minuten.

4.4.5 Geconditioneerde test / brandgedrag wijkt af van theoretisch model

Om het wettelijk geëiste brandgedrag of de brandwerendheid, zoals beschreven in

paragraaf 4.3.2. en 4.3.4, van een bouwproduct te bepalen worden deze getest in

testlaboratoria. Het is de vraag in welke mate deze genormaliseerde testmethoden een

goed beeld geven van de werkelijke prestaties van de bouwproducten in de praktijk.

Bij het ontwikkelen en vaststellen van de genormaliseerde beoordelingsmethoden is

getracht het gedrag van de bouwproducten in de praktijk, waarbij het bouwproduct is

verwerkt in een bouwwerk, zo goed mogelijk te benaderen. Echter, er zijn verschillenden

54 Brandkrommen uit de EN 1363-1 / NEN 6069
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redenen aan te wijzen waarom het beeld van testen niet altijd overeenkomt met de

praktijk:

 De opdrachtgever monteert de te testen constructie zelf in een testopstelling. Bij de

opdrachtgever is meer kennis aanwezig over het product. Deze is ook het meest

gebaat dat het product een goed resultaat haalt bij de test. In de praktijk wordt het

bouwproduct aangebracht door een monteur van een andere firma. Deze is niet

bekend met de uitgangspunten waarmee het product is getest. Daarnaast laat de

uitvoering nog al eens te wensen over. In bijlage 3 zijn verschillende voorbeelden

aangegeven van foto’s gemaakt in Apeldoorn waarbij de montage niet goed is

uitgevoerd.

 Er zijn meerdere brandcondities mogelijk, zowel qua stralingsniveau en

luchttemperatuur als qua stroming/’trek’ en warmtegeleiding; producten gedragen

zich zeer verschillend bij deze verschillende condities, en niet allemaal in dezelfde

mate beter of slechter.

 Veel producten zijn in meerdere varianten op de markt aanwezig. Het kunnen kleine

verschillen zijn zoals verschillende dikten, dichtheden, oppervlakteafwerking of een

andere chemische samenstelling. Het is echter niet realistisch (vanwege de hoge

kosten) alle verschillende varianten afzonderlijk te testen.

 Er zijn veel verschillende detailleringen mogelijk. In de bouw zijn veel verschillende

bouwmethoden. Een aansluiting op een plat dak vraagt een andere detaillering dan

de detaillering van een inwendige scheidingsconstructie.

 Testen worden meestal onder goed gecontroleerde omstandigheden op goed

aangebrachte producten uitgevoerd; in de praktijk kunnen vocht, slechte montage en

verkeerde afwerking een belangrijke invloed hebben op de resultaten.

 Voor het testen van het brandgedrag wordt getest met kleine vermogens. In de

vluchtfase van een brand zal dit kleine vermogen nog wel een goede weerspiegeling

zijn van de werkelijkheid. Echter, in een verder stadium van de brand (repressieve

fase) worden de bouwproducten blootgesteld aan een groter vermogen en dit grotere

vermogen bevindt zich over een groter oppervlak dan waarmee wordt getest. Bij een

groter oppervlak is het de vraag op welke wijze het bouwproduct mechanisch

deformeert. Het brandgedrag of de brandwerendheid wordt tenslotte gerealiseerd

door het complete bouwproduct55.

4.5 Gebouwenbestand Apeldoorn

Het gebouwenbestand in de gemeente Apeldoorn is zeer divers. Van oorsprong is de

gemeente Apeldoorn de bakermat van de papierindustrie en de wasserijen. De gemeente

kent nog twee papierfabrieken in het dorp Loenen, de rest is verdwenen. De wasserijen

doen het niet veel beter; er is er nog 1 en de rest verdwenen. Op de huidige

industrieterreinen zitten weinig productiebedrijven, het overgrote deel is op- en overslag.

Apeldoorn kent 8 (middel) grote industrieterreinen waarvan er 2 redelijk recentelijk56 zijn

aangelegd. De toepassing van sandwichpanelen (hoofdzakelijk gevel) met een kern van

kunststof isolatie zal voornamelijk hier te vinden zijn. Incidenteel wordt deze

gevelbekleding gebruikt bij renovaties van bedrijven op oudere terreinen. Bij de

bedrijven is geen inventarisatie gehouden hoeveel hiervan voorzien zijn van een interne

brandscheiding bestaande uit sandwichpanelen met kunststof isolatiekern. In reguliere

toezichtmomenten zou de afdeling risicobeheersing dit kunnen inventariseren.

Een scenario waarbij onverbrande, hete en brandbare rookgassen kunnen uitstromen

naar een ander deel van het gebouw (zoals Leiden en de Punt) en daar een

55 R.J.M. van Mierlo, M.P. de Feijter, Brandveiligheid van isolatiematerialen, februari 2010, Efectis Nederland
56 Zuidbroek en Ecofactorij - Niet ouder dan 10 jaar.



Joep Kleinheerenbrink – Leo van Ruiven

Repressieve brandweerrisico’s bij kunststofisolatie – Omgevingsanalyse46

rookgasexplosie veroorzaken is in het gebouwenbestand van de gemeente Apeldoorn

ook mogelijk.

4.5.1 Ondergrondse bouwwerken (parkeergarages)

De gemeente Apeldoorn kent inmiddels 90 plekken in de stad waar ondergronds

geparkeerd kan worden, variërend van 1 bouwlaag tot 3 bouwlagen ondergronds. Een

onderzoek door de gemeente naar de constructieve, en brandveiligheid is nagenoeg

afgerond. In veel parkeergarages waar boven gewoond wordt bestaat de

plafondbekleding uit een houtwolcement plaat met EPS isolatie. Opvallend vaak werd

geconstateerd dat de plaat stuk was of niet goed afgewerkt waardoor de EPS bloot kwam

te liggen. De kans op een ongewenste branduitbreiding wordt hierdoor sterk vergroot.

Secundaire branden door brandende EPS druppels is niet uit te sluiten. In hoofdstuk 5

wordt dit voorbeeld verder uitgewerkt.
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5 Constructies

5.1 Inleiding specifieke situaties

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt de discussie omtrent het al dan niet brandgevaarlijk

zijn van kunststofisolatie erg actueel te zijn. Er laaien telkens nieuwe discussies op, vele

rapporten zijn geschreven met telkens andere opvattingen en steeds verschijnen nieuwe

artikelen in vakbladen. Naar aanleiding van de bevindingen die zijn beschreven in de

eerste hoofdstukken van dit rapport worden in dit hoofdstuk enkele situaties nader

beschouwd. De reden om deze situaties nader uit te werken is dat in deze situaties

kunststofisolatie verdacht is.

Parkeergarages

Projectontwikkelaars denken in euro’s. Bouwgrond is kostbaar, dit wordt dus maximaal

gebruikt. Het aan wonen en winkelen gerelateerde parkeren verdwijnt daardoor veelal

ondergronds. Ter voorkoming van koude bruggen en geluidoverlast worden

parkeergarages voorzien van isolatie. Het brandgedrag van de hier toegepaste

bouwproducten wordt tijdens de testen beschouwd op componentniveau. Hierbij is

eerder aangegeven dat samengestelde constructies onder brandcondities tot een geheel

ander gedrag kan leiden dan onder testcondities. Welke invloed op het brandscenario

heeft kunststofisolatie indien het wordt toegepast in samengestelde plafondconstructies

in parkeergarages?

Lichte dakconstructie

In industriehallen maar ook in winkelpanden komen vaak lichte dakconstructies voor

waarin kunststofisolatie is aangebracht. We vermoeden op basis van brandonderzoeken

dat dit gemakkelijk kan leiden tot branduitbreiding c.q. secundaire branden. Indien deze

industriehallen of winkelpanden opgedeeld dienen te worden in meerdere

brandcompartimenten kan dit leiden tot een ander brandscenario dan vooraf berekend.

Op welke wijze gaat brandweer Apeldoorn om met de uitvoering van de doorlopende

dakconstructie ter plaatse van de brandwerende scheidingsconstructie? Hoe spiegelt dit

beleid van brandweer Apeldoorn zich af naar het landelijke beleid?

Bijkomende effecten van kunststof isolatie

Uit de verschillende brandonderzoeken blijkt het onderzoek naar de brand in de Punt het

meeste voer voor discussie. Wat was nu de oorzaak van deze snelle branduitbreiding? In

welke situaties kunnen wij dit vaker verwachten?

De volgende situatie worden in dit hoofdstuk daarom nader uitgewerkt:

1. Berekening van de thermische reactie van samengestelde plafondconstructie met

kunststofisolatie in parkeergarages bij brand;

2. Dakconstructies met kunststofisolatie ter plaatse van een inwendige brandwerende

scheidingsconstructie;

3. Thermische lichte dakconstructies met sandwichpanelen toegepast in de hallenbouw.

Naast bovenstaande situaties achten wij ook bij andere situaties dan hierboven

beschreven dat kunststofisolatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het te

verwachten brandscenario.
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Dit zijn:

4. Het toepassen van kunststofisolatie in de unitbouw;

5. Een thermisch lichte afwerking aangebracht op een kunststofisolatie aan de

buitengevel van het bouwwerk (met name kritisch ter plaatse van raamopeningen);

6. Het toepassen van nog onbeschermde kunststofisolatie tijdens de bouw;

De laatste 3 situaties zijn niet uitgewerkt in dit onderzoek. Wij vinden echter wel dat hier

extra onderzoek naar gedaan moet worden om de risico’s van deze situaties op zijn juiste

merites te kunnen waarderen.

5.2 Berekening temperatuurontwikkeling in de brandruimte en de thermische reactie

van constructies

Voor situatie 1 en situatie 2 zijn berekeningen benodigd om deze situatie goed te kunnen

beoordelen. In deze paragraaf wordt kort uitleg gegeven over de gebruikte

rekenmodellen.

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het natuurlijk brandconcept. Het

natuurlijk brandconcept houdt in dat de temperatuurontwikkeling in de brandruimte

niet wordt bepaald conform de standaard brandkromme zoals gebruikelijk is in de

regelgeving, de temperatuur wordt hier berekend met behulp van het fysisch

brandmodel.

Bij de standaard brandkromme gaat het om een opgelegde tijdsafhankelijke temperatuur

op de betreffende constructies. Of het nu gaat om een kleine of grote ruimte, een hoge of

lage ruimte of een open of besloten ruimte, voor elke situatie wordt de standaard

brandkromme gebruikt. De standaard brandkromme houdt geen rekening met de aard

van de brandstof, de hoeveelheid brandstof en of de brandstof compact of juist erg

verspreid wordt opgeslagen. De standaard brandkromme gaat altijd uit van een volledig

ontwikkelde compartimentsbrand. Het werkelijke brandverloop kan aanzienlijk afwijken

van de standaard brandkromme doordat het niet met bovenstaande beschreven aspecten

rekening houdt.

Een betere benadering om de temperatuursontwikkeling in een ruimte te bepalen is het

natuurlijk brandconcept volgens concept-NEN 6055:2009. Dit houdt in dat de

temperatuurontwikkeling in de brandruimte niet wordt voorgeschreven door de

standaard brandkromme maar wordt berekend uit o.a. het brandvermogensscenario.

In het natuurlijk brandconcept is het totale brandscenario van belang. Daarbij worden de

volgende fasen onderscheiden:

1. De smeulfase (voordat de brand daadwerkelijk als open vuur ontstaat);

2. Het ontstaan van de brand;

3. De ontwikkelfase van de brand, tot flash-over in de brandruimte optreedt;

4. De volledig ontwikkelde brand, die na flash-over in de brandruimte ontstaat;

5. De dooffase die na verloop van tijd optreedt als gevolg van brandstof- of zuurstof

tekort of door blussing57.

57 Herpen, Ruud van, Kennisbank Bouwfysica, B-14 Fire Safety Engineering: Fysisch brandmodel, augustus

2005.
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De beschreven fasen zijn schematisch in figuur 7 in een grafiek weergegeven.

Figuur 7: Relatie tussen een natuurlijke brand en de standaard brandkromme.

Uit figuur 7 blijkt dat het fysisch brandmodel een veel breder brandverloop beschrijft dan

de standaard brandkromme.

Om de temperatuurontwikkeling te bepalen wordt het fysisch brandmodel toegepast

volgens concept-NEN 6055:2009. Voor de berekeningen die nodig zijn om deze

temperatuurontwikkeling te bepalen wordt het computermodel Ozone v.2.2.6

gehanteerd58. Door van te voren een brandvermogensscenario op te leggen en de

openingen in de brandruimte, de grootte van de brandruimte en de materialisering van

de brandruimte te modelleren in dit computermodel, is de temperatuursontwikkeling in

o.a. de brandruimte te bepalen.

Indien bekend is welke temperatuurontwikkeling zal optreden in een brandruimte kan

de respons van deze temperatuurontwikkeling op de constructie worden bepaald. In dit

onderzoek zijn de thermodynamische berekeningen opgesteld met behulp van het

rekenmodel Voltra (Physibel, Belgie 2006). Met dit model is het mogelijk de

temperatuuropbouw in de verschillende constructieonderdelen te berekenen en te

visualiseren. Het is met het model ook mogelijk de lokale invloed van de straling van de

vlam te bepalen. Dit is in het onderzoek niet meegenomen. Door dit niet mee te nemen

worden de resultaten optimistischer dan deze in werkelijkheid zijn.

Voor situatie 1 en situatie 2 zoals benoemd in paragraaf 5.1 zal het brandscenario nader

worden beschouwd. De uitgangspunten voor beide rekenmodellen en de verdere

uitwerking hiervan worden gegeven in paragraaf 5.3.

58 Herpen, Ruud van, Risico’s van brandbare isolatiematerialen, Wz090360aaA0, 16 december 2009.
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5.3. Samengestelde plafondconstructies met kunststofisolatie in parkeergarages

Het autogebruik in Nederland neemt steeds meer toe. Om bij winkelcentra, kantoren,

openbare gebouwen, ziekenhuizen en appartementencomplexen meervoudig ruimte

gebruik te creëren worden deze steeds vaker voorzien van parkeergarages. De

parkeergarage onder een dergelijke functie is meestal een niet verwarmde ruimte.

Daarnaast produceren de aanwezige auto’s lawaai. Om lawaai en koudebruggen tussen

de parkeergarage en bovenliggende verwarmde ruimten te beperken en zodoende het

comfort te verhogen worden de plafonds van de parkeergarages vaak geïsoleerd

uitgevoerd. Veel voorkomende oplossingen om dergelijke plafondconstructies te isoleren

zijn:

Plafondconstructie 1:

Het afwerken van de plafondconstructie door middel van een cellulosevezel afwerklaag

die gespoten wordt aangebracht op EPS-isolatie;

Plafondconstructie 2:

Het afwerken van de plafondconstructie door middel van een samengestelde constructie

die bestaat uit een houtwolplaat met EPS-isolatielaag.

In figuur 8 is een detail weergegeven waarbij bovenstaande plafondconstructies zijn

afgebeeld.

Figuur 8: Plafondconstructie parkeergarage

Omdat parkeergarages vaak groter zijn dan de grenswaarde van 1.000 m2 die het

Bouwbesluit 2003 stelt aan de maximale brandcompartimentsgrootte dient op grond van

artikel 1.5 van het Bouwbesluit een gelijkwaardige oplossing aangedragen te worden. Dit

gelijkwaardigheidbeginsel biedt de aanvrager van een bouwvergunning de mogelijkheid

om van bepaalde prestatie-eisen in het Bouwbesluit af te wijken. De aanvrager, die een

beroep doet op dit gelijkwaardigheidsartikel, moet kunnen aantonen aan burgemeester

en wethouders dat het bouwwerk tenminste eenzelfde mate van veiligheid biedt als is

voorgeschreven in het desbetreffend artikel van het Bouwbesluit. Ter invulling van het

gelijkwaardigheidsbeginsel voor grotere brandcompartimenten, in dit onderzoek een

parkeergarage, kan de LNB praktijkrichtlijn59 of de NEN 6098;2010 2e ontwerp worden

59 Het Landelijke Netwerk Brandpreventie (LNB) van de brandweer publiceerde samen met de Nederlandse

Vereniging van Brandweerzorg & Rampenbestrijding (NVBR) een Praktijkrichtlijn met aanvullende

brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit, ter invulling van het gelijkwaardigheidbeginsel voor grotere

brandcompartimenten dan 1.000 m2 (versie 2004).
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gehanteerd. In beide documenten is aangegeven welke voorzieningen nodig zijn om in

het kader van gelijkwaardigheid grotere brandcompartimenten (voor het stallen van

motorvoertuigen) dan het Bouwbesluit 2003 toe te staan.

Beide gelijkwaardigheidsbeginselen gaan uit van een binnenaanval van de brandweer.

Om deze binnenaanval te kunnen bewerkstelligen worden van te voren uitgangspunten

vastgesteld. Eén van deze uitgangspunten is dat de autobrand zich niet verder uitbreidt

dan 3 á 4 auto’s. Dit uitgangspunt zal er toe moeten leiden dat de brandweer de

mogelijkheid heeft om een binnenaanval uit te voeren.

In de LNB-richtlijn wordt gesteld dat de toegepaste producten in een parkeergarage

moeten voldoen aan een brandvoortplantingsklasse 1 dit komt overeen met een

Euroklasse B en de eisen uit het Beheerbaarheid van Brand 2007 - maatregelenpakket 4.

De benodigde ventilatievoorzieningen en overige randvoorwaarden volgend uit de LNB

praktijkrichtlijn of de NEN 6098;2010 zijn voor dit onderzoek niet relevant en blijven

buiten beschouwing.

Om te voldoen aan Euroklasse B dient een isolatieproduct te voldoen aan de kleine

vlamtest en de SBI-test (zie paragraaf 4.3 van dit onderzoek). Voor de kleine vlamtest

(NEN-EN ISO 11925-2) wordt het begin van een brand gesimuleerd en wordt bepaald of

een product gemakkelijk en snel ontbrandt. De SBI-test (NEN-EN 13823) bepaalt onder

andere de hitteafgifte, de vlamuitbreiding, de afgifte van gevaarlijke stoffen en de

rookontwikkeling. Het product wordt bij de SBI-test gedurende 20 minuten blootgesteld

aan een vermogen van 30 kW. Indien het voldoet aan de criteria van beide testen wordt

een Euroklasse B behaald.

Een vermogen van 30 kW is een goede weerspiegeling van de werkelijkheid in de begin

fase oftewel de vluchtfase van een brand. Bij een autobrand in een parkeergarage is

tijdens het tijdstip van brandweerinzet (of al in een eerder stadium), een ander scenario te

verwachten. Mogelijk is dan al een groter brandvermogen blootgesteld aan een groter

oppervlak. In figuur 9 is de brandcurve van een autobrand weergegeven conform 2e

ontwerp NEN-6098 die wordt aangehouden voor de berekeningen.

Figuur 9: Brandcurve NEN 6098 2e ontwerp.
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Uit deze brandcurve blijkt dat na 20 a 25 minuten (tijd van inzet brandweer) een

brandvermogen vrijkomt van circa 9,5 MW. Geconcludeerd kan worden dat tijdens de

repressieve inzet geheel andere brandvermogens te verwachten zijn dan waarmee de

bouwproducten beproefd worden in de SBI-test.

Voor dit onderzoek is het daarom belangrijk te onderzoeken of het brandgedrag van de

kunststofisolatie toegepast in beide plafondconstructies invloed heeft op het brandscenario waarvan

de brandweer uitgaat bij de repressieve inzet.

In paragraaf 5.3.1 is om deze reden het brandgedrag van samengestelde

plafondconstructies in parkeergarages tijdens de repressieve inzet beoordeeld met een

“werkelijk” brandvermogen (volgens NEN 6098).

5.3.1 Berekening thermische reactie van samengestelde plafondconstructies met

kunststofisolatie in parkeergarages bij brand

Voor het natuurlijk brandconcept wordt het fysisch brandmodel toegepast conform

concept-NEN 6055:2009. Voor deze berekeningen wordt het rekenmodel Ozone v.2.2.6

gehanteerd. Uit deze berekeningen volgen de verschillende temperatuurcurven op

verschillende afstanden van de autobrand. Deze uitkomsten (temperatuurcurven)

vormen de input om het gedrag van het isolatieproduct te bepalen met het rekenmodel

Voltra. Om deze berekeningen uit te kunnen voeren zijn de volgende uitgangspunten c.q.

randvoorwaarden gehanteerd.
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Uitgangspunten berekeningen:

Brandvermogen: Autobrandscenario (figuur 9) conform 2e NEN-

609860

Brandvoortplantingsklasse: 1 (Euroklasse B) (eis vanuit de LNB-richtlijn)

Brandruimte: 1000 m2 (50 m x 20 m) bij 2,5 m hoog

Opening t.p.v. inrit: 15 m2 (6 m x 2,5 m) (= > 1% van omhulling)

Stochiometrische constante: 1,89 (voor autobrand) = massaverhouding zuurstof

brandstof

Pluimmodel: Heskestad

Warmtegeleidingscoëffeciënt

EPS:

0,034/0,037 W/mK61

Soortelijke warmte EPS: 1210 J/kgK

Soortelijke massa EPS: 20 kg/m3

Warmtegeleidingscoëffeciënt

Cellulosevezel afwerklaag:

0,034 W/mK (constant)

Soortelijke warmte

Cellulosevezel afwerklaag:

1940 J/kgK

Soortelijke massa Cellulosevezel

afwerklaag:

55 kg/m3

Warmtegeleidingscoëffeciënt

Houtwolplaat:

0,08 W/mK (constant)

Soortelijke warmte

Houtwolplaat:

1470 J/kgK

Soortelijke massa Houtwolplaat: 350 kg/m3

Verwekings- c.q.

smelttemperatuur EPS:

100 °C

Vergassingstemperatuur EPS: 350 °C

Zelfontbrandingstemperatuur

EPS62:

450 °C

60 Waarbij wordt uitgegaan van een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale.
61 Waarbij de warmtegeleidingscoëffeciënt toeneemt met 0,001 W/mK per 1 °C temperatuurstijging.
62 Kemisol, Technische documentatie geëxpandeerd polystyreen, 2004.
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Rekenresultaten temperatuurverloop in de brandruimte

In figuur 10 is een voorbeeld gegeven van de temperatuurontwikkeling dat volgens het

natuurlijk brandconcept is bepaald op 1 meter afstand van de brand voor beide typen

plafondconstructies volgens de methode van Hasemi.

Plafondconstructie met cellulosvezel afwerklaag

Plafondconstructie met houtwolplaat

Figuur 10: Gastemperatuur op 1 m afstand van de autobrand

De berekeningen met het fysisch brandmodel voor de overige afstanden (0 m t/m 5 m zie

figuur 11) tot de autobrand zijn opgenomen in bijlage 5. Een samenvatting van de

rekenresultaten is gegeven in tabel 14.

Figuur 11: De afstanden vanaf de autobrand waarbij de temperatuur is bepaald.
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Rekenresultaten temperatuurverloop

Afstand tot autobrand (m1) Maximale temperatuur (°C)

Plafondconstructie 1: 0 776

(Cellulosevezel

afwerklaag)

1 713

2 639

3 548

4 428

5 329

> 5 329

Plafondconstructie 2: 0 776

(Houtwolplaat) 1 713

2 639

3 548

4 428

5 290

> 5 277
Tabel 14 – rekenresultaat temperatuurverloop

Uit tabel 14 en uit de uitgebreide rekenresultaten blijkt dat er geen verschil meer is tussen

de temperatuur bij een afstand van 5 meter ten opzichte van de as van de brand of verder

af van de autobrand. De gemiddelde temperatuur op 5 meter of op bijvoorbeeld 15 meter

vanaf de autobrand is hetzelfde. Daarnaast blijkt dat de temperatuurontwikkeling die

ontstaat in dezelfde brandruimte maar met de verschillende plafondconstructies,

grotendeels overeenkomen. Echter, als de uitgebreide rekenresultaten naast elkaar

worden gelegd zijn kleine verschillen zichtbaar. Deze verschillen worden hoofdzakelijk

veroorzaakt door de thermische diffusiteit van beide plafondconstructies.

Thermische reactie plafondconstructies

Met de berekende temperaturen zoals bepaald met het fysisch brandmodel is de

thermische reactie van beide plafondconstructies met het rekenmodel Voltra bepaald.

In figuur 12 is de uitvoer van de thermodynamische berekeningen uit het rekenmodel

Voltra gegeven. Hierbij is het temperatuurverloop voor beide plafondconstructies visueel

weergegeven. Daarnaast zijn in hetzelfde model de verschillende temperaturen bepaald

op een afstand van 0 t/m 7 meter vanaf de brandhaard over de centrale as (zie figuur x)

van de autobrand. Hierbij is de temperatuur gemeten aan het oppervlak van de EPS-

isolatielaag waar ook de temperatuur is gemeten dieper gelegen in de EPS-isolatielaag.

De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in figuur 13 De uitgebreide

rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.
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Plafondconstructie 1 met cellulosvezel afwerklaag Plafondconstructie 2 met houtwolplaat

Overzicht:

Doorsnede t.p.v. centrum autobrand:

Figuur 12: grafische uitvoer thermodynamische berekening bij tijdstip t = 20 minuten (te verwachten inzet brandweer)

Bovenliggende ruimte

Parkeergarage

Bovenliggende ruimte

Parkeergarage

Bovenliggende ruimte

Parkeergarage Parkeergarage

Bovenliggende ruimte
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Plafondconstructie met cellulosevezel afwerklaag

Temperatuur gemeten aan het oppervlakte van de EPS-isolatielaag over de
centrale as van de autobrand

Plafondconstructie met afwerklaag van houtwolplaat

Temperatuur gemeten aan het oppervlakte van de EPS-isolatielaag over de
centrale as van de autobrand
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Figuur 13: grafische uitvoer thermodynamische berekening bij tijdstip t = 20 minuten (te verwachten repressieve inzet brandweer

Plafondconstructie met afwerklaag van houtwolplaat

Temperatuur gemeten in de diepte van de EPS-isolatielaag over de centrale as
van de autobrand

Plafondconstructie met afwerklaag van houtwolplaat

Temperatuur gemeten in de diepte van de EPS-isolatielaag over de centrale as
van de autobrand
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Analyse aan de hand van de rekenresultaten

Uit de rekenresultaten blijkt dat voor plafondconstructie 1 de verwekingtemperatuur van

EPS van 100 °C na circa 5 minuten ter plaatse van het centrum van de brandhaard wordt

overschreden. Voor plafondconstructie 2 zal dit plaatsvinden na circa 14 minuten. Tijdens

de binnenaanval van de brandweer, na circa 20 minuten, zal over de gehele

parkeergarage voor plafondconstructie 1 de verwekingtemperatuur worden

overschreden. Voor plafondconstructie 2 wordt niet in de gehele parkeergarage de

verwekingtemperatuur gehaald. Na circa 27 minuten zal voor deze plafondconstructie de

maximale uitbreidingsgebied bereikt zijn, namelijk 5 meter vanaf het centrum van de

brandhaard.

Voor beide plafondconstructies bereikt de EPS-isolatielaag een maximale temperatuur

van circa 120 °C. Dit betekent dat de vergassingstemperatuur van 350 °C of de

zelfontbrandingstemperatuur van 450°C voor beide plafondconstructies niet gehaald

wordt.

Gemeld moet worden dat met het vaststellen van de uitgangspunten voor de

berekeningen is uitgegaan van een ideale situatie. Verschillende factoren kunnen effect

hebben op de uitkomsten van de berekeningen. Het is goed om hier een aantal onzekere

factoren te benoemen.

Op basis van de door ons gebruikte modellen valt niet te voorspellen wat de effecten

zullen zijn van het verweken (smelten) van het EPS. In beide situaties is ervan uitgegaan

dat de bevestiging van de plafondconstructie niet wordt aangetast. Dat de praktijk wat

weerbarstiger is blijkt uit een steekproef gehouden door de brandweer Apeldoorn in

parkeergarages met een dergelijke plafondconstructie. Op de foto’s in bijlage 3 is te zien

dat er in veel garages EPS is komen bloot te liggen. Beschadigingen, onafgewerkte

doorvoeringen of verwijderde cachering doen daarbij de uitgangspunten teniet. Het

behoeft geen betoog dat een brand onder een dergelijke verzwakking leidt tot een geheel

ander scenario dan uit de rekenresultaten blijkt. De brandvoortplantingsklasse oftewel

het brandgedrag van het product (= isolatie + toplaag) wordt immers behaald door het

gehele product zo lang mogelijk bij elkaar en gesloten te houden.

Het is voor beide plafondconstructies moeilijk te voorspellen op basis van het

theoretische model wat het gedrag is van de cellulosevezel afwerklaag of de

houtwolplaat. Het is de vraag wat de invloed zal zijn van de thermische belasting op de

afwerklagen van beide plafondconstructies. De cellulosevezel wordt gespoten

aangebracht op de plafondconstructie. De houtwolplaten met EPS-isolatielaag

(plafondconstructie 2) worden verlijmd of door middel van slagpluggen aangebracht op

de plafondconstructie. In de literatuur is niet bekend welk gedrag deze afwerklagen

vertonen bij blootstelling aan een groter vermogen en aan een groter oppervlak dan

waaraan getest is in de SBI-test. Het is bijna zeker dat dit gedrag ongunstiger zal zijn.

Bevestigingsmiddelen zullen bezwijken en de EPS-isolatielaag komt hierdoor

onbeschermd te liggen.

Indien de EPS-isolatielaag bloot komt te liggen zal de verweekte EPS-isolatielaag in

contact komen met de vlam. Door dit vlamcontact zal de vergassingstemperatuur vrijwel

onmiddellijk ook de zelfontbrandingstemperatuur gehaald worden. Dit kan snel tot

secundaire branden leiden aangezien het EPS in vloerbare vorm zich kan verplaatsen of

de EPS die de vergassingstemperatuur heeft bereikt kan leiden tot een groter
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brandvermogen. Door deze secundaire branden of het grotere brandvermogen dat zich

ontwikkelt wordt het vooringenomen standpunt, een autobrandscenario van 3 á 4 auto’s

waarbij een brandvermogen van circa 9,5 MW vrijkomt, te niet gedaan. De repressieve

inzet na 20 minuten, het gelijkwaardigheidsprincipe zal niet meer mogelijk zijn.

Daarnaast zullen de bevestigingsmiddelen de rest van de isolatielaag niet meer kunnen

houden. Indien de verweekte EPS-isolatielaag niet bij elkaar wordt gehouden door

bevestigingsmiddelen is het aannemelijk dat de plafondconstructie bezwijkt en na

beneden komt en deze een binnenaanval onmogelijk maakt of erger, brandweermensen

insluit.

Voor de berekeningen is uitgegaan van de brandcurve uit de praktijkrichtlijn van de

LNB. Hierbij wordt er van uitgegaan dat na 20 minuten de brandweer aanwezig is en

deze de autobrand kan bestrijden. Maar welk brandscenario kan verwacht worden als de

inzet van de brandweer niet lukt of pas later kan plaats vinden? Het is op basis van de

gemaakte berekeningen in die situatie goed denkbaar dat de EPS-isolatielaag langer

wordt blootgesteld aan hogere temperaturen dan vanuit is gegaan in de berekeningen

van dit onderzoek. Dit zou betekenen dat meer EPS-isolatie de verwekingtemperatuur

zal halen. Daarnaast zal de temperatuur hoger zijn dan de maximale temperatuur van

120 °C die optreden in dit onderzoek.

Om gelijkwaardigheid aan te tonen conform de praktijkrichtlijn van het LNB dient voor

parkeergarages groter dan 5.000 m2 met een CFD-model berekend te worden welke

ventilatiecapaciteit benodigd is om na 45 minuten na het ontstaan van de brand 30 meter

zichtlengte te creëren. Zodat op dit tijdstip de parkeergarage na blussing kan doorzocht

worden op eventuele aanwezige personen c.q. slachtoffers en brandverschijnselen. In de

CFD berekeningen wordt conform de praktijkrichtlijn van het LNB van een

rookpotentieel van 400 m-1.m3/kg uitgegaan. Doordat de EPS-isolatielaag mee zal doen in

het brandscenario is een groter rookpotentieel te verwachten aangezien deze aanzienlijke

hoeveelheden zwarte rook produceert.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat in een brand in een verzorgingstehuis ‘Monica Wills

House’ te Bristol (Engeland) in oktober 2006 een dergelijke situatie met kunststofisolatie

zich in het verleden al heeft voorgedaan. In bijlage 4 van dit rapport is een artikel

opgenomen uit het FIREFORUM magazine (oktober 2008 nr. 14) waar dit incident nader

in is beschreven.

Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van dit onderzoek is niet volledig het precieze gedrag te beschrijven dat

beide plafondconstructies vertonen bij brand in een parkeergarage. Uit het model blijkt

de verwekingtemperatuur van 100 °C wordt bereikt. Echter, het model is te beperkt om

het specifiekere gedrag te beschrijven. Zo zijn bijvoorbeeld de invloed van additieven in

het EPS mengsel of eventuele doorvoeringen in de afwerklaag niet onderzocht. Daarnaast

moet als kanttekening worden geplaatst dat slechts één parkeergarage van 1.000 m2 is

onderzocht en er vele andere configuraties mogelijk zijn. Een grotere parkeergarage of

een parkeergarage met een grote ventilatiecapaciteit kan tot andere resultaten leiden en

dient daarom elke keer opnieuw beoordeeld te worden. Echter het brandscenario ter

plaatse van de autobrand (tot circa een afstand van 5 meter) zal in de verschillende

configuraties niet veel verschillen vanwege het lokale effect. Uit de beide situaties die zijn

onderzocht kan worden geconcludeerd dat tijdens een repressieve inzet van de

brandweer in de parkeergarage door het toepassen van EPS-isolatie een ander
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brandscenario aanwezig kan zijn dan waarvan vooraf was uitgegaan. Een autobrand van

maximaal 3 á 4 auto’s is niet vanzelfsprekend.

Voor brandweer Apeldoorn kan op basis van bovenstaande analyse en conclusie de

volgende aanbevelingen worden gedaan:

1. Het onderzoeken van deze situatie heeft een theoretisch karakter. Het onderzoek

is een opstap naar verder praktisch onderzoek. De eerste aanbeveling is om beide

plafondconstructies te testen op grotere schaal en met grotere brandvermogens

blootgesteld aan een groter oppervlak. Met deze testen kan het gedrag bij brand

beter worden beschreven en kunnen de risico’s voor de brandweer worden

erkend.

2. Door middel van dit onderzoek is het risico van beide plafondconstructies in

hoofdlijnen in beeld gebracht. Te veel factoren hebben invloed om concreet aan te

geven welk risico de brandweer neemt indien een repressieve inzet offensief

wordt uitgevoerd in een parkeergarage met één van beide plafondconstructies.

Hiervoor zijn de variabelen te divers. Bouwbesluit technisch is het gebruik van

kunststofisolatie in parkeergarages niet te verbieden. Op basis van de resultaten

van dit onderzoek wordt sterk afgeraden om bij nieuw te bouwen

parkeergarages deze te voorzien van kunststof isolatiemateriaal.

3. Het in beeld brengen in welke parkeergarages in Apeldoorn dergelijke

plafondconstructies worden toegepast. Daarna met deze gegevens het

inzetprotocol van de brandweer hierop afstemmen.

4. Beter toezicht houden op dergelijke plafondconstructies op de bouw

(handhaving). Hierbij moet gelet worden op goede en volledige sluitende

afwerking van de afwerklaag van de plafondconstructies. Daarnaast dient deze

afwerklaag een dermate grote isolatie te bezitten (dikte materiaal) zodat deze

voorkomt dat de verwekingstemperatuur wordt bereikt. Ook dient de

afwerklaag zodanige eigenschappen te bezitten dat de afwerklaag zelf en de

bevestigingsmiddelen niet bezwijken.

5. Nader onderzoek verrichten welke invloed het bloot komen te liggen van de EPS-

isolatielaag heeft op het rookpotentieel dat wordt ingevoerd in de CFD

berekeningen.
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5.4 Dakconstructie ter plaatse van een brandscheiding

Inleiding

Naar aanleiding van de brand in een gebouw aan de Flevoweg in de gemeente Leiden op

3 april 2005, waarbij 2 brandweerlieden gewond raakten, heeft het Nibra63 een onderzoek

opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM. In dit onderzoek wordt inzicht

verkregen naar de toepassing van dakconstructies met een stalen damwandprofiel die

voeren over brandwerende interne scheidingsconstructies (zie figuur 14) in verschillende

gemeenten. In dit onderzoek worden de volgende drie onderzoeksvragen gesteld:

1. Welke van de onderzochte constructies zijn volgens het Nibra het meest geschikt om

toe te passen in brandwerende scheidingsconstructies onder een dakconstructie

uitgevoerd met stalen damwandprofiel?

2. Op welke wijze worden de aansluitingen van een brandwerende wand met een

dakconstructie, uitgevoerd met een stalen damwandprofiel, gerealiseerd?

3. Op welke wijze gaan de gemeenten om met de handhaving op de uitvoering van

deze aansluitconstructies?

Figuur 14 - Dakconstructie ter plaatse van een brandwerende scheidingsconstructie

In de bovenstaande dakconstructies wordt ten behoeve van het isoleren vaak

kunststofisolatie toegepast. Indien deze aansluitdetaillering van de brandwerende

scheidingsconstructie en de dakconstructie niet goed wordt uitgevoerd zijn mede door de

kunststofisolatie onvoorspelbare brandscenario’s mogelijk. De brand aan de Flevoweg is

na onze mening hier een voorbeeld van.

Voor de gemeente Apeldoorn is hetzelfde onderzoek in hoofdlijnen uitgevoerd als dat

het Nibra destijds heeft uitgevoerd bij tien verschillende gemeenten. Het betreft tien

gemeenten uit het gehele land van diverse grootte. In de rapportage is onderscheidt

gemaakt tussen de gemeenten door gebruik te maken van hun inwonersaantal.

In deze situatie worden de uitkomsten van ons onderzoek beschreven en vergeleken met

het onderzoek van het Nibra. Dezelfde enquête die is afgenomen bij de geanonimiseerde

gemeenten is afgenomen bij brandweer Apeldoorn. De afgenomen enquête is

opgenomen in bijlage 7 van deze rapportage.

63 Tegenwoordig het NIFV
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Naast de bureaustudie met de afgenomen enquêtes zijn in het onderzoek van het Nibra

bij elke gemeente verschillende bouwwerken bezocht. In dit onderzoek voor de gemeente

Apeldoorn is dit niet uitgevoerd en de conclusies voortvloeiend uit de gebouwbezoeken

kunnen om deze reden niet vergeleken worden.

Uit het onderzoek van het Nibra blijkt dat de wijze waarop de gemeenten omgaan met de

genoemde constructie-uitvoering zorgelijk is. De belangrijkste conclusies uit het

onderzoek zijn:

 In elke van de onderzochte gemeenten was de afdeling preventie van de brandweer

en/of de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeenten bekend met de

toepassing van stalen damwandprofielen in daken.

 Hoewel de gemeenten op de hoogte waren van de problemen die ontstaan bij het

maken van een brandscheiding onder een dergelijk dak, was er in geen van de

gemeenten een consequente controle- en handhavingcultuur om die problemen te

signaleren en op te lossen.

 In slechts incidentele gevallen werden goede handhavingcontroles uitgevoerd.

 Bij gebouwen zonder brandwerende scheidingen werd in geen van de gemeenten

structureel aandacht besteed aan de uitvoering van de aansluiting van

scheidingswanden tegen de dakconstructie.

 Van de 50 onderzochte gebouwen was slechts bij ongeveer 20% sprake van een goed

uitgevoerde constructie.

Goede oplossingen

In de praktijk zijn verschillende oplossingen mogelijk om de detaillering tussen een

brandwerende scheidingsconstructie en de dakconstructie correct uit te voeren. In

Nederland is één detail werkelijk getest op de eisen van het Bouwbesluit 2003 bij een

erkend laboratorium (TNO Efectis), het zogenaamde “Promat-detail” zie figuur 15. Deze

is alleen op 60 minuten brandwerendheid getest. Daarnaast zijn in de praktijk ook

gelijkwaardige varianten mogelijk die zijn gebaseerd op een combinatie van onze

expertise en dat van het Nibra.

De varianten die volgens ons en het Nibra voldoen zijn in volgorde van voorkeur:

1. Scheidingen die dwars door het dak heen voeren;

2. Het “Promat-detail”. Een scheiding met brandwerende beplating haaks op de wand,

cannelurevulling boven de scheidingswand en boven de beplating. Onbrandbare

isolatie over de breedte van de brandwerende beplating en waterdichte laag afgedekt

met grind of tegels.

3. Een variant waarbij over een bepaalde breedte ter hoogte van de brandwerende

scheiding, de normale, meestal brandbare kunststofisolatie wordt onderbroken door

onbrandbare isolatie en de waterdichte laag wordt afgedekt met grind of tegels.

Opmerking:

In het Nibra onderzoek wordt voor meerdere mogelijke detailleringen gezegd dat bij een brandwerende

scheidingsconstructie (60 minuten WBDBO), waarbij de stalen damwandprofielen zijn onderbroken ter plaatse

van de brandwerende scheiding, de onderzijde van de stalen damwandprofielen aan weerszijden van de

brandscheiding moet worden voorzien van brandwerende beplating. De gedachte hierbij is dat deze

brandwerende beplating wordt aangebracht om brandoverslag te voorkomen. Dit is niet het geval. Deze

brandwerende beplating wordt aangebracht om branddoorslag door geleiding via de stalen damwandprofielen

te voorkomen. De brandwerende beplating zorgt ervoor dat de transmissieweg waarover de warmte geleidt in

de doorlopende stalen damwandprofielen wordt verlengt. Dit leidt er toe dat de gemeten temperatuur aan de niet

brandzijde lager word. Wij vinden het toepassen van dergelijke beplating niet noodzakelijk in de genoemde

situaties. Indien de stalen damwandprofielen worden onderbroken ter plaatse van de brandwerende

scheidingsconstructie is dergelijke brandwerende beplating niet meer noodzakelijk.
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Figuur 15 – ’Promat-detail”64

Analyse enquêtes

De vragen die zijn afgenomen in het Nibra onderzoek en door ons bij brandweer

Apeldoorn zijn in bijlage 7 opgenomen van dit rapport. Een totaal overzicht van de

resultaten zijn opgenomen in bijlage 8 van dit rapport.

Uit de enquête blijkt dat de beantwoording door brandweer Apeldoorn op de vragen

voor veel aspecten overeenkomt met het landelijke beeld.

Uit de enquêtes afgenomen bij de werknemers van brandweer Apeldoorn blijkt dat:

1. De dakconstructie van stalen damwandprofielen (met kunststofisolatie) komt in

aanzienlijk vaak voor.

2. De brandweer ontvangt voor veel projecten waar dit voorkomt details van de

constructies bij de bouwaanvraag.

3. De bekende en goede oplossing die bekend is bij brandweer Apeldoorn is het

zogenaamde “Promat-detail”. Het doorsteken van de brandwerende

scheidingsconstructie is ook een mogelijke oplossing.

4. Brandweer Apeldoorn heeft geen vast beleid ten aanzien van deze constructies.

5. De brand aan de Flevoweg te Leiden is geen aanleiding geweest om extra eisen te

stellen op de afdeling preventie of extra alert te zijn tijdens handhavingcontroles.

6. De brand in Leiden heeft nauwelijks effect gehad op handhavingsactiviteiten binnen

de gemeenten.

7. Naast de bekende oplossingen zoals genoemd onder punt 3 kan in overleg met de

aannemer of architect in overleg en op basis van praktijkervaring een andere

oplossing gevonden worden voor een goede detaillering. Het wordt door brandweer

Apeldoorn dus toegestaan om een niet geteste oplossing voor te dragen.

8. Brandweer Apeldoorn geeft tijdens het toezicht op de bouw wel aandacht aan deze

situatie.

Ten aanzien van de enquête komen punt 1 t/m punt 6 overeen met het landelijke beeld.

Echter punt 7 en punt 8 wijken af. Door brandweer Apeldoorn wordt aangegeven dat wel

degelijk controles worden uitgevoerd op deze constructies gedurende het bouwproces.

Het landelijke beeld is echter dat vrijwel geen controle wordt uitgevoerd. Voor dit

onderzoek zijn geen gebouwen binnen de gemeente Apeldoorn bezocht en het is daarom

niet mogelijk te beoordelen welke waarde gehecht kan worden aan desbetreffende

controles. Omdat geen vast beleid of een protocol voor het beoordelen van dergelijke

constructies aanwezig is, kan de vraag gesteld worden welke waarde gehecht kan

64 Promat, Handboek Bouwkundige Brandpreventie, Handboek 8.0m 1 december 2009
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worden aan deze controles. De conclusie die het Nibra trekt in het onderzoek dat veel

bestaande gebouwen met stalen dakplaten niet de vereiste kwaliteit van uitvoering van

details bij scheidingen van brandcompartimentering bezitten, kan niet getrokken worden

voor de gemeente Apeldoorn.

Daarnaast blijkt uit de enquête dat in de praktijk de constructies toch anders worden

gebouwd dan vooraf was vergund. Gezamenlijk met de aannemer wordt dan in het werk

gekomen tot een “goede”oplossing. Omdat de constructies al grotendeels gebouwd of al

voltooid is het begrijpelijk dat dan een compromis wordt gesloten door beide partijen om

deze constructies toch enigszins brandwerend uit te voeren. Dit komt de brandveiligheid

niet ten goede. Om de juiste brandwerendheid bij dergelijke constructies te realiseren

gaat het juist om de uitvoering van de kleine details.

Het niet goed functioneren van de brandwerende scheidingsconstructies, waarbij

kunststofisolatie is verwerkt, zal leiden tot onvoorspelbare brandscenario’s en het

moeilijk beheersbaar kunnen houden van brand. De brand zal zich uitbreiden tot over de

brandwerende scheidingsconstructie waardoor een groter deel van het gebouw in brand

zal geraken. De economische schade zal hierdoor toenemen. Ook zal de brandweer bij het

bestrijden van de brand rekening moeten houden met een mogelijk snellere

branduitbreiding (deflagraties of rookgasexplosie) zoals is gebeurd aan de Flevoweg te

Leiden.

Conclusie en aanbevelingen

Uit het onderzoek van Nibra blijkt dat de wijze waarop de gemeenten omgaan met de

genoemde constructies waarin kunststofisolatie wordt verwerkt zorgelijk is. Veel

bestaande gebouwen met stalen dakplaten bezitten niet de vereiste kwaliteit van

uitvoering van details bij scheidingen van brandcompartimentering. Wij kunnen deze

conclusie niet keihard trekken voor de gemeente Apeldoorn omdat geen controle is

uitgevoerd bij bestaande bouwwerken. Echter, doordat er geen vast beleid of een

protocol voor het beoordelen van dergelijke constructies aanwezig is, kan de vraag

gesteld worden welke waarde gehecht kan worden aan deze handhavingcontroles. Uit de

enquête blijkt dat kennis over dergelijke constructies wel aanwezig is. Echter, het gebrek

aan beleid voor de constructies kan in de praktijk leiden tot kwalitatief minder goede

uitvoering. Om de conclusie te kunnen trekken dat veel bestaande gebouwen in de

gemeente Apeldoorn niet de vereiste kwaliteit van uitvoering van details bij scheidingen

van brandcompartimentering bezitten is nader onderzoek benodigd. Hiervoor dienen

bouwwerken binnen de gemeente met dergelijke constructies bezocht te worden.

Aanbeveling 1:

Ten eerste bevelen wij aan extra aandacht te besteden aan de uitvoering van de

bouwkundige brandveiligheid van genoemde constructies. Het gevaar van het niet goed

uitvoeren van dergelijke constructies is bekend. Een “goed” voorbeeld hiervan is de

brand aan de Flevoweg te Leiden.

Wij bevelen daarom ook aan om vervolgonderzoek uit te voeren. Hierbij zal eerst een

vast beleid en protocol opgesteld moeten worden om te komen tot goede

oplossingsvarianten om dergelijke constructies te toetsen en uit te voeren. Indien beleid

en het protocol aanwezig is dient aan de hand van dit beleid steekproefsgewijs controles

in bouwwerken uitgevoerd te worden. Indien fouten worden geconstateerd dient hier

handhavend opgetreden te worden.
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Aanbeveling 2:

Daarnaast wordt aanbevolen om de gebreken in dergelijke constructie in kaart te

brengen. De repressieve dienst dient hiervan op de hoogte gesteld te worden zodat zij

tijdens een brand in één van deze gebouwen op mogelijke ophand zijnde gevaarlijke

situaties kunnen anticiperen.

5.5 Lichte brandwerende scheidingen intern en lichte in dakconstructies

Figuur 16 – lichte brandwerende scheiding intern of in dakconstructies

Inleiding

Een veel voorkomende dakconstructie in de hallenbouw is de toepassing van isolerende

dakpanelen. Voor deze toepassingen worden PIR, PUR of EPS isolatieplaten voorzien

van een aluminium cachering. Voor de meer zelfdragende dakpanelen wordt de

isolatiekern tussen 2 gegalvaniseerde (gecoate) staalplaten aangebracht. Lengtes tot 8

meter kunnen hiermee hart op hart worden overspannen. De hogere isolatiewaarde in

slankere constructies is, naast economische motieven veelal de overweging om te kiezen

voor een kunststof isolatiekern.

In de beschreven brandonderzoeken naar de Punt (hoofdstuk 3.1.2) en het rapport

geschreven door adviesburo Nieman (hoofdstuk 3.4.1) in opdracht van de firma

Rockwool blijkt dat voor verschillende situaties waarbij kunststofisolatie wordt toegepast

een rookgasexplosie c.q. deflagraties mogelijk zijn. In dit hoofdstuk worden verschillende

situaties geschetst waarmee inzicht wordt verkregen naar dit verschijnsel.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Tijdens een repressieve inzet kan de brandweer vele variaties van gebouwen

tegenkomen. De lijst van mogelijke situaties is enorm groot en het is ondoenlijk om al

deze variaties in dit rapport te beschouwen. Nog los van de vele verschillende varianten

van afmeting of bouwwijze zijn parameters in de Ozone berekening aan te passen. Om te

komen tot een basis variant is gekozen voor onderstaande invoerparameters en deze

toegepast op een aantal hallenbouw typen van verschillende afmetingen en inhoud die

conform het Bouwbesluit 2003 zijn uitgevoerd. Dit wil zeggen dat geen aanvullende

brandbeveiliging (bijv. branddetectie) is aangebracht. Om te meten of nadelige effecten

optreden indien hoogte (bufferruimte) wijzigt c.q. door meer of andere wijze van opslag

zijn hierop ook berekeningen uitgevoerd. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven

van de berekende basisvarianten.
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Variant Thermisch

licht /

zwaar(*)

Afmetingen

brandruimte

l x b x h

Inhoud m3 Brandontwikkeling

snelheid

Stapelhoogte

vuurlast (m)

1 Zwaar(**) 20 m x 50 m x 10 m 10.000 Langzaam 8

2 Zwaar 20 m x 25 m x 5 m 2.500 Langzaam 3

3 Zwaar 10 m x 10 m x 3 m 300 Langzaam 2

4 Licht(***) 20 m x 50 m x 10 m 10.000 Langzaam 8

5 Licht 20 m x 50 m x 5 m 5.000 Langzaam 3

6 Licht 20 m x 25 m x 5 m 2.500 Langzaam 3

7 Licht 10 m x 10 m x 3 m 300 Langzaam 2

8 Licht 20 m x 50 m x 10 m 10.000 Langzaam 8

9 Licht 50 m x 50 m x 10 m 25.000 Snel 8

Tabel 15 – beoordeelde varianten

* Voor de thermisch lichte en zware variant is alleen een onderscheidt gemaakt in verschillende

opbouw voor de wandconstructie en niet in opbouw van de dakconstructie.

** Deze constructies zijn uitgevoerd met een betonnen wand (20 cm) en een geïsoleerd

dakpaneel (EPS 20 kern 12 cm. en 6.3 mm staalcachering).

*** Deze constructies zijn uitgevoerd met een geïsoleerd sandwichpaneel (EPS 20 kern 11 cm. en 4

mm staalcachering) en een geïsoleerd dakpaneel (EPS 20 kern 12 cm. En 6.3 mm staalcachering).

In de berekeningen zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd conform NEN-EN

1991-1-2-2002/NB:2007. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel Ozone

zoals beschreven in paragraaf 5.2 van dit rapport.

(NEN-EN 1991-1-2

2002/NB:2007):
Varianten

1-2-3-4-5-6-7

Variant

8

Variant

9

Referentie

vermogensdichtheid:

1000 kW/m2 1000 kW/m2 4000 kW/m2 (*)

Branduitbreidingssnelheid: 600 sec.

(langzaam)(**)

600 sec. (langzaam) 150 sec. (snel)(***)

Vuurbelasting: 60 kg/m2 = 1140

MJ/m2

120 kg /m2 = 2280

MJ/m2

60 kg/m2 = 1140

MJ/m2

Openingsfactor t.o.v.

omhulling:

1% 1% 1%

Brandoppervlakte: Brandcompartiment Brandcompartiment Brandcompartiment

Figuur 16

* in tabel E.5b van de NEN 1991-1-2:2002/NB:2007 wordt voor ieder meter stapelhoogte 500 kW/m2

aangehouden

** een branduitbreidingssnelheid van 600 seconden komt overeen met een industriefunctie waarbij de

opslag slecht brandbaar is en in kleine hoeveelheden voorkomt.

*** een branduitbreidingssnelheid van 150 seconden komt overeen met een industriefunctie waarbij de

opslag overeenkomt met bijvoorbeeld een houtopslag.

De rekenresultaten die volgen uit de berekeningen zijn samengevat in de grafiek (figuur

17) en tabel 17. De uitgebreide rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 9 van deze

rapportage. In tabel 17 is tevens de temperatuur weergegeven die te verwachten is bij

inzet van de brandweer.
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Rekenresultaten

Figuur 17 – (A) rekenresultaten uit de berekeningen van de verschillende varianten

(1) Zie figuur 16 tweede kolom

(2) Zie figuur 16 derde kolom

(3) Zie figuur 16 vierde kolom

Temperatuurrange van begin pyrolyse tot ontbranding van EPS

Temperatuurrange van begin pyrolyse tot ontbranding van PUR

Temperatuurrange van begin pyrolyse tot ontbranding van PIR

Temp.

Minuten
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Variant Flash-over

> 300 °C < 500

°C

Temperatuur

na 30 min.

Brandvermogen

1 Thermisch zwaar

BC 1000 m2

Inhoud 10.000 m3

58 min. 106°C 217 MW

2 Thermisch zwaar

BC 500 m2

Inhoud 2.500 m3

36 min. 219 °C 136 MW

3 Thermisch zwaar

BC 100 m2

Inhoud 300 m3

18 min. 414 °C 47 MW

4 Thermisch licht

BC 1000 m2

Inhoud 10.000 m3

53 min. 115 °C 217 MW

5 Thermisch Licht

BC 1000 m2

Inhoud 5000 m3

43 min. 160 °C 217 MW

6 Thermisch licht

BC 500 m2

Inhoud 2.500 m3

34 min. 238 °C 136 MW

7 Thermisch licht

BC 100 m2

Inhoud 300 m3

17 min. 484 °C 47 MW

8 Thermisch licht

BC 1000 m2

Inhoud 10.000 m3

48 min. 121 °C 344 MW

9 Thermisch licht

BC 2500 m2

Inhoud 25.000 m3

22 min. 570 °C 1543 MW

Tabel 17 – (B) rekenresultaten uit de berekeningen van de verschillende varianten

Analyse op thermische diffusiteit

De verschillen die optreden tussen thermisch zware en thermisch lichte constructies zijn

verwaarloosbaar klein. In de fase van brandontwikkeling maakt het nauwelijks uit en kan

gesteld worden dat een thermisch lichte constructie het flash-over moment een fractie

eerder zal bereiken. Wel valt op dat de piektemperatuur van een thermisch lichte

constructie na 120 minuten hoger ligt. Dit is verklaarbaar doordat een thermisch zware

constructie meer energie in de wanden kan opnemen. Echter is de temperatuur na 120

minuten niet meer van belang aangezien de brandweer al op een eerder moment in het

brandverloop repressief heeft opgetreden. Dit betekent dat de optredende temperatuur

ter plaatse op dat tijdstip niet meer overeenkomt met de temperatuur zoals weergegeven

in de grafiek.

Analyse op oppervlakte en inhoud

Uit de berekeningen blijkt dat in een kleine brandruimte de temperatuuropbouw veel

sneller plaats vindt dan in een grote brandruimte. De pyrolyse temperatuur van

kunststofisolatie wordt veel sneller bereikt. Daarnaast is de tijdsduur van pyrolyseren

(vergassen) korter. Door de snelle temperatuur opbouw bereikt de kleinere brandruimte

sneller flash-over condities. De ontbrandingstemperatuur van de kunststofisolatie is in

deze kleinere ruimten daardoor sneller bereikt. Voor de grotere brandruimte geldt dat de
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temperatuuropbouw in de ruimte langer duurt. Deze lagere temperatuur in de grotere

brandruimte zorgt ervoor dat de kunststofisolatie langer kan pyrolyseren (vergassen).

Analyse op temperatuur

De brandruimten met een oppervlakte van 500 m2 en 1000 m2 met 5 m1 hoogte blijven

relatief lang in een temperatuur tussen de 100 °C en 300 °C. In deze temperatuurszone

zit ook de vergassingtemperatuur van kunststofisolatie maar nog niet de

ontbrandingstemperatuur. Hier is de parameter ‘brandontwikkelingssnelheid’ van groot

belang. In de berekening is uitgegaan van een langzame brandontwikkeling (slow – 600

sec.), de berekening met een snelle brandontwikkeling (fast - 150 sec.) geeft een ander

beeld. Hier bevindt de temperatuur zich al snel boven de ontbrandingstemperatuur van

kunststofisolatie.

Analyse bijdrage vuurlast

In de basisvarianten is gerekend met eenzelfde vuurlast per m2. Om te weten of een

verdubbeling van de vuurlast effect heeft op de resultaten is de thermisch lichte variant 4

(1000 m2 – 10.000 m3) doorgerekend in een nieuwe variant 8 met een vuurbelasting van

120 kg/m2. De overige parameters bleven gelijk. Het effect van deze verhoging geeft een

minimaal verschil in temperatuursopbouw, deze is terug te vinden in de grafiek en de

tabel

Validatie

Het valideren van rekenresultaten is het gevolg van een theoretische benadering en

geven slechts een indicatie. Brand is een complex dynamisch proces waar vele factoren

van invloed kunnen zijn en dat laat zich niet vertalen door theoretische modellen. De

gehanteerde rekenmethode is ‘best practice as available’ maar betekent niet dat hiermee

zaken onomstotelijk zijn. Het trekken van harde conclusie zou te voorbarig zijn en is op

basis van de rekenresultaten niet mogelijk.

Als voorbeeld; gemonteerde thermisch lichte dakconstructies zullen in de praktijk niet

gedurende het gehele brandproces gesloten blijven. De thermische belasting zorgt voor

materiaal vervorming c.q. het bezwijken van de dakconstructie. Praktijksituaties zullen

dus een ander beeld laten zien dan geschetst in dit model. Ook het optreden van de

brandweer heeft effect op het rekenresultaat en is niet mee te nemen in de berekeningen.

Conclusie

Uit de berekeningen zijn een aantal conclusies te trekken.

 In de varianten waarbij sprake is van een traag verlopende branduitbreiding in

een grote brandruimte is de kans aanwezig dat door convectie en straling de

temperatuur op de dakplaten voldoende hoog is waardoor pyrolyse plaatst vindt

van de kunststofisolatie. Uit de rekenresultaten blijkt dat dit geldt voor de

varianten 2, 5 en 6 (dit vanwege het beperkte volume c.q. traag verlopende

brandontwikkeling). Vanwege de hoogte zal geen direct vlamcontact zijn met het

dak en is het mogelijk dat een vrije uitstroom van pyrolysegassen op gang komt.

De stalen cachering kan namelijk als thermisch dun worden beschouwd worden

waardoor de temperatuur snel de isolatiekern bereikt. Omdat voor deze

varianten de vergassingstemperatuur van de kunststofisolatie is bereikt maar de

ontbrandingstemperatuur nog niet, kan door inwendige druk in de

sandwichpanelen de pyrolysegassen uit de plaat worden geperst en geïnjecteerd
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worden65 in de rooklaag. Deze zullen nog niet direct aan de brand deel nemen en

als een vrije “gasbel” in de hete rooklaag verblijven. Deze ‘gasbellen’ kunnen in

relatief kleine hoeveelheden al tot een explosie (rookgasexplosie c.q. deflagratie)

leiden. Opstijgend gloeiende koolstofdeeltjes kunnen deze explosie veroorzaken.

Een stoichiometrische rooklaag is hierin niet per definitie nodig om te komen tot

een explosie. De stoichiometrie kan ook in de ‘gasbel’ zitten. De effecten van

grotere ‘gasbellen’ zullen een navenant effect geven. Vanwege de snelle

plotselinge branduitbreiding zal de gevaarsetting relatief kort zijn. In het

normatief brandverloop, geformuleerd in het brandbeveiligingsconcept

Industriegebouwen66, wordt een ontdekkingstijd van 15 minuten en een

opkomsttijd van de brandweer van 10 minuten gehanteerd. Gerelateerd aan het

vervolg van het brandweeroptreden (verkenning – blussing) zit het potentiële

grootste gevaar dus in de eerste 15 minuten na het ter plaatse komen van de

brandweer en voor het flash-over moment.

De kanttekening die bij bovenstaande uiteenzetting moet worden gemaakt is dat

voor deze berekeningen is uitgegaan van een trage branduitbreidingsnelheid (600

s). Dit is van toepassing voor een industriefunctie waarbij de opslag slecht

brandbaar is en in kleine hoeveelheden voorkomt. Bij een snellere

branduitbreidingsnelheid (variant 9) blijkt de temperatuuropbouw veel sneller te

verlopen en is de kans op een explosie kleiner omdat flashover condities (in de

brandruimte) snel worden bereikt. Een snelle branduitbreidingssnelheid van 150

seconden (variant 9) is dan een uiterste vergeleken met de eerst genoemde

varianten.

Er zijn vele varianten mogelijk die tussen een trage en een snelle

branduitbreidingssnelheid zitten en daardoor een ander brandverloop laat zien.

Uit de rekenresultaten van de varianten 1, 4 en 8 is de temperatuur bij inzet

brandweer te laag om de kunststofisolatie te laten pyrolyseren. Hier is echter

gerekend met een trage branduitbreidingssnelheid. Een variant met een andere

uitbreidingssnelheid zal een ander temperatuurverloop hebben en mogelijk wel

risico’s met zich meebrengen.

Naast de kunststofisolatie zal een hoeveelheid variabele vuurlast (inventaris) in

de berekende gebouwen aanwezig zijn. Deze zullen ook een bijdrage leveren aan

het brandscenario. Echter doordat de brand lokaal is en de aangrenzende

inventaris door de lokale brand alleen aan straling wordt blootgesteld zal de

bijdrage van deze pyrolysegassen beperkt zijn. Daarnaast zal direct naar het

pyrolyseren van de variabele vuurlast de gepyroliseerde gassen vrijwel direct

worden ontstoken. Immers er is sprake van een brandstof beheerste brand waar

zuurstof voldoende aanwezig is.

Daarnaast is de positionering van de dakplaten ten opzichte van de inventaris

veel ongunstiger. Afhankelijk van de stapelhoogte en de

brandontwikkelingssnelheid in een gebouw zal de pyrolyse van de dakplaten

eerder of later starten. De dakplaten bevinden zich voor de repressieve dienst op

65 Sandwichpanelen zijn niet gasdicht en worden in de regel met bevestigingsmateriaal door beide metalen

cacheringen gemonteerd. Daarnaast is door de thermische belasting deformatie van de beplating mogelijk.

Hierdoor ontstaan openingen waardoor uitstroom van deze brandbare gassen plaatst vind.
66 Blz. 33, Brandbeveiligingsconcept industriegebouwen – Ministerie van Binnenlandse zaken – Directie

Brandweer en Rampenbestrijding - 1995
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de meest ongunstige plaats, namelijk boven het hoofd. Het pyrolyse gedrag van

de dakplaten is afhankelijk van vele factoren (temperatuur, soort kunststof,

hoogte stapeling, hoogte rooklaag) en voor de brandweerman moeilijk

waarneembaar. Wel kan gesteld worden dat de brandweer een beter

risicoafweging kan maken indien hij/zij beschikt over de juiste informatie.

 Voor de kleinere brandruimten (varianten 7 en 3) en de brandruimte met een

snelle brandontwikkeling (variant 9) geldt dat de temperatuur in deze

brandruimte zich snel ontwikkeld. De vergassingstemperatuur van

kunststofisolatie wordt daardoor al snel bereikt. De temperatuur bouwt zich

verder op en de ontbrandingstemperatuur van kunststofisolatie is voor aankomst

van de brandweer bereikt. De kleine brandruimten bevinden zich al snel in flash-

over condities. Indien de brandruimte al in flash-over stadium verkeert is de rol

van de kunststofisolatie niet groter dan die van de andere brandbare materialen

in de brandruimte zoals de inventaris. Daarnaast zijn de condities in de

brandruimte dermate slecht dat een brandweeroptreden beperkt blijft tot het van

buiten benaderen van de brand. Een binnenaanval behoort dan niet meer tot de

mogelijkheden.
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6 Conclusies en aanbevelingen

Inleiding

Kunststofisolatie is een afgeleid product van aardolie en per definitie brandbaar. De

producenten van kunststofisolatiematerialen is er veel aan gelegen om dit brandgedrag te

beïnvloeden waardoor het brandgedrag een positiever beeld geeft bij hogere

temperaturen. Hiervoor zijn diverse methoden ontwikkeld, zoals het toevoegen van

additieven of het product opsluiten tussen twee onbrandbare platen. Regelgeving staat

dit toe. Immers alleen het gerede bouwproduct wordt getest en niet de afzonderlijke

materialen waaruit het bouwproduct is opgebouwd.

Het gebruik van kunststofisolatie is op basis van de huidige regelgeving niet verboden.

Het levert op het gebied van isolatie zelfs erg goede isolatieprestaties en heeft vele

voordelen (lichter, geen huidirritatie, goedkoper, slankere toepassingen met een hogere

isolatiewaarde) ten opzichte van minerale isolatie. Toepassingen van brandbaar

isolatiemateriaal op niet kritische plaatsen, en gemonteerd conform de voorschriften

hoeft geen probleem te zijn.

In een gebouw dat in brand staat zitten de kritische plaatsen, met name in de hogere

delen van een gebouw en dan met name het dak. Dit is nu juist een ongunstige plaats

voor kunststofisolatie. Hier is namelijk de temperatuur tijdens een brand het hoogst.

De opdrachtgever heeft op basis van een aantal gebeurtenissen waarbij kunststofisolatie

betrokken was, sterk de behoefte om te onderzoeken welke gevaren aanwezig zijn en wat

hier mogelijk aan te doen is. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende

probleemstelling:

Probleemstelling

Tot welke fase in het natuurlijk brandconcept zijn kunststof isolatieproducten toepasbaar?

In welke situaties moeten aanvullende eisen gesteld worden aan kunststof isolatie

producten?

Het toepassen van het natuurlijk brandconcept is zich aan het ontwikkelen. Doel van dit

concept is om daar waar de standaard eisen uit het Bouwbesluit 2003 niet meer

toereikend zijn, met Fire Safety Engineering een brandveilig gebouw te ontwikkelen.

Hiervoor zijn betrouwbare modellen noodzakelijk, die controleerbaar en reproduceerbaar

zijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het natuurlijke brandconcept voor bepaalde

situaties belemmeringen opwerpt voor het toepassen van kunststofisolatie. Daarnaast

kan het ook in veel situaties gewoon toegepast worden. Het onderzoek heeft aangetoond

dat het gebruik van kunststofisolatie in thermisch lichte constructies minder geschikt is.

Niet omdat het product niet zal voldoen aan de gestelde eisen uit de regelgeving en

daarbij behorende normen, maar omdat bijkomende effecten zijn te verwachten bij brand.

In de beginfase van het natuurlijk brandconcept (vluchtfase) zijn kunststof

isolatieproducten nog toepasbaar, aangezien de brand dan nog relatief beperkt is. De

nadelige effecten zijn voornamelijk aanwezig in de fase van het natuurlijk brandconcept

wanneer de repressieve inzet van de brandweer plaatsvindt.
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Doelstelling

Het leveren van een gerichte bijdrage aan de veiligheid van brandweerpersoneel tijdens

het operationeel optreden bij gebouwen waarin kunststofisolatie is verwerkt. Deze

gerichte bijdrage wordt geleverd door het aanleveren van kennis over het brandgedrag

van kunststofisolatie.

Brandweer Apeldoorn wil met dit onderzoek bereiken dat er meer bekend wordt over

het brandgedrag van kunststofisolatie producten. De opgedane kennis wil men inzetten

om brandweermensen bewust te maken van het brandgedrag en de mogelijke gevaren

teneinde de kans op een ongeval te minimaliseren. Daarnaast kunnen de resultaten

ingezet worden in de planbeoordeling (risicobeheersing) indien sprake is van een

bepaald gebruik waarbij een mogelijk brandweeroptreden verwacht wordt.

De input voor dit onderzoek wordt gevormd door de onderzoeksvragen die in hoofdstuk

2 van dit rapport zijn geformuleerd.

Risicobeheersing

Onderzoeksvraag 1

Welke rol kan de afdeling risicobeheersing innemen om de risico’s te beperken, te

voorkomen c.q. vooraf inzichtelijk te maken in relatie tot kunststofisolatie?

De rol van risicobeheersing is juridisch gezien beperkt, een opdrachtgever heeft de

vrijheid een bouwproduct toe te passen indien deze voldoet aan de eisen die voor dit

bouwonderdeel zijn bepaald in het Bouwbesluit 2003. Neemt niet weg dat met

risicocommunicatie de gevolgen van bepaalde keuzes in beeld gebracht moeten worden.

Hierin is een belangrijke taak voor de brandweer weggelegd. Er dient in overleg met de

opdrachtgevers de voor- en tegenargumenten besproken te worden en daarna

verstandige keuzes gemaakt te worden.

Om te voorkomen dat een brand zich langs een compartimenteringwand kan verplaatsen

dient de detaillering rondom brandwerende scheiding correct te worden uitgevoerd en

tijdens de bouwfase gecontroleerd. In een landelijk uitgevoerd onderzoek67 is

geconstateerd dat het hier vaak mis gaat. Een kleine enquête bij brandweer Apeldoorn

levert een vergelijkbaar beeld op. Geconstateerd is dat in de gemeente Apeldoorn geen

beleid is om deze belangrijke detaillering nauwgezet te controleren.

Het aanwezig zijn van kunststofisolatie in parkeergarages is dringend af te raden. Door

de cachering zal het product wel voldoen aan gestelde eisen maar alleen omdat er een

moeilijk brandbare schil om de brandbare kern zit. Gebreken aan deze schil hebben

rechtstreeks effect op de ontwikkeling van brand maar kunnen ook leiden tot

onvoorspelbare brandscenario’s. Voorlopige resultaten uit een inspectie ondergrondse

bouwwerken bevestigen het vermoeden dat de schil in veel ondergrondse bouwwerken

beschadigd is.

Het ontbreekt in Nederland aan bruikbare gegevens omtrent de relatie kunststofisolatie

en brand. Team Brand Onderzoek heeft hierin een belangrijke functie en moet hiervoor

input gaan verzamelen.

67 Zie hoofdstuk 5.3.5
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Aanbeveling

Bij een goed georganiseerd toezicht zijn ‘bouwmissers’ tijdig te ontdekken en te

repareren.

Het is aan te bevelen extra aandacht te besteden aan de uitvoering van de bouwkundige

brandveiligheid van genoemde constructies. Hier dient beleid voor ontwikkeld te

worden.

Het team brandonderzoek hanteert in haar onderzoeken een onderzoeksnotitie. Deze

onderzoeksnotitie dient uitgebreid te worden met een kader waarin de invloed van

kunststofisolatie (indien van toepassing) onderzocht wordt. Met name van belang is of de

kunststofisolatie een rol heeft gespeeld, en zo ja welke? Het is namelijk van groot belang

dat er lering wordt getrokken uit branden uit het verleden. Zij vormen de benodigde

kennis om tot verbeteringen te komen. Niet alleen bouwtechnisch maar ook in het

brandweeroptreden.

Incidentbestrijding

Onderzoeksvraag 2

Moet, en zo ja in welke gevallen, is speciale nazorg voor brandweermensen

noodzakelijk als zij tijdens bluswerkzaamheden onbeschermd in contact zijn

geweest met rook, afkomstig van kunststof isolatieproducten?

Conclusie;

In alle gevallen moet contact met rook worden voorkomen. Uit dit onderzoek blijkt dat

de gevolgen van het inademen van rook op de gezondheid structureel wordt onderschat.

Ook het inademen van wat beschreven wordt als ‘lichte rook’ kan op termijn ernstige

gezondheidsklachten geven. Het onderzoek wat beschreven staat in 4.5.2 toont dat

onomstotelijk vast.

Tevens is in een aantal internationale onderzoeken aangetoond dat veel cyanideachtige

stoffen vrijkomen bij een onvolledige verbranding. Vertaald naar een brandweerinzet is

dit met name de nablusfase, een fase waarin vaak opgetreden wordt zonder

adembescherming. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat dit o.a. hartproblemen kan

veroorzaken.

Aanbeveling;

Nader onderzoek naar de gevaren van het vrijkomen van cyanideachtige stoffen bij

brand voor brandweermensen is dringend aanbevolen.

Draag als leidinggevende zorg voor het consequent dragen van adembescherming

apparatuur door brandweermensen. Niet alleen in de blusfase maar zeker ook in de

nablusfase c.q. voor andere betrokkenen (bijvoorbeeld brandonderzoek).
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Onderzoeksvraag 3

Wijkt het brandgedrag van kunststof isolatieproducten in de praktijk af van de

geconditioneerde tests bij een testinstelling en wat zijn daarvan de gevolgen voor

de repressieve dienst?

Conclusie;

Tijdens geconditioneerde testen in een testlaboratorium worden producten onder vooraf

bepaalde condities getest. Deze voorwaarden zijn vooraf bepaald om bouwproducten op

dezelfde uitgangspunten te beoordelen. Indien de condities gelijk konden zijn met de

praktijk zou het brandgedrag tijdens testen niet afwijken van de praktijk. Echter, de

condities wijken in de praktijk wel sterk af van de geconditioneerde testen in een

laboratorium. Gevolg is dat door deze veranderde condities ook het brandgedrag zal

veranderen. Dit geldt voor alle bouwmaterialen en in het bijzonder voor de

kunststofisolatie. Dus ja, het brandgedrag van kunststofisolatie in de praktijk wijkt af van

de test in het laboratorium.

De repressieve dienst wordt geconfronteerd met een gebouw dat in brand staat en is (en

kan) niet op de hoogte van alle verschillen in het brandgedrag van bouwproducten. Op

basis van kennis en ervaring herkent men verschillende bouwconstructies en kent men

globaal het brandverloop van bepaalde gebouwen. De schil van een gebouw is mede

bepalend voor de mogelijkheden die repressie heeft om in te grijpen in het brandproces.

Voor een groot deel is de inventaris (opslag) bepalend voor het brandverloop.

De gevolgen voor de repressieve dienst laten zich moeilijk vertalen. Ten eerste is de

repressieve dienst niet op de hoogte van de uitgangspunten van de testen en ten tweede

heeft deze kennis in de praktijk geen meerwaarde vanwege de verschillen die kunnen

optreden.

Aanbeveling;

Het verdient aanbeveling om een registratiesysteem op te zetten in welke gebouwen

kunststofisolatie en welk type kunststofisolatie (EPS, PUR of PIR) is verwerkt. Dit

systeem dient beschikbaar te zijn voor de leidinggevende op de plaats incident. Hierdoor

kunnen zij op basis van de juiste operationele informatie verantwoorde keuzes maken.

Onderzoeksvraag 4

Zijn er indicaties aan te geven die (in relatie tot het gebruik van kunststof

isolatieproducten) de bevelvoerder tijdens een brand alert maakt op mogelijke

gevaren?

Conclusie;

Een bevelvoerder heeft als kerntaak te waken over de veiligheid van zijn eigen personeel.

In de eerste minuten van aanwezig zijn op een brandadres zal hij een risicoanalyse

maken (vaak onbewust) op de aanwezige gevaren. Het herkennen of kunststofisolatie

verwerkt zit in de geveldelen of het dak hoort daar niet bij. Domweg omdat het

onmogelijk is om dit zonder aanvullende informatie te weten. Sandwichpanelen met

kunststofisolatie verschillen in uiterlijk niets van de panelen met minerale wol.

Uit het onderzoek blijkt dat de risico’s niet zo zeer in de geveldelen zitten maar

hoofdzakelijk in het dak. De thermische belasting die het dak te verwerken krijgt (voor de
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flash-over) bepaald voor het grootste deel de gevaarsetting. Met een warmtebeeldcamera

met infra rood sensor is te meten welke temperatuur het dak heeft. Is de temperatuur

boven de 100 °C dan is het aannemelijk dat pyrolysegassen vrij komen. Het koelen met

een hoge druk straal heeft dan twee effecten; ten eerste neemt door koeling de pyrolyse af

en ten tweede worden de vrij gekomen gassen (of gasbel) door turbulentie verspreid en

onder de onderste explosiegrens gebracht en daarmee de kans op een explosie verkleind.

Uitstroom van pyrolysegassen naar andere ruimten (ook mogelijk in hetzelfde

brandcompartiment) is mogelijk door een niet sluitende aanhechting op de wand / dak

constructie. Interne thermisch lichte scheidingsconstructie met een isolatiekern van

kunststof zijn niet gasdicht. Aanstraling aan de ene zijde kan effect hebben op de andere

zijde in de vorm van uitstroom van pyrolysegassen.

Aanbeveling;

Gelet op bovenstaande conclusies zijn er geen bruikbare signalen die een bevelvoerder

waarschuwen voor gevaar. Derhalve dient een bevelvoerder sterk te overwegen defensief

op te treden, tenzij uit waarnemingen blijkt dat offensief optreden overwogen moet

worden. Als hulpmiddel om een juiste risico afweging te kunnen maken dient de

bevelvoerder in het bezit te zijn van elementaire gebouwinformatie. Dit sluit aan op de

aanbeveling op de onderzoeksvraag 3

Onderzoeksvraag 5

Zijn er (in relatie tot het gebruik van kunststof isolatieproducten) andere

gevaren die een risico vormen voor het repressief optreden van de brandweer?

Conclusie;

Naast de al genoemde gevaren in deze conclusies blijkt uit het onderzoek dat

pyrolysegassen ook kunnen ontsnappen naar de niet brandzijde, bijvoorbeeld naar een

ander brandcompartiment of een nog niet in brand staande ruimte in hetzelfde

brandcompartiment. Het gevaar dat hierbij kan ontstaan is dat door vonkvorming een

snelle branduitbreiding ontstaat zonder dat deze te verwachten was op basis van de

waarnemingen. Kleine ruimten (berging op zolder of een kelderkast) kunnen al snel een

hoeveelheid pyrolyse gassen herbergen die boven de onderste explosiegrens uitkomt.

Het afwezig zijn van hoge temperaturen speelt hierin geen rol. De gassen hebben geen

temperatuur nodig om te kunnen ontbranden. Denk hierbij maar aan propaangas. In

grote ruimten daarentegen is de optredende temperatuur lager. Dit kan leiden tot het

langer pyrolyseren (vergassen) van de aanwezige kunststofisolatie. Voor deze situatie

geldt juist dat een mogelijke snelle branduitbreiding in een verder gevorderd stadium

van de brand kan plaats vinden (tijd van repressieve inzet).

Aanbeveling;

De basis uitrusting van een brandweerman moet uitgebreid worden met een

explosiemeter voorzien van een HCN meetcel. Analyseer als bevelvoerder waar

eventueel pyrolyse gassen naar toe kunnen stromen. Met deze informatie kan voorkomen

worden dat brandweermensen verrast worden door onverwachte branduitbreiding.
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7 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

7.1 Dakconstructie ter plaatse van een brandscheiding

Uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende inzicht is in de uitvoering van

dakconstructies in de nabijheid van brandwerende scheidingen in bestaande gebouwen.

Het verdient dan ook de aanbeveling om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de

uitvoering hiervan. In Nederland is een detail werkelijke getest op een WBDBO-eis van

60 minuten. Wij bevelen aan om meerdere typen constructie en met hogere WBDBO-eis

te testen.

7.2 Plafondbekleding parkeergarages

De gemaakte berekeningen in dit rapport zijn een theoretische weergave van de

werkelijkheid. Het verdient aanbeveling om nader (grootschalig) onderzoek in te stellen

naar de gevolgen in de praktijk bij toepassing van kunststofisolatie in ondergrondse

bouwwerken. Daarop vooruitlopend is het dringend aan te bevelen om beleid te maken

die het gebruik van kunststofisolatie in ondergrondse bouwwerken tegen gaat.

Nader onderzoek moet ook uitkomst geven over welke invloed het bloot komen te liggen

van de EPS-isolatielaag heeft op het rookpotentieel dat wordt ingevoerd in de CFD

berekeningen. Veelal wordt deze isolatielaag in de berekening niet meegenomen.

7.3 HCN

Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat het vrijkomen van cyanideachtige

stoffen vaak voorkomt. Het vrijkomen van CO (koolmonoxide) is algemeen bekend en

meer gevreesd dan HCN. De hoeveelheden CO die vrijkomen bij een brand zijn groter

dan HCN, vandaar dat HCN in gevaarsetting ondersneeuwt. Het vermoeden bestaat dat

de meeste slachtoffers van een brand overlijden aan een dodelijke cocktail cyanideachtige

stoffen. Ook hulpverleners die na het inademen van rook sloom zijn, hoofdpijn hebben of

kortademig zijn roepen al heel snel dat de CO in de rook de oorzaak hiervan is. Het

verdient aanbeveling om hier verder wetenschappelijk onderzoek naar te doen teneinde

duidelijkheid te krijgen over één van de onzichtbare gevaren bij brand.

De heer Vos stelt in zijn interview met ons dat er al veel informatie over HCN bekend is.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er risico’s zijn voor hulpverleners.

Volgens zijn zeggen is er in Nederland nog niemand opgestaan om de gevolgen in beeld

te brengen c.q. de resultaten van het onderzoek beschikbaar maken voor de brandweer

Nederland. Dit omdat de gevolgen nogal eens groot kunnen zijn. In het belang van de

veiligheid voor brandweerpersoneel moet hier op korte termijn onderzoek naar gedaan

worden.

7.4 Het toepassen van kunststofisolatie in de unitbouw;

Unitbouw wordt veel toegepast voor tijdelijke bewoning c.q. kantoren. Een brand in een

dergelijke constructie kan effect hebben op de mensen die er verblijven. Met name als er

sprake is van een snelle brandontwikkeling (al dan niet gevoed door kunststofisolatie) is

de tijd van vluchten kort. Tevens heeft deze vorm van bouwen van nature veel kleine en

verborgen en afgesloten ruimten. Om een juiste risicoafweging te kunnen maken bevelen

wij aan hier nader onderzoek naar te doen.
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7.5 Een thermisch lichte afwerking aangebracht op een kunststofisolatie aan de

buitengevel van het bouwwerk (met name kritisch ter plaatse van

raamopeningen);

Gevels die voorzien zijn van kunststofisolatie en afgewerkt zijn met een thermisch lichte

afwerking hebben rondom de openingen (deuren/ramen) kritische plaatsen. Het is

denkbaar dat een brand (die in een flash-over situatie verkeert) met uittredende vlammen

op deze kritische punten de kunststofisolatie in de gevel ontsteekt. Naar deze vorm van

mogelijke branduitbreiding bevelen wij aan om nader onderzoek te doen.

7.6 Het toepassen van nog onbeschermde kunststofisolatie tijdens de bouw;

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat onbeschermde kunststofisolatie een groot

gevaar oplevert en een snelle branduitbreiding mogelijk maakt. Gedurende een

bouwtraject is het mogelijk dat tijdens het verwerken van kunststofisolatie deze

gedurende een onbepaalde tijd onbeschermd aanwezig is. Immers de regelgeving is van

toepassing op een gereed gebouw en gedurende het bouwproces is dat nog niet het

geval. Wij bevelen aan om onderzoek te doen naar de frequentie waarin dit voorkomt en

wat er aan gedaan wordt om dit te beperken.

7.7 Branduitbreiding in de kern van een sandwichpaneel

Uitbreiding van brand kan zich op vele manieren ontwikkelen. We verwachten dat bij

voldoende temperatuur dit ook in de sandwichpanelen met een kunststof kern kan. Hier

hebben wij geen onderbouwing voor kunnen vinden vandaar dat wij aanbevelen om hier

nader onderzoek naar te doen.
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