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Plasbranden

Praktijk ervaringen adviseur

‘De ervaringen met de eisen uit het Bouwbesluit en de wijzigingen voor de toekomst.
Werkwijze, uitgangspunten en de voorbereidingen bekeken vanuit een adviseur.’

DGMR | ingenieurs en adviseurs
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Bouwbesluit

Eisen Regeling Bouwbesluit (art. 2.4 t/m 2.10)
• Uitwendige scheidingsconstructie 60 minuten brandwerend
• Uitwendige scheidingsconstructie Brandklasse A2
• Vluchtroutes van het basisnetroute afgekeerd
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Bepalingsmethoden

1. Richtlijnen Veiligheidsregio’s
• Scenarioboek externe veiligheid
• TNO-rapport VRR
Aspecten en achtergronden voor een bebouwingsvrije zone langs de Nieuwe
Waterweg en de Nieuwe Maas vanwege transport van gevaarlijke stoffen - VRR

1. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 2
(PGS-2)

Basis uitgangspunt: Veiligheid personen
(niet behoud van het gebouw)
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Vervoer gevaarlijke brandbare stoffen

Autoweg Spoorweg Vaarweg binnenwater

‘Basisnetroutes’
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Aandachtspunten plasbrandonderzoek

1. Vluchtroute binnen het gebouw
2. Vluchtroute buiten het gebouw
3. Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten
4. Ventilatiesystemen
5. Draagconstructie
6. Organisatie
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Scenarioboek Externe Veiligheid

Kogelfabriek Zaandam
Noordzeekanaal (vaarwater binnenvaart)
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Scenarioboek Externe Veiligheid

1. Vluchtroute binnen het gebouw

Gelijkwaardigheid B60 gevel ter voorkoming van branduitbreiding
naar het gebouw, zodat er voldoende tijd is om te vluchten.

Uitgangspunten:
• Maatgevend scenario: Binnenvaarttanker met benzine
• Inhoud tank: 380 m3

• Oppervlakte plasbrand: 1500 m2

• Diameter plas: 45m
• Windsnelheid: 5 m/s
• Windrichting: in de richting van het gebouw
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Scenarioboek Externe Veiligheid

Resultaten:
• Vlamhoogte: 50m
• Duur van de brand: 40 minuten
• Temperatuur van de kokervlam: 1000 ⁰C

10-12m vanaf oever à Straling: 30 kW/m2

†: Overlijden

T1- T3: Gewond, van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3)
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Scenarioboek Externe Veiligheid

Voorzieningen:
• 30 minuten stralingswerend glas, zuidgevel
• Subbrandcompartimentering hotel, vluchtgang langer beschermd
• Sprinklerinstallatie in geval van lokaal bezwijken van een gevelopening.

Kopgevels en daken (geen voorzieningen)
• Viewfactor
• Rookvorming - straling boven in vlam 1/5 van straling onder in de vlam

E85: Ethanol en Benzine
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Scenarioboek Externe Veiligheid

2. Vluchtroute buiten het gebouw

• Trappenhuizen: rechtstreeks naar buiten aan noordzijde
• Begane grond: uitgangen restaurant naar zuidzijde niet gebruiken
• Buitentrappen hotel: vluchtroute over het dak niet gebruiken

Sturing personen:
BHV en ontruimingsalarm type A (gesproken woord)
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Scenarioboek Externe Veiligheid
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Spoorweg
Stadskantoor Utrecht Laan van Puntenburg

PGS-2 en Wintherm
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PGS-2 en Wintherm

Uitgangspunten obv PGS-2:
• Positie: spoor 10
• Vrijkomen brandbare vloeistof:

• Categorie C3, zeer brandbare vloeistof (zoals heptaan of pentaan).
• Instantaan vrijkomen van de vloeistof uit één tankwagon/spoorketelwagon

• Oppervlakte plasbrand: 600 m2 (D:27,6m of perron: 9x66,7m)
• Gegevens wind:

• Windrichting: in de richting van het gebouw.
• Windsnelheid: 2,2 m/s (de gemiddelde windsnelheid in Nederland).

• De invloed van roet op de oppervlaktestraling: evenredig verdeeld over het vlamlichaam.
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PGS-2 en Wintherm
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PGS-2 en Wintherm

Resultaten PGS-2:
• Vorm van de plas
• Vlamhoogte
• Afbuighoek van de vlam

• Oppervlaktestraling van het vlamlichaam:
46,4 kW/m2 (=678,3˚C)
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PGS-2 en Wintherm

Stralingsflux:
• pijngrens, langdurige blootstelling: 1 kW/m2

• pijngrens, vluchtend: 2,5 kW/m2
• pijngrens, 5 seconden blootstelling: 10 kW/m2 (1% kans op dodelijk letsel bij blootstelling

gedurende 20 seconden)
• Branduitbreiding naar gebouw: 15 kW/m2
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PGS-2 en Wintherm

1. Vluchtroute binnen het gebouw
Branduitbreiding naar gebouw: 15 kW/m2 (445˚C)
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PGS-2 en Wintherm

Noodzakelijke voorzieningen in gevel Laan van Puntenburg
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Stralingswerende beglazing versus brandwerende beglazing

Stralingswerende beglazing:
• Stralingsflux op gevel > 15 kW/m2

• Stralingsflux op gevel < 40 kW/m2

• (Brandduur < 30 minuten, vluchten max. 30 minuten)

Brandwerende beglazing:
• Stralingsflux op gevel > 40 kW/m2

• Vlamcontact
• (Brandduur >30 minuten, vluchten max. 30 minuten)

Brandduur plasbrand
tbrand = m/A*m’’= 677 seconden (11:17 minuten)

• A: Heptaanplasbrand van 600 m2.

• m’’: De burning rate van Heptaan: 0,101 kg/m2•s.

• M: kg Heptaan in wagon: 41.000 kg
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PGS-2 en Wintherm

2. Vluchtroute buiten het gebouw
• Stralingswerend scherm
• Vluchtende mensen: 2,5 kW/m2 (185˚C)
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PGS-2 en Wintherm

2. Vluchtroute buiten het gebouw
• Stralingswerend scherm
• Vluchtende mensen: 2,5 kW/m2 (185˚C)
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Conclusie:
• Personen op BG naar deur 3 en 4 gestuurd worden.
• Personen uit trappenhuizen die op BG uitkomen bij deur 5 of 7 worden doorgestuurd naar

parkeerkelder.
• Kolomtrap 1 niet gebruiken
• Stralingswerend scherm (13m bij 3,4m) niet voldoende.

PGS-2 en Wintherm

Deur/trappenhuis Plasbrand tegenover SKU.
Uitgang bruikbaar?

Plasbrand naast SKU.
Uitgang bruikbaar?

Deur 1 Nee Ja
Deur 2 Nee Ja
Deur 3 Ja Ja
Deur 4 Ja Ja
Deur 5 Nee Nee

Deur 6 Nee Ja
Deur 7 Ja Nee
Kolomtrap 1 Nee Ja
Kolomtrap 2 Ja Ja
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Oplossingsmogelijkheden

Beperken kans op plasbrand:
• Alternatieve transportroutes
• Voorkeurs spoor/rijbaan, met beperkt aantal wissels
• Snelheidsbeperking
• Beperken aantal transporten over bepaald traject

Beperken gevolgen plasbrand:
• Brandwerend/stralingswerende gevels
• Brandwerend/stralingswerend scherm
• Verhoogde dijk of verdiept spoor/weg
• Voorkeurs spoor/rijbaan: afstand vergroten
• Vloeistof opvangbak onder spoor/weg
• Automatische (schuim)blusinstallatie op kritieke punten
• Tijdstippen van transport (bijv. ‘s nachts)
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Overige aandachtspunten Plasbrand

3. Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten
Toegangswegen vrijwaarden van obstakels die de hulpdiensten kunnen belemmeren.

4. Ventilatiesystemen
Ventilatiesystemen uitschakelen in geval van buitenbrand (rookdetectie aanzuigkanalen)
n.b. handmatige schakeling voor giftige stoffen.

5. Draagconstructie
• Contructie binnen beschermd door gebouw
• Stalen kolommen buiten gevuld met gewapend beton

6. Organisatie
BHV-organisatie moet getraind zijn op verschillende scenario’s.
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Brandwerend en stralingswerend glas
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Brandwerend en stralingswerend glas

• Stralingsflux op gevel >15 kW/m2à stralingswerend glas
• Stralingsflux op gevel > 40 kW/m2 of vlamcontact à brandwerend glas
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Brandwerend en stralingswerend glas


