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De brandveiligheid van bekleed meubilair en matrassen moet worden verbeterd. De
Brandweeracademie van het IFV werkt al jaren aan die missie. De resultaten uit een
onderzoek naar het brandgedrag van banken helpt daarbij. Uit het onderzoek van de
Brandweeracademie blijkt dat synthetische brandstoffen tien keer meer rook produceren dan
organische brandstoffen en dat er ongeveer drie keer meer warmte bij vrijkomt. Bankstellen
kunnen daardoor al bij kleine branden zorgen voor grote problenien.

DOORJILDOUVISSER

ier jaar geleden heeft de Brandweeracademie van
deFEU,deorganisatiewaarindebrandweerkorpsen
uit Europazijnverenigd, de opdrachtgekregenom
in Europeesverbanduit te zoekenwat nodigis om
meubilairbrandveiligerte maken.DeBrandweeracademiewas
daaral enkelejarenmee bezig.Inhet onderzoeksrapportFire
safety ofupholsteredfurniture and mattresses in the domestic
area uit 2017 komt de FEUmet een advies aan meubelfabrikan-
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ten aan welke brandveüigheidstesten hun producten zouden
moetenvoldoen.Het rapport verwijst naarimpressietestendie
de Brandweeracademieeind2016in Craüoheeftgedaan.'Inhet
onderzoekdatwetoenhebbengedaan,hebbenwe de meest
verkochtebankenen matrassenonderworpenaanimpressietesten. Daarbij houd je verschillende ontstekingsbronnen tegen het
meubelstuk omvervolgens te kijken ofbrandontstaat enhoe
dezeuitbreidt.Bij dekleinste ontstekingsbronhebbenwe een
sigaret gebruikt, bij de grotere ontstekingsbronnen onder andere
een open vlam van twee tot drie centimeter, vergelijkbaar met
Biand&Brandweer

ONDERZOEK

die van een kaars', vertelt Lieuwe de Witte, onderzoeker bij de
Brandweeracademie. 'Doordat in bijna alle Europese landen geen
eisen worden gesteld aan de brandveiligheid van meubels, zieje
dat deze makkelijk in brand vliegen. Dat dat een groot probleem is
zienwe ookin de praktijk. Bij ten minste eenkwartvan defatale
woningbranden zijn meubels en matrassen het object waarin de
brand ontstaat.'

Het onderzoek dat de Brandweeracademie recent heeft gedaan,
is een vervolg op het eerdere onderzoek en een bijvangst van
de praktijkexperimenten rookverspreiding die vorig jaar in
Oudewaterzijn gedaan. 'Daarbijhebbenwe meerdere keren de
meest verkochte bank van Nederland in brand gestoken. Bij alle
testen zijn verschillende preventieve voorzieningen getroffen
om rookverspreidingte beperken, zoals eenmobielewatermistinstallatie, rookwerendescheidingof het sluiten van deuren.
Op de preventieve voorzieningen ligt bij dat onderzoek de focus,
maarwekonden ook goedzienwat het effectvan devoorzieningenwas op het brandgedragvan de bank', aldus DeWitte.
'Eénvan de meest opvallende conclusiesis dat zelfs als er maar

lieuwe de Witte

een klein deel van de bank verbrandt, er al ontzettend veel rook

ontstaat. Dat bevestigt ook wat we in de praktijk vaker zien.'

massaverbrandt, maar er wordt wel meer rook geproduceerd.
Aan de ene kant beperktje door het tekort aanzuurstofdus de

ROOK
Devulling in meubilair zorgtbi] brand, ook als het maarom een
kleine hoeveelheid gaat, voor een snelle verslechtering van de
vlucht- en overlevingscondities. Er komt niet alleen veel rook bij
vrij, in de rook zitten ook veel schadelijke stoffen. 'Daarbij kun
je denken aanstikstofoxiden,koolmonoxidemaar ookwaterstofcyanide.Datis eengroot verschil met meubilairdat van
natuurlijke stoffen is gemaakt. Synthetische stoffen produceren

snelheid waarniee de brand uitbreidt en de hoeveelheid massa

tien keer meer rook en roet en twee tot drie keer meer hitte. Dit

levert ook al grote problemen op wanneerslechts eenklein deel
van de kussens van de bank in brand staat. Als je van heel veel
iets minder maakt, is het nog steeds veel. Het voorkomen van
rookontwikkeling is daardoor altijd een goede oplossing om de
situatie te verbeteren.'

hUR OF
OF GESLOTEF
Uit het onderzoek dat De Witte heeft gedaan, blijkt dat het voor
debrandin eenbankstelwel degelijkuitmaakt of de deur naar
de ruimte open of geslotenis. 'Als de deur dichtis, wordt de
brandeerdergesmoord. Datbetekent weliswaardat er minder

die brandt, maar aande anderekant creëerje meer schadelijke
stoffenen roet. Welkevan detwee het beste is, durfik nu nog
niet te zeggen.We zijn de resultatenvan detesten nogverder
aanhet analyseren.'
MOBIELE WATERMISTINSTALLATIE

Tijdens de praktijkexperimentenin Oudewaterzijn ooktests
gedaanmet eenniobielwatermistsysteem. In combinatiemet
een geslotendeur kanhetbrandgedragwordenbeperkt. 'Het
mobielewatermistsysteem wastijdens de experimentenhet
enige systeem dat we hebbengeprobeerddat direct ingrijpt op
het brandgedrag.Eenanderevoorzieningwashet toepassenvan
rookwerende scheidingen. Deze voorziening grijpt niet direct in
op het brandgedrag van de bank, maar heeft als doel het effect
te beperken. Daarnaasthebbenwe nogtesten uitgevoerdmet
organische vuurlast om het verschil tussen de banken van dertig
tot veertig jaar geleden en nieuwe banken inzichtelijk te maken.'
GEVOLGEN VOOR REPRESSIE

Het onderzoekbewijst dat eenkleine brandontzettendveel rook
kan verspreiden. De Witte: 'Voor bewoners in een gebouw is
de brand vaak niet het probleem, de rookverspreiding wel Dit
levert mogelijk ook een andere kijk op repressie op. We moeten
bijvoorbeeld gaan nadenken over of we eerst gaan blussen of
dat we eerst gaanredden.Dit is ook éénvan de onderdelenin
het onderzoek naar rookverspreiding. ' De verwachting is dat het
rapport van het onderzoek naar rookverspreiding in september
wordt gepubliceerd.
PRODUCENTEN
Het onderzoeknaarhet brandgedragvan bankstellensterkt de
Brandweeracademiein het contact met de producenten. 'Het
laat goedzienwat het effectvan synthetische productenin een
bankstelbij' brandis. Tegelijkertijd zienwe ook dat producenten
van meubilair steeds meer zoeken naar duurzame materialen.

Wehopendat dat het proces om te komentot brandveiligermeubilair versnelt', aldus De Witte.
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