ONDERZOEK

Voorzieningen om rookverspreiding tegen te gaan zijn alleen doeltreffend als ook iets wordt

gedaanaanderookproductie vanmeubilair. Eenbrandendebankleidt niet alleentot eendodelijke situatie in dedesbetreffende woning, maarookin anderewoningen. Enstay-in-place is
alleenmogelijk als derookproductie sterkwordtbeperkt. Het zijnenkele conclusies uit het
onderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen.

DOORJILDOUVISSER

e brandweer wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met relatief beperkte branden die enorm
veel rook verspreiden. Met name in woongebouwen
levert dit problematische situaties op. Om inzicht

;

VeiligheidsregioUtrecht,tweewekenlangpraktijkexperimenten
uitgevoerd waarbij verschillende brandveiligheidsmaatregelen
zijngetest. 'Debelangrijkste conclusie is denkik dat geen enkele
maatregelopzichzelfvoldoendeis.Eris altijd eencombinatievan
maatregelen nodigwaarmee de rookontwikkeling wordt beperkt
enderookverspreidingwordttegengehouden',aldusonderzoeker

te krijgeninheteffectvanrookverspreidingopdevlucht-en
overlevingsmogelijkhedenenhetbeperkenvanrookverspreiding
bij eenbrand in eenwoongebouw met inpandige gangenheeft

Hans Hazebroekvan de Brandweeracademie.

de Brandweeracademie onderzoek gedaan. In de zomer van vorig

'Metnamehetbeperkenvanderookontwikkelingis essentieel',

jaarzijnhiervoor,in samenwerkingmetBrandweerNederlanden

aldus LieuwedeWitte, eveneens onderzoekerbij de Brandweer-

VOORKANT

St,

'Eenbrandendebankproduceertzoveelrookenschadelijkestoffendatheteigenlijkdweilenmetdekraanopenis.
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Demeetapparatuurin dehalbij depraktijkexperimentenin eenwoonzorgcomplexin Oudewater.

academie. 'Alswe kijken naar alle individuelemaatregelen, is
het vervangenvan het synthetischematerieel in meubilair door
organischestoffenhet meest effectief.Eenbrandendebank of
matras produceert zoveelrook en schadelijkestoffen dat het
eigenlijk dweilenmet de kraan open is. Het kan zelfs zo heftig
zijn dat in woningendie aandebrandruimte grenzenbij' gesloten binnendeurenal natwintig minuten sprake is van eenfatale
situatie. Bij eenkwart van alle fatalewoningbrandenis ook
meubilairbetrokken. Daarmoet iets aangebeuren.' 'Het is echt
bizar hoeveel rook van éénbank of zelfs een deel van de bank

afkomt. Bij veel testenwasniet eens eenhalve bankverbrand',

'EERST BLUSSEN IS NIET ALTIJD
DE BESTE OPTIE, EERST REDDEN
OOK NIET'
vult Hazebroekaan.Erloopt volgens de onderzoekerseen samenwerkingsverband met IKEA om het meubilair brandveiliger te
maken. Daarnaasthopen zij dat de grote aandachtvoor circulariteit helpt bij het brandveiligermakenvan meubilair. 'Vanuit de
circulaire gedachtewordensteeds meer organischematerialen
gebruikt, die producerenminder rook.'
REDDEN VERSUS BLUSSEN

Als het gaat om de repressieve inzet concluderen de onderzoekers dat het optreden belangrijk is, maar dat daarbij bij het ter
plaatse komen rekening gehouden moet worden met ernstige
rookverspreiding in de gang en omliggende ruimtes. 'Daar
moeten we beter op voorbereid zijn. Niets doen is geen optie,
Biand&Brandweer

maarje moet goedkijkenwat de situatie is voordatje de inzettactiekbepaalt. Eerstblussenis niet altijd de beste optie. Eerst
redden ook niet. Ervaringis in deze een slechte raadgever', aldus
Hazebroek. 'In het onderzoek komen we tot de conclusie dat als
de deur van de brandruimte dicht is, redden het best voor blus-

senkan gaan.Staatde deur van de brandruimte open, danis het
eerst bestrijdenvan debrandbeter. Erhangt danoveral immers
al veel rook, danis het beter oni eerst debronvan de rookweg
te nemen.' DeWitte vult aandat bij de praktijkexperinientenal
snelbleek dat na twee minuten al sprakewasvan rookverspreiding. 'Dat is lang voordat de brandweer ter plaatse is. Als dan ook
nog een deur wordt geopend nemen de vluchtniogelijkheden in
rap tempo af. In veel gevallen adviseren we nu: probeer bij brand
het gebouw uit te komen, maar als de gang vol rook staat is dat
een slecht idee.

VENTILEREN

Nahet wegnemenvan debronvan de rook, volgt het ventileren.
Ookdat is volgens de onderzoekersiets datje niet zomaarkunt
doen. 'Kijk eerst goednaarwat het ventilatieprofiel is. Bij de
praktijkexperimentenhebbenwe geziendat door te ventileren
de rook zichook zomaarnaar andereverdiepingenkanverspreiden. Daarkunje de situatie echtverslechteren doorte ventileren. In dat gevalkunje bewonersin gevaarbrengen',vertelt De
Witte. 'Op het moment datje gaatventileren, moet je dus ook
andereverdiepingenop rookverspreidingcontroleren. Daarmee
doelenwe niet alleen op zichtbarerook, maar ook op onzichtbare
rook (CO).'
ZICHTBARE EN ONZICHTBARE ROOK
Eén van de conclusies die de onderzoekers heeft verbaasd is de

aanwezigheid van onzichtbare rook. De Witte: 'Daar hebben we
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Hans Hazebroek

Lieuwe de Witte

als brandweer tot nu toe bij branden in woongebouwen relatief
weinig rekening mee gehouden. In de praktijk gaan we vaak af
op onze visuele waarneming. Maar ook als je geen rook ziet, kun
je te maken hebben met hoge concentraties schadelijke gassen.

heeft met de omgevingsdruk of de buitentemperatuur weten we
niet. Feitelijk gezien maakt dat ook niet veel uit, want tijdens een
inzet weten we die gegevens ook niet terwijl we wel te maken
hebben met de grillige rookverspreiding. Het is dus goed om te
beseffen dat dit fenomeen ontzettend onvoorspelbaar is. Bij een
inzet kun je maar het beste uitgaan van rookverspreiding in de
gang en omliggende woningen, dan word je niet verrast en hoef
je alleen nogmaarin kaart te brengentot waarde rook zich
heeft verspreid en hoe erg het is.' DeWittevult aandat koelere
rook minderver komt. 'Die drijvende kracht is minder, maarhet
maakt het ook onvoorspelbaarder. De stromingen en lucht in
het gebouw krijgen meer invloed op de verspreiding van koelere

In het onderzoek zien we dat zeker als rook zich door kieren en

naden verspreidt, de roetdeeltjes van de zichtbare rook, worden gestopt maar de gassen niet. De gassen kunnen zich verder

verspreiden.Hetis dusvangrootbelangomookalsje geenrook
ziet, met je meetapparatuur te controleren of de situatie echt

veilig is.'

'HET iS GOED OM TE BESEFFEN DAT
ROOKVERSPREIDING ONTZETEND
ONVOORSPELBAAR IS'

GRILLIG

Een ander aspect dat de onderzoekers heeft verbaasd is de grilligheid waarmee de rook zich over andere verdiepingen verspreidt.
Hazebroek: 'Bij de praktijkexperimenten zijn we uitgegaan van
identieke testen. Dan verwacht je ook een vergelijkbaar resultaat. Maar dat was voor de andere verdiepingen lang niet altijd

het geval. Sommigetestenvertoondenovereenkomsten,terwijl
we op anderemomentenverschillen zagen.Ofdat te maken

rook. Dat kan wisselen van moment tot moment.'
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Rookwerendheid is éénvan de nieuwe maatregelen in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Uit dit onderzoek
blijkt dat het effect van deze (individuele) maatregelen beperkt
is. 'Hoeveel rookwerende maatregelen je ook treft, de deur is
maatgevend. Die is gemaakt om te openen. Als dat gebeurt
dan is het effect van rookwerende maatregelen weg. Menselijk
gedragbij brandis hierinveel belangrijker' vertelt DeWitte.
VERVOLGONDERZOEK
Met alle data die met de praktijkexperimenten zijn vergaard,
kan nog veel meer onderzoek worden gedaan. 'Bij de praktijkexperimenten zatenwe vast aanhet gebouw,eenmaximum
aantaltesten en de indelingvan het gebouw.Door de datain

simulatieste stoppenkunnenwe daarvariatiesin aanbrengen.
Wat als de deur langer of korter openstaat? Wat doet dat met
de rookverspreiding? Watals er mechanischeventilatie aanwezig is? Ziet de rookverspreiding er dan anders uit? Er zijn veel

variantente bedenkendiewemet dezedatain de simulatiesnog
naderkunnenonderzoeken',aldusDeWitte.'Volgendjaargaan
we kijken naarwat voor vervolgonderzoekwe hiermeewillen
doen', vult Hazebroek aan. 'Daarnaast willen we alle bevindin-

gen ook verwerken in concrete handelingsperspectieven voor de
brandweer en de resultaten onderbrengen in de basisprincipes
van brandbestrijding. Er komt dus zeker nog de nodige spin-off
van dit onderzoek.'
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