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1.lnleiding

1.1 Vraag

in opdracht van het Projectbureau RW73-Zuid/RW74 is in juni 2003 door
Rijkswaterstaat (Bouwdienst en Directie LimburgJen de Brandweer
Roerm<>ndeen bureaustudie gestart, om zoveel mogelijk informatie over
hetdmkluchtschuirn(DtS) bJussysteem te verzamelen en te bundelen. Het
eerste deel van dezestudiefsinmiddels afgerond, waarna besloten wordt
of hetde·moeite waard is om een vervolg aan de studie te geven.

In de bri~fvan 18september20()31Tlet kenmerk DtB 2003/13391, is het
SteunpuntTlJrlfl~lveiligJ1eid dqorPetervan Oostrum verzocht om het
eersted~elVande studië.détttssënrliPPortage, te toetsen. Concreet wordt
hièt~lrgevra.agdorrrals Steunpunt Tunnelveitigheid een uitspraak te doen
ten··aanziel1.·van:

1. Conclusies van de bureaustudie,
2. fletnutvaneen nadere uitwerking van het drukluchtschuim

blussys!eelTl, .
Demog~lijkheidom hetsysteem in een tunnel toe te passen.

De tussenrapportage "Bureaustudie naar blussysteem met
drukluçhtschuim" met kenmerk 677&-2003-0423, is beoordeeld door de
volgende personera;
~ Ing. P,Foumier en Ing. J. Schipper van het Steunpunt

Tunnelveiligheid;
~ Ir. Y.E.5uurenbroekvan de Universiteit Twente en de Stichting

Onderzoél<èl1Voorlichtillglntegrale Brandveiligheid en Organisatie;

~ Ing. CR. Boeree vanhet Neder!andslnstituut voor Brandweer en
Rarnpenbestnjdlng.

DeindividuelecolTllTlentaren zijn verzameld, onderling besproken en in
eênconceptrapportage verwoord. Dit concept is getoetst door E.W.
Worrn, hoofd van het Steunpunt Tunnelveitigheid.

1.3· Leeswijzer

Deind~ling'Va.l'ldezeté1pPOrtagey()lgtzoveel mogelijk die van de
...wssenrappol'biè.frihóOfdsfûk2WQt-dèn dèbevindingen ta.v.de
opdràçht, dë onderzoek$opzet. en de vergeleken systemen weergegeven.
In hOofdstuk 3 worden· de resultaten van de bureaustudie
becomrJ1~ntarleerd. Na deforrnulering vancoodesles en aanbevelingen in
hOófdstuk 4wordtdërapportage afgesloten met de beantwoording van
de vragen (hoofdstuk 5). In de bijlagen zijn de individuele beoordelingen
weergegeven.
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2.Bevindingen t.a.v, de bureaustudie

•••••••••• , •• "., •••••• , ••••••••••••••• " ••• 0· ••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••

2.1 tntegrale versus technische benadering

In deopdrachtbrief.en ..in<:\einleiding van de bureaustudie zegt men te
streven naar "een optimaal voorzieningenpakket ten behoeve van de
veiligheid ..... in deze afweging wordt het drukluchtschuim blussysteem
meegenomen" .
Een '()ptimaal voorzieningenpakket' ten behoeve van de brandveiligheid
verdi~nt een. integraJe benaderi"g.Zoais in genoemde brief aangegeven is
h~t DtSblussyst~m slechts~llonderdeel van het voorzieningen pakket.
Deze toets. richtzichdusp9o<:\zakelijkerwijs tot dit deelsysteem,a1s
onderdeel van een meer().mvattendintegraal veiligheidssysteem. Dat valt
te betreuren,. want het kan makkelijk leiden tot een suboptimaal advies.
Een meer integrale afweging zou bijvoorbeeld de eerste 10 tot 15 minuten
(de tijd tot inzetgereedheidbrandweer) in de beschouwing mee kunnen
nemen,~venalsdeinteraCtie.tussen manuele systemen en vaste systemen
zodra de brandweer haar inzet doet. Tevens dient de organisatorische
interface tU$sen tUl1nelo~rator en operationele leiding van de brandweer
in de beschouwing te worden meegenomen, net als het' gedrag' van
automobilisten /mensenjn belastende omstandigheden.

Het voorga.a.nde in onderlinge samenhang beschouwd (een meer integrale
benadering) zal tot een beter en meer afgewogen (maar mogelijk
afwijkend)advieskunnenleiden, en bij implementatie uiteindelijk het
totale veiligheidsniveauineenverkeerstunnel veel meer kunnen verhogen
dan afzonderlijke beschouwingen van op zichzelfstaande
d~elsystemenlblussystemen ..

2.2 Achterliggende doeumenten

In het document wordeoop vele>plaatsen kwalificaties gebruikt als 'beter',
'effectief, 'beperkt\'slechts'en/grote worplengte' . Zonder de 'waarheid'
deZeSin. twijfel te willeotrekken, kan uit het beoordeelde document niet
zonder meer afgeleid worden of een en ander ook klopt. De
veronderstelling isdaterach~erliggende documenten, onderzoeken en
proefnemingen zijn die de gebezigde kwalificaties kunnen 'waarmaken'.
Vooralsnog blijft ~nen. and~rimpliciet,en niet .op grond van document
en ••bijlagen ••"tqetsi>~r..·.Het.r~P9rt.z().u .aan··kracht winnen··jndien deze
ac~r1iggendedocumenteflbijgeleverd zouden worden (bijvoorbeeld als
bijlage, of in ieder geval in delit~ratuurverwijzing)

2.3 Vergelijking van de blussystemen

In het rapport worden drie systemen met elkaar vergeleken: (1) het huidig
toegepaste systeem, (2) een systeem waarbij het water dat aan de storz-
koppelingen wordt aangevoerd, vervangen wordt door drukluchtschuim

4 Toets van de burealJstudienaar blussysteem met drukluchtschuim



(handmatig systeem) en (3) een systeem waarbij het drukluchtschuim door
retoren.aenbet plafond in de tunnel verspreid wordt (vast systeem).

Opgemerkt dient te worden dat het niet geheel duidelijk is hoe de
totaalsystemenenntkomen te zien. Het is o.i. van belang dat de totale
blussystemen met elkaar vergeleken worden en niet, zoals nu, een deel
van het ene systeem met een deel van het andere systeem. Bovendien lijkt
heterop oatsoms alleen het handmatige systeem bekeken wordt, soms
indus·ief het vaste systeem.

Vooralpverde voorzieningen aandeslanghaspels (o.a. wel of geen AFFF)
bestaatonduideJijkheid. Daarnaast blijkt niet duidelijk uit het rapport of
men pok bij het vaste systeemsianghaspels en storr-koppelmgen wil
toepassen.AlsJaatsteworàtopgemerkt dat de terminologie voor de
verschillende systemen(vast enha.ndfl1atig) in meerdere situaties voor
velWarring hebben gezorgd. Het Is aan te bevelen om een duidelijke
definitie te geven en wellicht een ander benaming te kiezen.

2.4 Het huidige systeemals referentie

Het huidig toegepaste systeem, de referentie waartegen het DlS-systeem
beoordeeld wordt, blijft in het document wat impliciet. Uit de tekst en de
velWijzingen (WUTIVRC) valt wel het een en ander op te maken, maar
een meer systematisch vergelijk met een duidelijk vastgesteld
referentiesysteem zou de beoordeling transparanter maken. Onduidelijk
blijft bijvoorbeeld (nI. soms wel, soms niet) of in de huidige systemen nu
wel of niet AfFF beschouwd wordt (of alleen water).

Bovendien lijkt het erop dat men in dit document ervan uitgaat dat de
huidige handmatige systemen gebruikt door de brandweer slechts een
zwaarschuim kunnen produceren voor een vloeistofplas. Echter met
moderne straalpijpen is het zeer goed mogelijk (in sommige korpsen
gebruik) een drie-dimensionale lagedruk nevel/sproeistraal te produceren,
met daarin bijgemengd een AFFF. Hiermee wordt gedoeld op het zgn.
Amerikaanse model waarmee zowel de mate van nevel straal traploos naar
gebonden straal instelbaar is, als ook het debiet. De manuele
brandbestrijding kan zo. 'ieder' object blussen (treinen, vrachtwagens), en
vloeistofplassen worden en passant afgedekt met het neerkomende, met
AFFF verrijkte water. Vaste stofbranden worden daarnaast beter getackeld
door de oppervlakteverlagende eigenschappen van AFFF.
Dit laatste zou een veel betere referentie voor drukluchtschuim zijn en op
zijn minst een te onderzoeken variant.

2.5 TestopstelUngen

Er moet worden opgepast met het té snel overzetten van ervaringen uit
eenandertoepassing$domein, in dit geval de ervaring van de .Delftse
stadsbrandweer met woningbranden, naar tunnels. In algemene zin moet
een testopstelling zo conform mogelijk de werkelijkheid zijn.
Bluservaringen gerelateerd aan de specifieke brandomstandigheden in
tunnels zijn dus het meest relevant. En juist deze ervaring is niet aanwezig,
het blijkt in ieder geval niet uit dit document.
Indien deze heel specifieke ervaringen niet aanwezig zijn, moet uiterst
zorgvuldig <reproduceerbaar, logisch consistent, wetenschappelijk
beargumenteerd) het gedrag geobserveerd in a.ndere omstandigheden
'vertaald' worden naar de nieuwe omstandigheden. Dit is vanwege het
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grote aantal variabelen meestal niet eenvoudig. In ieder geval wordt in dit
document die vertaalslag niet (aannemelijk) gemaakt.
Een andere, meer voor de handliggende en wetenschappelijk robuustere
mogelijkheid, is meer realistische, specifiek op de toepassing gerichte
proefopstellingen te ontwerpen, en reproduceerbare en toetsbare
proefnemingen te verrichten.

2.6 Voorkeurvooreenleverander

In hoeverre ishet een bewuste keus een leverancier expliciet te noemen. Is
hier een.selectieproces aan vooraf gegaan, zijn overige potentiële
leveranciers (inmiddels) afgehaakt? Mogelijk hebben verschillende
leveranciers verschitlende proefnemingen gedaan, kunnen ze verschillende
onderbouwingene~ argumentaties aanvoeren en zijn ze gespecialiseerd in
bepaalde soorten objecten of toepassingen. In deze fase lijkt een zo breed
mogelijke oriëntatie daarom meer voor de hand liggend.
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3.Bevindingen t.a,v de resultaten

3.1 Bluséffectiviteit('Veiligheidseffectiviteit')

3.1.1. Afff
DetermAFfF kan op zicl1zelfala,anleiding geven tot misverstanden. Soms
worelt AFFFook aangedUid als Light Water, een merknaam van een van de
proelU(tel'1.van3M.Meer algemeen gebruikt staat AFFf voor het soort
schuirnvormend middel dat (meegevoerd met het bluswater) een
oppervtaktèlaag op het opgebrachte brandstof (in de regel een vloeibare
kQ91waterstof)brellgt:. eenaeqeQus-film-forming-foam. Bijhet laatste
wordtmeer gewe:zertop hefblusrnechanisme te weten het middels een
dUl'1ne•.sthuirl'1laag·.afqe~ken.·van••.een •.vloeistof (vloeibare koolwaterstof) die
b:randba,rWexplosievegassen· uitdampt.

3.1.2. Drukluchtschui111

Blusrn«hal1Îsrne
In dit docunlentwordt niet wetenschappelijk onderbouwd op welk
b1iJsmecnanismehét druklucntscnuim gebaseerd is.
Dekl~nehpeveelhei(tstoolJldiebiLDlS vrijkomt wordt als een van de
grotevoordelengeZ'ien.E~hterh()emeer er stoomt, hoe meer er gekoeld
VVOrdt.lndieJler\IVéinig()f geenstpom geproduceerd wordt, wordt er ook
vveinlg ofniet geKoeld. {)itzoudan betekenen dat het te blussen of te
koelenobjeçtmidcleJsstra.ling, geleiding of uitdamping moet afkoelen. In
détussenliggendé fijclsf)af\tlégaaf de pyrolyse en de door
temPeratuurverOpgingopgeroePe0.'fysische wens tot uitdamPen' door. De
darnpdie da,aft.)fJontstaatisJUfsfdatgene wat brandt of explodeert.
Indien gesprokenwóI'dfover·ver!ipiUil1g van water (slechts 10% zou
effectief gebruil<twprden), dan bj;!tekent dat alleen dat 90% van het water
niet verstóotndis.Dit draagt in dafgeval dan ook niet bij aan slechtere
omstandigheden voor nabijesfachtoffers.

WaterVerbruik
Vertl1lnderd watervemruiken minder water- en milieuschade
(V'erontreinigdblu~ater)worcienaaJ1gevoerd als argument vóór DlS.
Oe:teargutnj;!nta.tieis v()Qralvanbelal'1g voor woningbranden en is in
tunn~ls zonder rneer variondel'gesdiikt belang. Overigens geldt in de regel
wanneer er geent»usmedium· vaneen object afloopt, dat de
afbrandspelheirj van het blusmédiumgroter is dan de applicatiesnelheid I
6jfmteiigsnelheid.en.··dat·de ••bfustapadteit ·dus· te··laag·.is.

Warmte-isolerende eigenschappen schuim
Dewarmte,.isolerettdeeigenscl1ap van het DtS wordt als positief
beoordeeld .•Deeigensc/1<ïpispositiefin gevallen, waar objecten worden
afgeschermdtegen hittestraling van elders. De isolerende eigenschappen
van schuim kunnen averechts werken indien het opwarmmgsproces zich in
het object zelf afspeelt.
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3.1.3. Blusstrategie
Er wordt gesproken van een aan te passen blusstrategie bij DLS, waarbij
wordt uitgegaan van een situatie waarin de brandweer de eerste is die de
mogelijkheid tot blussen heeft (zoals in woningen vaak het geval is).

De weggebruiker als blusser
Volgens de tot dusver gehanteerde RWS-strategie zijn de weggebruikers
echter alvast begonnen met de eerste blussing. Daarvoor moeten middelen
beschikbaar zijn om effectief en veilig te kunnen blussen. Uitsluitend water
is hiervoor niet geschikt (bij uitstromende vloeistof is dit levensgevaarlijk),
reden dat thans in iedere hulppost een slanghaspel beschikbaar is,
voldoende voor 25 minuten blussen met 1001water/min. gemengd met
l%AFff. Deze voorzieningwordtvoldoende geacht om gedurende de
aanrijtijd van de brandweer een brand te kunnen bestrijden of te
stabiliseren en deze of een soortgelijke voorziening moet minimaal worden
gehandhaafd.

In het rapport wordt de mogelijkheid om bij het handmatige systeem de
slanghaspels.ophet DLS..systeem aan te sluiten als ongewenst beschouwd
vanwege de langeresponstijd. WeJwordt de optie genoemd om aparte
verschuimingsunits toe te passen in de hulpposten, dit is echter niet verder
uitgewerkt.
Aandachtspunten voor het eventueel uitwerken van deze optie zijn:

Is het de moeite waardomi\FFF te vervangen door DLS, weegt het
bluseffect op tegen de kosten?
Kunnen onervaren: personen (weggebruikers) met DLS omgaan?

Han<.tstra.lennodigbij vaste systemen
Eenhandmatigeinzetis altijd nodig in aanvulling op een vast systeem
('sp~nkler'). Ineerste instantie is dit noodzakelijk voor het redden en
eVélcueten van. mensen en blussing van achtergebleven brandhaarden,
zoals bijVoorbeeld in voertuigen of containers, die waterdicht
geproduceerd worden, Daar komt biJdat een deskundige een 'blussing'
(=situatie onder controle) ter plekke moet constateren. Het is niet mogelijk
ditQoor een 'blind systeem' te laten doen.

3.1.4. Sc:enarioanalyse
In bijlage G van de bureaustudie wordt een aantal scenario's beschreven
en wordt aangegeven welke effecten en resultaten met de verschillende
beschouwde systemen in die scenario's verwacht kunnen worden.
Opvallend is dathet huidigesysteemvolgens bijlage G in geen enkel van
de scenario's een afdoende bluswerking heeft. Dit is wel erg
onwaarschijnlijk, het zou betekenen dat het huidige systeem in geen enkel
geval zou werken.Pe vraag dringt zich op in hoeverre de scenario's in de
bijlage representatief gekozen zijn.

3..2 Robuustheid.·en·.·betrouwbaarheid

3.2.1. ComplEi!xitêitvan. het systeem
Het handmatigeenvooral hetvastedrukluchtschuimsysteem bevatten veel
componenten en zijn daarom·onderhoudsgevoelig. De goede werking
staat of valtmet onderhoud en het •testen van de deelsystemen. Gezien de
complexiteit van het systeem is.dit een zeer belangrijk punt, waar in de
tussenrapportage te weinig aandacht aan is besteed.
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Bovendien worden de systemen niet voor andere doeleinden gebruikt en
staan daarom vrijWelaltijd stil. Het systeem moet echter wel bij de eerste
grote brand (over bijvoorbeeld 10-15 jaar) goed werken.

De huidige systemen zijn in essentie rechttoe rechtaan en bevatten geen
bewegende of anderszins onderhoudsgevoeHge onderdelen behalve twee
centrifugaalpompen. Erbestaat een goede en goed toetsbare test-
procedureenb()v~ndienworden de systemen regelmatig gebruikt (voor
schoonmêiken,.St()ringenkomen daarom snel aan het licht, zijn immers
lastig en worden dusmeteengerepareerd.

3.2.2. Rédundantie
Eris geen relrening gehouden met reserve of redundantie. Als een
belangrijl<eco01ponentfaaltwaardoor bijvoorbeeld één van de pompen of
compressoren niet meer werkt of de schuimtoevoer stagneert, dan faalt
<cfebetreffende sectievanl het systeem. Ook ten aanzien van de
energievoorz~ningisgceel'lr~erveil1gebouwd. Enige reserve of
redundantie Iijktn()odzakelijk ..

3.2.3. ..~~Iaten yi1l'J. an~re veiligheidsvoorzieningen
ErwordtuitgegêiartVan~enz9goede werking van. het vasteDLS systeem
onder. alleomsta,.,dighedemdatde brandwerende bekleding weggelaten
zou~~nnen wortiefl. Qezeuitspraak Ujktenigszins kort door de bocht. Het
arglJmentdat met;enbrandvanhet halve vermogen mag worden
gerekend,isnietonderbo9V\id.paarnaast wordt gesproken over het
weglaten van andere voorzieningen. OnduideHjkis welke voorzieningen
dat :Zijn.Onderbouwdeuitspr~kenhieromtrent kunnen zonder een
integrale beschouwing niet .worden gedaan.

3.2.4. Hetvastesysteem
Het vaste DLSsysteem kent niet alleen een toegenomen complexiteit,
maar heeft ook een aantal specifieke componenten, die de aandacht
vragen.

Detectie
In de rapportage komt niet duidelijk naar voren op weke wijze de vaste
installatie wordt geactiveerd. Handmatig of automatisch of zo mogelijk
beide opties. In de bijlage D wordt wel op een schema automatische
branddetectie genoemd maar in de tekst van de rapportage is dit niet
verder uitgewerkt. Gezien het belang van dit onderdeel lijkt een
uitgebreide beschrijving, indusiefervaringen, bijvoorbeeld opgedaan bij de
brandproef in de Beneluxtuneel, op zijn plaats.

Rotoren
Het vaste systeem heeft 672 rotoren aan het tunneldak. Deze rotoren zijn
naar onze belevlng.kwetsbare onderdelen. Als ze niet gaan draaien,
9()()rdat.ze bijv()()rt>~eld..Ya.st..2:jjll..ga.a.n.2:itt~fl,...Werkt .•het .•systeem .•nlet .••meer.
Gezien het agressieve mmeu in een tunnel, moeten aan deze onderdelen
zeer hoge eisen worden gesteld, opdat de goede werking van de installatie
gedurende de gehele levensduur is gewaarborgd.

Bluswerking I.p.v. ventilatoren
De wisselwerking van het schuim uit de rotoren met de sterke lucht-
stromen rond de ventilatoren is nog onvoldoende belicht. De vraag is of
het schuim de gehele sectie afdoende bereikt, 001< als de brand zich direct
onder de ventilatoren bevindt.
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3.3 Betaaibaarheid

De genoemde kosten zoals beschreven geven geen volledig beeld. De
kosten voor het handmatige systeem en het vaste systeem zijn in dit
stadium van de studie moeilijk in te schatten. Een aantal niet benoemde
aspecten speelt mede een rof in de bepaling van de kosten:

9 Reserve of redundantie in het systeem inbrengen;

9 Onderhouds- en inspectiekosten (deze zijn hoger dan in het huidige
systeem);

9 Niet realiseren vaf'ide besparing op de brandwerende bekleding;

9 De certificering van de systemen.
9 Het eventueel toepassel1van DlS in slanghaspels

Ook is niet dl.lidelijkof dévolgel1de kostencomponenten zijn opgenomen:

~ \lergetekenmethethuidigesysteem vergt het DlS-systeem
omvangrijke energïeaansluitingen en bouwkundige voorzieningen.
Niethetderis ofditis opgenomen in de raming.

c::> ()l1'lbrandbfussingmogefijk te maken door gewone weggebruikers
moeten ófdehuidige AFFF voorzieningen in de hulpposten
gehandhaa.fd btijvenófkleil1ePlS verschulmtngsunlts in de
hulppostenl,lVordengeplaatst Dit is niet beoordeeld in deze
tussenrapportage, maar zou wel eens een flinke kostenpost kunnen
2ijn,ook v.w.b. het onderh9ud.

Als laatste moet ook n9g opgemerkt worden dat de kosten gebaseerd zijn
op de informatie van één enkele leverancier. Er is daardoor geen enkele
referentie.
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4.Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

Drukluchuchuim lijkfeen veelbelovend blusmiddel, dus is het wenselijk
de toepassing vaneen systeem· met drukluchtschuimin tunnels nader te
onderzoeken.
- De praktîJl<ervaringenmet woningbranden van de brandweer in Delft

zijn positief.
- Demonstraties van het systeem inde buitenlucht geven een positief

beeld.
- Oe wetenschappelijke onderbouwing van de blusmechanismen is in de

totdusver beschikbare· documentatie niet aanwezig.

Op grond •van de ter besd1ikking gestelde documentatie is een
weloverwogen besli$singoverdetoepassingvan drukluchtschuim in
tunnels(nog)nietmögelijk.
- Voor een. afgewogen oordeel is een meer integrale beschouwing van

deze toepassing in het totale systeem van brandbestrijdings-
voorzieningen noodzakelijk. Hierbij dient aandacht te worden besteed
aan de ruimtelijke lunnelconfiguratie. brandwerende bekleding.
detectie. inzet van brandweer en interface brandweer met
tunl'lélbeheerder/operator,

- De referentie waarmee drukluchtschuim vergeleken wordt is niet
eenduidig. Vergelijkende. uitspraken over kwaliteit. effectiviteit en
efficiêntrewandeverschitlendeblussystemen kunnen op grond van
vooriiggendeinforrnatienietgedaan worden.
Ervaringenmetdrukluchtschuim. bij bijvoorbeeld woningbranden en in
de buitenlucht. zijn niet bij voorbaat ook geldig of relevant voor het
bestrijden van branden iA specifieke tunnelomstandigheden. Een
zorgvuldigervertaalslag .is in deze noodzakelijk.

- Als ander .blussystemen ter vervanging van het huidige worden
overwogen. zal ter vergelijking voor een echt integrale afweging ook
gekeken moeten worden naar andere hogedruksystemen en
mistsystemen.aldan niet in .combinatie met schuimvormende
middelen .••Oezelijkenimmerseveneens kansrijk, maar worden niet
beschouwd.

EenkritischebeKhouwingvande betrouwbaarheid van de
drukluchtschuimsY$lemenis op zijn plaats.
- De drukluchtschuimsystemen worden alleen voor brandblussen

gebruikt en niet voor andere doeleinden. De kans op niet opgemerkte
storingen neemt daardoor toe. Om er toch zeker van te zijn dat de
drukluchtschuimsystemen op een onverwacht moment (bijvoorbeeld na
10 ja.ar) feilloos zullen werken, is een intensieve en gerichte
onderhoads- en testmethodiek noodzakelijk. Hieraan wordt te weinig
aandacht besteed.
De drukluchtschuimsystemen zijn in de tussenrapportage niet als
redundant beschreven en hebben geen reserve.
Met de toepassing van drukluchtschuimsystemen in tunnels is nog geen
ervaring.
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Voor een afgewogen vergeliJkingtl.lsseneen handmatig en een vasl
drukluchtsd1uimsysteem is de beschouwing in de tussen rapportage
onvoldoende.
- Met een vast systeem lijkt onmiddellijke en automatische

brandbestrijding mogelijk, en daarmee een substantiële
veUigheidsverhoging haalbaar. Dit is echter niet concreet naar voren
gebracht.

- Het vaste DLS systeem is complex, storingsgevoelig en onderhouds-
intensief.

- Een aantal belangrijke elementen is in de kostenbeschouwing niet
meegenomen.

4.2 Aanbevelingen

Blussystemen integraal beschouwen
Allereerst is het zaak om een precieze beschrijving te geven van de
blussystemen die met elkaar worden vergeleken. Hierbij is niet alleen de
bluseffectlviteit (blusrniddel)van belang, maar dient de veiligheidsbijdrage
van het blussysteem in het totaal van veiligheidsvoorzieningen te worden
geanalyseerd. Pas dan is een betrouwbare vergelijking tussen de
verschillenGIebiussystemen op het gebied van veiligheidseffectiviteit.
betrouwbaarheid en kosten mogelijk.

De werking van het .bJusmechanisme wetenschappelijk onderbouwen
Berichten over geringestoomvorming bij het gebruik van DLS doen
vermoeden dat hefblusmechanisme niet alleen op koeling berust.
Onduidelijk iswelke factoren hier nog meer een rol in spelen. Het is aan te
bevelen om hier meer duidelijkheid over te krijgen door middel van
theoretisch onderzoek.

Ontwikkelen en operationaliseren van de verschillende systemen
Extra titeratuuronderzoek wordt aanbevolen voor het verzamelen en
interpreteren van resultaten van proefnemingen elders (in de wereld).
Indien het literatuuronderzoeken het theoretisch onderzoek onvoldoende
of onbevredigende resuttatenopleveren, wordt praktijkonderzoek
aanbevolen, Hi:erbiJdienen de verschillende blussystemen in de juiste
context en integraal· getest te.worden.

Aandacht voor specifieke onderdelen van een vast blussysteem
Test of het detectiesysteerngoed werkt en of het systeem op het
goede momet1ten de goede plek werkt.
Onderzoek de betrouwbaarheid en kwetsbaarheid van de rotoren of
andere sproeisystemen.
Onderzoekonderhouds-entestmogelijkheden.
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5. Beantwoording van devragen

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vragen die door het
projectbureau A73aanhetSteonpunt Tunnelveiligheid zijn gesteld (zie
paragraaf 1.1).

5.1 Uitspraak t.a,v, de conclusies van de bureaustudie

5.1.1. Algemeen
De conclusies van de bureaustudie zijn erg positief over het
drukluchtschuim en de mogelijkheden die het handmatige en vooral het
vaste systeem bieden.
Het steunpunt onderschrijft de mening dat de systemen met
drukluchtschuim inderdaad veelbelovend zouden kunnen zijn, maar plaatst
daarbij wel de kanttekening dat de conclusies. uit de bureaustudie over het
algemeen weinig kritisch en zwak onderbouwd zijn.

5.1.2. Betrouwbaarheidenonderhoud
Aangegeven wordt dat nog weinig tot niets bekend is over de
betrouwbaarheid en het beheer en onderhoud van de systemen. Het
steunpunt is hierover van mening dat het noodzakelijk is om hier meer
duidelijkheid over te verkrijgen, voordat een beslissing genomen kan
worden over het al dan niet toepassen van de drukluchtschuim systemen
in tunnels.

5.1.3. Formuleringconclusies
Uit de conclusies blijkt niet duidelijk of ze óf op het blusmiddel slaan öf op
het handmatige systeem 6fop het vaste systeem. Ook wordt slechts ten
dele voldaan aan de doelstelling van de bureaustudle: een goed
onderbouwde afweging tussen de bestaande systemen en een
drukluchtschuim blussysteem.

5.2 Het nut van een nadere uitwerking van het
drukluchtschuim blussysteem

Zoals hierboven ook is aangegeven, is volgens het steunpunt het
blusmiddel drukluchtschuim op zich veelbelovend. Er is echter nog een
groot aantal vragen over het functioneren van het blusmiddel en de
verschillende voorgestelde systemen. De bureaustudie heeft slechts een
klein deel van die vragen weg kunnen nemen.
Het··is··om···bovenstaande·.redenen·.zeker··nuttig·om· de eigenschappen· en
mogelijkheden van de systemen met drukluchtschuim in specifieke
tunnelomstandigheden nader te onderzoeken. Hiernaast is het belangrijk
om voor een betere onderbouwing van de bevindingen in de bureaustudie
te zorgen.
In paragraaf 4.2 zijn aanbevelingen voor het vervolg gegeven.
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5.3 De mogelijkheid om het drukluchtschuimsysteem in
een tunnel toe te passen

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over het
al dan niet toepassen van een systeem met drukluchtschuim in tunnels.
Er zijn nog teveel onduidelijkheden over de systemen en de
blusmechanismen op zich. De voordelen van de DlS systemen in specifieke
tunnelomstandigheden zijn nog te weinig onderbouwd, noch door
literatuurstudie, noch door proefnemingen in relevante omstandigheden.
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Bijlage A Commentaar Steunpunt Tunnelveiligheid

Beoordellngl"û$senrapporlage Bureaustudie naar blussysteem met drukluchtschuim
(tweede versie)

beoordelaars P.Foumier
~•.Schipper

datum 16-10-2003
doe. nr.

Verstrekte documenten:
1. TU$Sel1raPri'tage~uteaustudie naarblussy~emmetdrukluchtschuim

resultatèn.f~ ••1•••d.d .•••8.t;•. 2003
2. ModeIll$testationêreLö$chtechnik,scnnell,Wîrk:sarn. umvvelt vertraglich ... ;Schmitz ene-sevensystewn .. .

H~rapport· is hiet duidèlijköver de televerenvooJZlenî",,~n;Fv1()ndélil1~j$ mij meegedëèld· dat
h!t~rukluch~uimsyt;teerneel1 ..aanVl.JlUl1g~I.~jn()p.h!t.besUi~n~t;ysteem. Ofwel, de
i'~::=li~=FF-voorzjemng •..blijVen••gehandhaafd ••in ••de ••hUIPpo~en •••••Het .rapport is hier

Orvkluchtschuim komt beSChikbaar ine1kehulppostaan destorZ-krane.rl(thans alleen water) .

.:N.B.Deflijk~wat~tsteltdatdeg~weggebruikerrnoetkunner ingrijpën bij een
besJinnende.brand.••Daa'Y()()r••tllOeten ••l1lilÎ~Je~ ••be$Chikbaar~jn ••0n1.~ècfjef en veilig te
k~l'l~en•.~lu~~n .••UitslHit~nd.water·js.h~rv()Ql' ••ni$t.ge~ikt .•(bij ••u~rotnende Vloeistof .is dit
leV~sgevaartijk),.red~ ••d~t.thans ••in·.~ ••hulpp0st.eel1 ••SI~ngh~el ••50r1'l.voldoende vÇOl'
100IWater'min.·.gemengd·.~t ••l% ••AFFF ••~edurende.25 ••l1')il'luten••beschi~~r is. Deze
v~eningwordtyoldoèndegeecl1tQm~edurendède~l1rijtijdvand~brand weer een brand
tekunnenbestnjdenoHestabili~e!fl'DëZ7ofeensoortgeliJkev()()~ening moet minimaal
WQrden·gehat1dhaafd (en is dus volgens aanvullende mondëlingeimormalieookhet geval)

.~ffinea:Hierwordtmeteenal~fger8~om drukluctlt$chuim QPde$janghaspels aan te
sltJiten·.inverband·met.een.te··Iange··respon$tijd.voor.dë.gewone •.we~ebruiker .•·Osze
responstijdhangtèChtërook af van de gekozen uitVoering van hêt systeem.

4s"'inea: Hier WOrdt~7lddat voor drukluehtschuimQP de slanghaspeis een aanvulling
~èlijkis.Evenzo\lVordtinparA.2pag1512I.HnverbElnd metdela~ responstijdvan
net ••••drukluCl1tschuimsysteem ••·aanbèvottn ••kIeine ••verschuimillgsunits •••in••de.·hulpPQStènaen te
bn~hgen
• op de consequenties daa~n(kOSten' ruimtebeslaQ, onderh()udbaarhèidetc.wordt niet

..·jl'lgeg~enzeWQl'denC1()koietbègQllieeld·
• dit wrin tmetde mondelin inforrnatiedat .deslan hes •.•lsAFFF beschikbaar bil' .

2.1 ~$.linëa:l)~toepa$$il'îg ..,.vOOrifeningel1pakkêt.ZOUdendie9evolger[hierniet onderzOCht
5/28 moetènworden.
3.1 • 1êaline8: Indetu~svanflijkswaterstaatkanlênmin$te 1 uur (geen 2) zonder
7/28 extemesuPPletieworderlgebJUJt.

Er is hieryoor altiid(l1iet"vaak"}eenres~raanvvezig van 12()m3
• 3èalinea: Tenbëhoeve van eerste blussing door de weggebruikers zijn .... en altijd ook

slan has els met AFFF aan· ebrachlinhul ten h..h .•5
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3.2.1
8128

3.3.3
10/28

3.3.4
11/28
3.3.4
12128

4.1.1
13/28
4.2
14/28

4.2
15/28

4.3
15/28
4.3
16/28

4.4
17/28

5.2
18/28

5.2
19/28

5.3
21128

1ealinea; lagelhoge druk water/schuim; welke drukken. gaat het om?
2e alinea: wat wordt precies verstaan onder inzetdiepte? Isdst de afstand tlJ$$efl

voer'tuien straal· ï /waterkanon of de afstand tussen voertui en brand?
Is dit met de brandweer besproken? Er wordt niets gezegd over gelijktijdige inzet van
straalpijpen en een waterkanon.
• te alinea: De natte blusleiding druk van meer dan 10 bar. Dit is niet juist, zie WUT

doe. 9412
4e alm~:HetnieJ voorzicaninbluswatervoorzienlng tb, v de ingezette blusvoertuigenis
waarschi nlil< te andentan ....n.
• Conform WUT wordt het waterkanon aangesloten via een verdeelstuk
• Oe restrictie moet in de normale bedrijfssituatie aangebracht zijn en moet worden

nteerdbï hetinzetien van een waterkanon.
4e alinea: Kenmerkend voor drukluchtschuimis het grote warmteabsorberende vermogen:
Waar is dst vast stald?
• 1ealinea; Handmatig: Desgewenst kunnen ook de slanghaspels worden voorzien van

drukluchtSchuim; Kunnen de weggebruikers (dus goedwillende leken) hiermee effectief
omgaan? (Wijst de btusmethode zich vanzelf?)

• 4e en se alil'lea;8jJ~tvasteenhethandnlatige s)'~teem is de vuitijd .2-3 minuten (zie
alinea 8, 2estip). Als het op deslanghaspels netzol(il'l9dULlrtis datdusteJanQV(~or een
gewoneweggebruikerdi~ wil gaan blY~en (diewaçhtdatni~t af). HetV(iste~ysteem voor
deweggebruikerrnoet DIRECTparaatzijn, anders· heeft hetgeen zin. Dus ófkleil'le
verschuimingsunits aanbrengen in elke hulppost zoals gesuggereerd in de Iaatsteatinea
van 4.2 óf het bestaande AFFF-systeem handhaven. AANDACHTSPUNTengXTRA
KOSTEN.

• Inde laatste alinea wordt toch duidelijk gesLIQgereerddat op deslanghaspèlsgeen
sctll.fim"()I'lJ)f,mdmidd~1beschikbaar is. Weet d~rappOrtschrijver wel dat het AFFF-
s~~.~andhaafd.W()rdt?
VVan~rtll9t<:il1.lkllJÇht$chI.lÎfllookoP deslanghä~PeI$ moetw()rden t()$g~ast, brengt dat
zèkétèXtra kOSten lfiet zibh mee.

IEfwqrdtp.a.gestelclclatdeblustljdtol6 k~korter is. Waerkomen deze en andere getallen
..vandaan? .

3~stip;Geziend~gecompfieeerdheidvanh~tglVkluchtschujm systeem zou het
veral'ltwoord.zijn ••orn.ook.hler.grukreduce~rt~téllentoe·te passen.

1Qe.sti;··is.45.·meter ..O()k..haalbaar .•in.een.tunnel?
3.wcrterreservoirs.90rn3 ••+.3.grote ••verschuifns~men.+ .2gfpte .•verschuimsystemen (dwz.
luctltC:;OmPr~.brandPDrnPEJn,schLlirnd~rnpenetc.) + tweede leidlngstelsel is
n9g~l.wat·vergeleken •.met·.het.·huidi~ ••s~teem;
taatste·alin~; ••WeIke.·andefe.Voo~enln~n·.inde.·tunnelblJis ••kunnen .•v$nlallen? De
c;()nCItlSieqat. de brandWereodebek.leding kan komen te vervallen •is wel erg kort door de
bOcht,

deblU$1lVerkingschijntgoed te zijn. BeterdanAFFF?Hetsysteemis iniedefgeval veel
complexer, ••Erzou.een.afweging·.moeten ••kOmen.tussen·de·beter~?).·bluswerkingen de
groterekansdat~tSYsteemophetffi()ment suprè~ nietbe$Chikbaaris,

4ealinea; "ktesten; door Wie?? Eenonafhankeli1<einstantie??
W<>rpIengtè

~ vandesPl.litopdèstanghaspelisbijAAFF+water=17m
Déworpfèl'\gte iSafh$l'\kelîjkvan del.lÎ1:tredesnelneiden niet van het debiet. .(al is dit
natuunijk welaan elkaar gerelateerd)

Blusstrategie
Völgens ••dê.·tat••dI..fSVér.{Jèlïanteètdê.·RWS-strategiê••zijn·.de.~l1..IikérS··al\last

onnenmetdeeersteblU$$ln,
Hetsyst.m~atveelc»mp<mênt$O;< oooernoUdsgevoelig, zekerbiJeens~teem dat je
voor rlol111aalbedrijfl'l()Oltl1()di9h~t.
• 2e almea:Delnstallatieisdeelsredundantuitgevoerd: vOOfwelke onderdelen geldt dit?
• 3ealinea: heeft het vervangen van verschuimingsmodules bij falen geen gevolgen voor

de vultnf?

16 Toets van de bureaustudie naar blussysteem met drukluchtschuim



Bettouwbaameid:
• Het kan zijn dat de brandweer Delftzeergoecl te spreken is over de mobiele

toepassingen van het systeem. Zij gebruiken het 2-3 maal per week (hoe vaak
onderhoud?) maar RVVS heeft een stationaire toepassing en wij gebruiken het 1x
per ... jaar, dus hetsysteem staat vrijwel altijdstit Is er ook ergens een tevreden
tunne~bruiker?

• Hoeisctewlsselwerkingmetdeventihatieindetunnel? Mogelijk bereikthet8chuim een
objectl'\~goediWfilnll(aE*dat vI~onder een ventilatof staal

a~enOl'ld$thoud:
•....·.Oit ..hel(a·.systeem.·véil1t.t.>f.$taat·met·de.goede.werking·d$é!lfVéiln.

Je moet .eJ"na een lange periodeVan(mderl1OU<ien+t~tenVoordevolle 100%01" kunnen
.....r~l'lep'i~i(al'ldéC9O'lpl(a)(it(ait van tiet· systeemisdit~n;zeerbelangrijk punt waar hier
v~l.t~.$l'l(aI.()\f~~I'\·~dt·~stapt

T~tenval'ldé~l$y6tem(an
• ..• J'itison~Jlet~grijk$teonderdeel.éilrWil~chtaanmoetenbéSteden. Als

het .syste~ •.I:)ij.·çI~.~f$t(agrtJte.l)l'8nd··over.bijv.10-15·jElar.niet··9tJéd·.Werkt.is·de·hele
il'l"(as~l'ill9n~s.~sti ../i ..·.· }

~t •.~Iil~.tlet.ortdért\9Ud.en ••testen .Véi1Il••de·.rotoren.i$.Véill'\grOtJt·belang~
Bedel'l~ .•dät ••het••tluidi9é·i)randPtIJ$.$y$teem.·heel••sknpel.·in··elkaar.•~ .•••Het.enige
aangedtevenbe~ndedeelzijn depompeQ'zelfsOéileel'l .PetiQdeveçve""aaflozing

. . . ;zathethl.liçlige$y$~myrij~lzekerwerken,BovendienwordthétJeg(almatigg(abruikt bij
.$ÇhpQ~akWe~O'lheden,

N.~..Zou je voor een lange recisin~nautodurven$tappendie lO-l~jQQl"lGngQlleenrnoor
··.~I~~~voorschriftenisonderhoudel'lenge1'est (enkorteproefri1'jes_ftgeI'nGGkt)? En
ooltineel"lidemvii ui?

5.4 • Zijn in de kostenberekening van de systemen OOk de bouwkundig(a voorzieningen en.de
24-25/28 energi~nsluiting ~en<>merlfjhetlJel'l()(jigde~ennogenisaanzi~lijk)

• IserrélenÎngrneegéhouden dathetdruklOchtschtlim· in hoofdZaakeenaanvwling is op
hetbéStaandesysteem. dus feitelijkaDeen méérkoSten geeft.

• VélSt sys~1TI612rcnors~lilI'lhet.t\.Inl1èldak?Zeerk\NetSbéiléilr ol'lQer<ieel.ineen tunnelbuis.
V\fatiSd~le't'erlS(iuur~ncüedingen! ../ .....'..:......../............•........

• ··fietisliJ~el9f1~(i~r.~~~ .•\I~lçlul.lrd~r~al'lon~hQidige s~t~m,
MadebrandWérendébekledi vervállen?Waarom?

5.5 [)el'l~~90'ld~Ul'lhettlHidige~I~~y~~Il1~rv~paciteitzit,Als~nvan de twee
25/28 P?mptlfl~igert,daI'l9~~çleéilfld~rel'l~~enheèft O'lill(jer'll1éiléH'V<.lldoeO<:le

...CéilPéil~ VtJtJreel'l~IIJ~SÎJlg:f1k)~kUl!lnEKlW(aI'let$Y$t~OtJk onder d,,*~tten
Vlin·buitel'léilf. ...

•.•.••.·11()e••z~9atll'l.dit ••dnJtdl.lçl1tsphui~ystE$rl1·ls.ergeriend.metreservelrecJlJl'lQantie? Wat
eurt er als één van decom ."é$SQrenUitvalt? Of één van de ..·om n?

6. t..aatstestip:aijdeiekQstenb(apalil1g)i$Vel'nloecielij~geenrekernnggehoudenmet
26128 reserve of redundantie Als je dalillbOuwtwordt het systeem duurder.

• Aandacht~PlJnt: hetonderht.>uçlis veel••irrten$i(averdan bij Qet huidlg(a Sy$teem
(kostenpost)

• hetenergieg(abruik (dus deeneJ"Qieaansluiting) is veel hoger dan bij het bestaande
s steem zie bil eD

Bijlage A • Extra vraag over het gedrag van.DLSin la. leidingen:
Moet hetsysteemnag(abruik gespoeld worden?

• Is·het s·steèmfailsafeuit·evoerd?=>WatWOrdt verstaan onder 'failsafe'
bijl~··D • Ten·.behOWe.·\lan·.het·.~rd·.~n~tJ$sys~·~··zijn··3x··ST90·.unit··ge.Tl'lStall~d:

Ofwel per unit compressor: 22kW + brandpomp HkW + d08eerpomp= 33kW. Hierin zit
~n reserve (als die compressor of doseerpompstukgaat wetkthet systeem niet) Als
alles wordt il'l96schakeld (erg(ansop een nog onbekende plaats in de tunnel is een
brandje) heb iK99lç.Winbedrijf (huidigesy6teem 2X45k:W(incl. reserve».
HierbiJ is geen rekening·gehouden met kleine verschuimingsunits in de hulpposten t.b.v,
de weggebruikers (zie 4.2)

• In het "alJtomatische blussysteem" zitten 3x 5T240 units die elk bevatten: compressor:
75kW +brandPtJmp30kW + schuimdoseerpomp = 105kW. Totaal dus 315 kW (zonder
reserve en zonder kleine verschuimingsunits inde hulpposten). Zelfs één unit zonder
reserve vra meer ener· ie dan het huidi e ssteem met feseJ"Ve.
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Ik mis de eventueel noodzakelijke kleine verschuimingsunits inde hulpposten voor de
eerste blussin ..dOOl"we ruikers.

Samenvatting:
• lkgaervanuit dal de bluswerking vandrukluchtschuim uitstekend is. Beter dan AFFF? Is

drukfuc/1tschuim demeerk0sten,meer ondemoud en.hogere faalkans waard?
Om~ndblussing mogêlijk te maken door gewone weggebruikers moeten Ofdebesïaande AFFF
voorzÎEjpingen in de hulpposten gehandhaafdblijv~n.6f kleineveJ'$Chuimingsunits inde· hulpposten
wor~engeplaatst.DitiSniet beOördee1din dezetuSsenrapportage, maar zou wel eens een flinke
kostel1P?lRlwnnen zijn,ook v.w.b.h~tonderh0ud.
Beidebe$ChOlJWdedruklUChtschuimsystemenbevalten ve~lcornpone~ten; dus zijn
ondemoudsgevoelig. De goede werking staatofvaltmetondemoudenaangezien het systeem niet
voor~rtdere doeleinden.kanworden gebruikt (hetis~ysminofO'leer"nuttel~") doet dit een forse
aan$l~~Of'hetver.antWOO~lijkhei~~lvandebeheerder,zekeràJshetondemoudook nog veel
geld k()Sfen er bijvoorbeeld op enig moment moet worden~ini!;d.
De tJ~léande systemen. zijn wat de ~fltiebetreftrecht!oerechtaÇlnen bevatten geen bewegende
ofartd~nsonderholJdsgevoelige<>nderdeienbehalVe~~trifu~alp<>n1pen' Ze worden
bovefl(fienregtllrnaliggebn.Jikt<voor~oonmaken).Storingenkomendaarom snel aan het licht en
zijnl!lenwordendU$ger~rd. .... ... ...•.............•....•..............•...•
Er.·.is••~.·.·rekening.gehouden.·.met.reserve·of rèdU~tie .•}ij~.·~.··.betangrijke. component faalt
waardoor één van clepompen of compressoren niet meer werkt ofdeschuimtoevoerstagneert, dan
zitje~,m en doet (de betreffendeseçtîe ven) het systeem het niet meer. Ous reserve is noodzakelijk
(aftoClïrnaaf die·brandwerende.·bektèding·.laten ••zitten?).
OndLlit1tlJijkiSwelke instanties betrokken zijn geweest bij de Deoordelingvan het systeem. Zijn dit
onefhankelijkeinstanties, afkomt alle infOrmatie ven de fabrikant?

•

•

•

•

Conclusie: <

1. ~r~rtage vermeldt nietdat be$iaandeAFFF voorzieningen in de hulppost zal worden
gehandhaafd.

2. Hettháns beoordeeldedrllkluchtschuimsysteemisaargienlijk duurder, complexer,
storin~v<>eligerenOnderholJdstntensiever den~tbe$Ûl,rmebllJssysteemerlis zonder
aanvUllende voorzieningen niet ~iktvooreerstebl!.lSP09Î11gdoor een\iVeggebruiker

3. tiEtticffUklU~htschUirnSYsttlernisal~nmaarnUiji9\1()()1' brahdblu~nen kan niet voor andere
d~l~anW()F(1ert~,bruikt. pekaI1$9p"ieto~rldest()rit1genneermdaardoor toe en de kans
datophelondertlOUd bez:uinigdgaat worden (je mist het systeem niettijFtens ~t normale bedrijf)
n~rtltd~doorEjveneens toe. Helis daafomd~vraagofhetsysteemfl~een.lange periode
(bijvoo~IFt .10jaer}vanalleen~ëlr onderh()lJ~ ~ntestenfeillO()szalWerkenOeze nadelen moeten
tenietgedaarlwordendooreen over.de hele •linie veel betere blusresultaat dan met het bestaande
systeem; OOkbij kleine brandjes (en datzijnvrijwelelle branden).

4. DebeschollWde systemen zijn nielrèdundant (hebben geen reserve).
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Bijlage B Commentaar Y.E. Suurenbroek

Commentaar l'ijssenrapportage DrukluehtsclnlimBlussysteemTuunel.A73 te Roermond

Beoordelaar
Datum
Beoordeelde :Doeument

Y.E. Suurenbroek
2Soktooor2003
T~nrapportagel Resultaten F_ 1
"lt~re=austudienaarblussysteemmetdrukluchtschuim"
(Met~IUIÎSDamevan de bijlagen)
6776--2003-0423.(versie.·S.dermitieve.·status)Doeumentnummer

Algemeen

De OPdrachf:sUl}f)ptimaalvel'SYS integraal •..
In brief metk~~etkPLB~O()3/13391zegt~n te strev~naar"eenoptitn.aal voorzieningenpakket ten behoeve
van.de..veiligfiei$ ••...in.deze••aiWegillg.wordthet.<kukluchtschuimhiussysteem.meegenomen".
Ik onderschrijf~~dateen'()p~l voorzieningenpakket' tenbdmevevan de brandveiligheid een
integrale ben~ingverdient (afgezien van dat hetwoord'optimaal'altijdintrigerendis- immers het
veronderstelt~'.ffiridelijke.ll1eet1at.waar4ulgs•.beoordeeld.wordt,·en.dus.automatisch .leidende.tot·een.eerste
vraag in die richting)-. Zoals ingeooemde brief aangegeven is het drukluchtschuim blussysreem hier slechts een
onderdeel van.~jn bijdrage (zie opdracht) richt zich noodzakelijkerwijs totdit deelsysteem,.alsonderdeel van
een meeJ"oll1v~Jldintegt'aal veiligheidssysteem.Ditvindikjammer,wanthetkan makkelijk leiden tot een
suboptimaal~Yi~s.
Als voor~~ld;eenmeerintegt'aIeafwegingzoude eerste 10 tot15 ltlinuten (detijdtotinzetgereedheid
brandweer)in~~houlVing mee kunnen nemen,eyenl1ls de interactie tussen manuewsystell1enenvaste
sYstemenzodra de brandweer haar inzet doel Tevens verdient de organisatorische interface tussen
tunneloperat<>r••~ ••(}p~ratit>nele.:leiQingvlln··de.•bralldweer.in de.beschollwing·te·worden·rneegenomen,••alsmede
het 'gedrag' van~ut()Jl1obilistenImensenin belastende oIUStlllldigheden.

Het voorgaande in onderlinge samellhangbeschouwd(eenll1eel' integrale benadering) zal tot een beter en meer
afgewog~(nlallrmogeIijk afivijkend)advitskutmen leiden,enbijimpl~entatieuiteindelijk·· hettotaie
veiligheidsniv~in eenverkeersttmnel veeLmeer kunnen vemogen d-anafzonderlijke beschouwingen van op
zichzelfstaande••û(:elsystemen!blqssystemen.

'Preferred supplier;
In h~verre iSl1et~llbe\\'USte keus eenleverwwierexpliciet te noemen.ls hier een selectieproces aan vooraf
gegaan, zijn overige pOtentiële leveranciers (imniddels) afgehaakt? Ik kan mij voorstellen dat verschillende
leveranciers verschilIendeproefuemingen hebben gedaan, verschillende onderbouwingen en argumentaties aan
larnnen.yoereJl.enll1QgeUjk.gespeçil:lliseerd.4jll.Îll!?eplla1<le.s()Ql.1en.()bj~ten.oftoepassingen·.ln ...~~ .fIlse.lijkt
mij een ro breedfuógelijke oriëntatie meer voor defumd liggen.

Financiën! kosten
Voorts acht ik·het.meenemen van financiële ofkostensrgumenten in deze fase van onderzoek te vroeg. Mijns
inziens ZOueen technisch systeem eerst op inhoudelijke waarde geschat moeten worden (op hun effect), en pas
daarna zou in een aparte beoordeling gekeken moeten worden of een kwalitatief beter product de eventuele
meerprijs waard is.
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Onderzoekmethodische opmerkingen
vergelijking met de stationaire fn/JtaJlaties

Achterliggende documenten
In het document worden op vele plaatsen kwalificaties gebruikt als 'beter', 'effectief, 'grote worplengte' e.d,
Zonder de 'waarheid' dezes in twijfel te willen trekken, kan uit het door ondergetekende beoordeelde document
niet zonder meer afgeleid worden of een en ander ook klopt. Ik moet veronderstellen dat er achterliggende
documenten, onderzoeken en proefnemingen zijn die de gebezigde kwalificaties kunnen 'waarmaken'.
Vooralsnog blijft een en ander impliciet, en niet op grond van document en bijlagen toetsbaar. Het rapport zou
aan kracht wiJ:lnenindien deze achterliggende documenten bijgeleverd zouden worden (bijvoorbeeld als bijlage,
of in ieder geval in de litteratuurverwijzing)

De referentie
De referentie waartegen. het drukluchtschuimsysteem beoordeeld wordt blijft in het document wat impliciet..Er
wordt zoweltserefereerd aan de eisen gesteld. in de WUT als aan de opvolger WC (blz. 6128). Nietiedere lezer
weer precies wat daarin staat. Uit de tekst valt welhet een en ander op te maken, maar een meer systematisch
vergelijk meteen duidelijk vastgesteld referentiesysteem zou de beoordeling transparanter maken. Onduidelijk
blijft bijvoorbeeld (DI. soms wel, soms niet}ofindebestaande systemen nu wel of niet AFFF beschouwd. wordt
(of alleen water). Ook lijkt het erop dat soms alleen het manuele systeem bekeken wordt, soms inclusief het
vaste ('sprinkler')systeem.
Bovendien .liJk:thet erop dat men in dit document ervan uitgaat dat manuele systemen gebruikt door de
brandweer slechts een zwaarschuim kunnen produceren voor een vloeistofplas. Echter met moderne straalpijpen
is het zeer goed mogelijk (in sommige korpsen gebruik) een drie-dimensionale lagedruk nevel/sproeistraai te
produceren, Dletdaarïn bijgemengd een AFFF. Ik doel hiermee op het .ZW' .•Amerikaanse model waarmee zowel
de mate vanll(Welstraal traploos naar gebonden straal instelbaar is, alsookhet debiet. De manuele
brandbestrijding kan zo 'ieder' object blussen (treinen, vrachtwagens), envloeistofplassen wordenen-passant
afgedekt metiletneerkomende, metAFFF verrijkte water. Vaste stofbranden worden daarnaast beter getackeld
door de 0ppelèVlakteverlagende eigenschappen van AFFF.
Dit laatste ZOU een. veel betere· referentie voordrukluchtschuimzijn,op zijn tninsteen te onderzoeken variant!

Testopstellingen
Voorgaande'PJ.U1tduidtophette snel overzetten·vanervarlngen uit eenandertoepassingsdomein,indit geval de
ervaring van4e Delftse stadsbrandweer met woningbranden, naar tunnels, In algemene zin moeteen
testopstelling ZO conform mogelijk de wetkelijldleid zijn. Bluservaringen gerelateerd aan de specifiei<e
brand(}mstan41gbeden in tunnels zijn dus b:etmeestrelevant. En juist deze ervaring is niet aanwezig (blijkt in
ieder geval nieiuit ditdocmnent).
Indien deze heelspecifieke ervaringen niet aanwezig zijn, dan moet. uiterst zorgvuldig (reproduceerbaar, logisch
consistent, wetenschappelijk beargumenteerd) gedrag geobserveerd in andere omstandigheden 'vertaald' worden
naar de nieuwe omstandigheden. Dit is vanwege het grote aantal variabelen meestal niet eenvoudig. In ieder
geval wordt in dit document die vertaalslag niet (aannemelijk) gemaakt.
Een anderenneet voordebandijggendenIDgeItjkbeid (wetenschappelijk robuuster), is meertealistische,
specifiek op de toepassing gerichte proef(}pstellingenteontwerpen'en (reproduceerbare en toetsbare)
proefnemingen te verrichten. Ofwel: vergelijk (bijv.) lagedruk nevelstralenwaarin AFFF bijgemengd is, met
druklucbtscbnim bij proefbranden (met voldoende intensiteit, voldoende MW en een reële opkomsttijd van 10-
15 min.), in een reële tunnelsetting.
Een interessantealtematieve vergelijking ZOudie zijn tussen dru1duchtschuitnmet een.hogedruk nevel/spray
zoals bijvoorbeeld het IFEX-systeem ...
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Blustechniscbe opmerkingen

AFFF
De term AFFF kan op zichzelf al aanleiding geven tot misverstanden. Soms wordt AFFF ook aangeduid als
Light Water-, een merknaam van een van de producten van 3M. Meer algemeen gebruikt staat AFFF voor het
soortschuimvorIIlendmiddeldat (meegevqerdmet hetbluswater)een oppervlaktelaag op bet opgebrachte
brands1;0f{in d~~leen Vloeibare koohvaterstof) brengt: een aeqeou&-film-fotming-foam• Bij hetlaa~ wordt
meer gewezen o~h~t bluSJl}echanisme te weten het middeiseen dunne schuimlaag afdekken van een vlQeistof
(vloeibare koolwaterstof) die brandbare/explosieve gassen uitdampt.

Waterverbruik
Verminderde waterverbruik, waterschade en milieuschade (verontreinigd bluswater) worden aangevoerd als
argument voor drûkluchtschuim. Deze argumentatie is slechts van belang voor woningbranden.ln tunnels van
zonder meer van ondergeschikt belang. Overigens: indien er geen blusmedium van een object afloopt betekent
dat in de regel(jat de qfbratJdsnelheid van het blusmedium groter is dan de applicatiesnelheid/opbrengsnelheid,
en is de bl~iteitdU$te laag ...

Stoomproductie
De kleine hoeveelheid stoom die bij drukluchtschuim vrijkomt wordt als een van de grote voordelen gezien.
EchterbQeDleer~stoo1nt,hoe meer er ge](oeld wordt. In(iien er weinigofgeenstoomg~rodu~dwordt,dan
'r<)td.teroo~ \Ve-inigof niet gekoeldonhet~u ~. betekenen dat !let (te I>l~senoftekoelen)object 'in de tijd'
moetafkoekn <iliiddels straling, geleiding ofuitdamping .... I). In de tussenliggende tijdspanne gaat de pyrolyse
en de doortemperatunrverboging opgero~en 'fysische wens tot uitdampen' door. En Juist die damp is datgene
watbran(j ofexpl()d,eert.~.
Indien gesprok~w9rdt overvetspifiingvan water (slechts 10% zou effectief gebruikt worden), dan betekent dat
alleen dat 90% van bet water niet verstoomd is. Dat kan dan ook niet bijdragen aan de slechtere 0mstandigileden
voor nabije slachtoffers ...
In dit dOCUJn,entyvordtnietwetenschappelijk onderbouwd welk blusmechanisme aan de grondslag van
drûkluchtsCh1Û1llliggen.

Warmte-isolerende eigenschappen schuim
Deze eigenschap wordt als een positief beoordeeld. Dat hoeft niet altijd zo te zijn: schuim moge dlmobjecten
(bijv.tankwag~ns)~fs<;hermen te~enhittestralUlg van elders, echter indien een tank gek9CJdDloet WOfdentegen
interneop~r9fessen (Ac~leen)' ofdoorc.Wt het.zelfbiJbrandhetrukken is (LPG tanks) dan lcunnen de
isolerelldeeige1\Sehappeu vaoschuimjuist averechts werken. In die olIlStandigileden moet erjuist11lct water
(sec) gekoeldwofden. En ookdaai indiceert verstomend water evengoed als schuim de hetep1ekken:
Stoom -> boven 100 gr.C .;» koeling noodzakelijk (je weet immers niet hoever boven de 100 gr. C); Geen stoom
-> dan temperatuur onder 100 gr.Celsius -> dus staal koud =stetk genoeg. Mits natuurlijk niet mechanisch
beschadigd (bijv. na aanrijding of crash) ...
Droge destillatie/pyrolyse kan geremd worden door verstom.ing. Indien er niet voldoende verstoomt, gaat
pyrolyse door. Qllduidelijk is de relatieve rol van verstikking bier.

Harnlstralen en vaste systemen
Een band1mltigeipzetis~tijd nottigin aanvulling 0PeeUvast systeem ('sprinkler'). Sowieso nodig voor het
redden en evacueren van mensen en blussingachtergehlevenbralldhaarden(voertuigen worden waterdicht
geproduceerd. ..).Daar komt bij dat het constaren vanhlussing(=situatieondercontrole) dooreen deskundige
moet plaatsvinden. Niet mogelijk door een 'blind systeem'.
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COllclusïes
-De referentie waarmee drukluchtschuim vergeleken wordt is niet eenduidig. Vergelijkende uitspraken over
kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van verschillende systemen kunnen op grond van voorliggende informatie
niet gedaan\yorden.

-In beschouWdê!docUtnent wordt geen wetenschappelijke onderbouwing gegeven over het blusmechanisme (of
mechanism~)Yandrukluchtschuim;Metnatnede lage (of "geen") stroomproductie in relatie tot ~ngroot
koelend verm~n lijkt in tegenspraak. Ook de overige blusmechanismen worden niet afdoende onderbouwd,

~Ervaringentnet drukluchtschuim uit context gehaald: niet alle ervaringen uit (bijv.) woningbranden zijn bij
voorbaat ook~~ldig of relevant voorhet bestrijden.Yafl branden in Specifieke tunnelomstandigheden.
Meerproefilemingen in specifiekeorostandigheden (tunnëls)noodzakelijk: variabelen en beoordelingscriteria
moeten verdéroriderbouwd.

~HetbeschoUWen vaneen biussysteem ansich, is een vorm van suboptimaalondêtzoek.Benllleerin~grale
beschouwing van blasinstallaties, ruimtelijke configuratie een aard object, brandwerende bekleding, detectie,
inzet van bralldweeren interface brandweer met tunnelbeheerder/operator is noodzakelijk voor een afgewogen
oordeel .

.;Isolerentieêi$enschapvanschuimkentnietalleen"oordelen. Opwarming object onder schuim is mogelijk. Het
is onv()ld0eJl«.Wuitgewezen of in omstandigheden waar een h()ge koelcapaciteit is vereist, druklucht;schuim dat
k:anJevèrên. .

~Demogelijk11eid van een scherm voorstraalpijpvoerder ofaanvalsploeg (bijv. door bredenevels~l)lijktmij
in de specit1eitetunnelomstandigbeden (hoge brandlastenen ruimtelijkbesloten constructie) een operationele
noodzakelijldleid.

-Onduidelijkisnoedekwa1iteit van het schuim iichhoudt ondér verschiUendeomstandigheden en t>ij. variabele
debieten, Onduidelijk is of her maximaal geleverde schaimdebiet afdoende is voorde maatgevende
brandscenario's.

Eilldconcl"$~
-HoeWf>lir;91$emene Zingeldtdathógedrtiksystetn~mistsystemen, al àan niet in combinatie met schuim,
veelbelovt'11diijl1 (evenals de ervarillgenvan drukluchtschuimbij woningbt'anden),is()p grond van aallll1ij ter
beschik:k:ing~lde docmnentatieeenweloverwogenbeslissing over de to~assing van dl'uklucbtschuim in
tunnels ntetlll6gelijk.

Aanbevelingen
Verricht venrer onderzoek. In verschillende richtingen:

Praktisch: Test de verschillende blussystemen in de juiste context, waarbij een integraal systeem békeken wordt
Simulatie van een brand in een tunnel, met een zwarebrandlast ineen beslotenI'1Jinlte (waarbij een grote
warmteontwikkeling is).
Ir1tet<dOOidebtandweer meteen iUlDtalverschiUende blussystemen (dus niet aUeeneenblusm.iddel):
o w~ enAFFF ineenhandJnatigsysteem
o Wateî'énAFFFineenbatldn1atig en een vast systeem
o DLSmeen handmatig systeem
o DLS in een handmatig én een vast systeem
o eVefu:Uéél·nóg·eeu.·át1der··systeem.ZóälS.bijvóótbeeldhët.IFEX·tunnelsystëem {WWW.ife.x3000.nl}
In de sinul1aties uitgaan van een de inzet van de brandweer en eventueel ook van de aanwezigheid van
weggebrnikers in de tunnel (die in al deze gevallen AFFF ter beschikking hebben) en van de interface tussen
tunneloperator en brandweer.

literatuuronderzoek: verzamelen en interpreteren resultaten proefnemingen elders (in de wereld)

Theoretisch onderzoek: blusmechanismen onder verschillende omstandigheden, onderlinge importantie en
interactie.
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Systeemdynamisch onderzoek: afwegen welke variabelen hl onderlmgesamenhang onderzocht moeten worden,
incl. operationalisermg. Betrekken (bij v .) brandwerende beldedmg, inrichting noodorganisatie inehrsief interface
hulpverlening entunneloperators, vaste en manuele blusinstallaties, gedrag publiek, gedrag brandbare
materialen, ontwikkeImg van relevante '(en gedragen) scenario's

Ontwikkelen en operationaliseren van een rtiferentie-corifiguratie(s): maakeen meetlat, Bepaal welke
veariabelen mogenschouw genoemen moeten worden, en hoe Je deze meet, vastlegd,toetst, beoordeelt en
reproduceerbaat·fuaak1.

Inboudelijkeenpuntsgewijze -reactie op dOOtIment:

Hid/par
bIL xl28,
alinea ...

H.I
bIL 3,
Ie almea
2e al.

4e al.

5e al.

7e al.

H.2
bIL 5
2e al.
3e al.

H2.2
Ie al.
3e al.

4eal

H2.3
bIL 6
H3.2.1
blz.7
Ie al.

te~ ....,....:
Commentaar

meest ejJèctieve voorzieningen pakket binnen Oescl1ikbarefinanë:ilile middelen:
Koswnafweging later ...

Hterbifwordt een vergelijk ge1nal1ktmet de bestaänile systemen. ...:
Watzfn. eeies de bestaande s sternen?
Een aantal vragen kan ..:
Welb
Veiiptnelenen mterjireferetfvanalle relevl1nteen beschikbatèinformatie:
All~iswerveel .•. hóê· weetJeOfjeallesbebt?Alle in de bljIagen is in ieder geval npgniet
00 nieter ··veêl. Sêle~tëria?
efm#apportage waarin 4lIerelevrmtei6jormatféisgebundeld:
Ziéeerder roer· . OVerrêle'Vante
E~·óv~t·h$$ispákkët··êri·.VRC·ridl6ijrien.opnemén···

Deze. voorschriften beschrijven tkbeschikhare blus:systemen op deze voertuigen:
Er is een standaardbepak:ldngslijst. Meer bedoeld dan een minimumlijst, en het zorgt
ervoor dat het genoemde in de minimumlijst compatible is met andere autospuiten van
andere korpsen. Van belang bij grootsehalig optreden of rampontstandigheden.
Wat niet wil zeggen dat er niet ook ruimte is voor maatwerk, lees korpseigenkeuzes. Veel
koi'psenhebben tussenmengers. schUÛllStraalpijpen en sChuhnvorinend middel· (en wat al
niet) aan boord. Schuhnsystemen kunnen ook gehéél geïntegreerd zijn.

23 Toets van de bureaustudie naar biussysteem met drukluchtschuim



blz.7
2e al.

4eal.

blz. 9
2e al.

3e al.

4eal.
blz.10
Ie al.

2e al.

blz. U
3eaI.

6e al.

El4ers wordt ervan uitgegaan dat de brandweer Roetmond hier niet over beschikt. O.a. in
bijlage G, Matrix met scenario's

Overigens is het wel of niet beschikken over schuim op zich een kwestie van een aantal
armaturen meenemen en een tank schnimvormend middel. Wat weer geen uitspraak is over de
Il1pgelijldledendaar al dan niet handig mee om te gaan in de specifieke en belastende
b~domstandi eden in een tunneL.
Inde regel (1raagtslechts 10 % van de gebruikte hoeveelheid water effectie/bij aan deze
blUSwerking (YS: door verstoming warmte onttrekken aan de brandstof, welke pyrolyse
remt en dus brandbare gasemissie vermindert):
Qfiewel(kennelijk): slechts 10% van het w~r wordt in stoom omgezet. De percentages
k()mengezocht,en schijnnauwkeurig over. Bovendien: als je een ander soort
neyelst:raalpijp gebruiktbereikje andere vefStolllingspercentages: kleinere druppels leiden
tot meer verstoming. Maar dat gaat wel ten koste van jeworplengte, en dat is ook een
aspect van overweging bij een brandweerlnzet. En ook kan 10% van veel water een veel
groter koelend effect hebben dan 80% van weinig water ... Het gaat er maaf()nlwaarje
prioriteit ligt. Bij brandbestrijding gaat het bijna altijd om de effectiviteit, en veel minder
ODldeefficientie. Daar zijn de~~~sop hetUlQmeIttsuprèmeteJloog voor
J<ortom: .het is minder eendlmensionaaldanhet lila.
Lage drukschuim wordt ingezelvoor hel blussen van vloeistojbranden ofbranden in
klll!fnebesloten ruimten waar.de irtzetvanhandstralennietm~elijkis .... ev.... :·1I~drukscb.uiIn ismethandstralell, enm~onlvloeistofbrandenafte dekken, Maar
indien wllter metschuim3..ffimensi0naalwordt opgebracht ook voorrnimtelijkeobjecten
~ijvoorb~el<id()()t water met schuimvonnend middel,Af'.F'F dooreen 'Amerikaans' type
straa1pijpte spuiten.
l<Iein~ruimteskunneninl1erd~d vollemgvolgeschuimd worden.llier ~bruikt men in
<ieregel een ander soort schuim ('lichtschuim') voor. Bea.sclmîm met veel grotere
ver~cbuirningsgetaUen.~n Waarbijookamiere annat\1renworden gebruikt.
fietgegevenofeen tussenmengeraldanniet op hetlok<lle voertuig ligt is op zich
elliszins: en ander .laats.·eer zo 0 .•.

N.J1.: ....• : .. .. .•.•..•..•...•. . .•...•.•... ..
Bijveel korpsen zit het erweLop(bijvnieuwetankauto~uitvan~meente Hengelo). en
oovendienzijn.er buiten~woon handige. armaturen (bijveen zgn. 'Hosem~ter', voor
kleinere schuirnJlQevee1heden)om ook meteen HDstfaal schuim 0 te bren en.
toevoeging:dewaterhoeveelhej<iin~tankOPhervoertlrig is in principe bedoeld voor
~()gedmk toepassmg.Ook hebbenveel atû0spuiwn in den lamie eel1hoeveelheid wllter
.~. dieaanmetkerkkleiner isdanZZ()Oliter.bï v ·1500L
leveranders:Nax,Saval, Chubb, Al ra, Au ...s, ..
De aanwezige blusleidingis ontworpen voor het afleggen van handstralen ofeen waterkanon
direct vanaf de aansluitpunten inde liu,lppostenen niet voor het lloeden van blusvoertuigen:
Maar bet kan des •ewenst weL.
restrictie:
Ter onderscheid van een "reduceer". Een reduceer is een voor dat doel gebouwd
apparaatje, meestal. Werkend.op ••basis ••van.een •.veersysteem, ••dat. druk.llit.een.leiding
~bre~naar eenl~~re (veiligerl:l)~Eenvoorbeeldvaneenrestrictie is het
dichtknijpen vaneen afsluiter teneinde het doorstrOOO1de\)iette verkleiIlen.omopdie
manier de nittreedmk aan· eert rte verJJ1inderen.....
I)ehoeveelheid~çhikbare.ssçhuimv0rTn;en1f1iddecl.op.·ee~.~IU$V()~igts ..begre11Sd·tot een
tn;f!.tiiuur·.van..15.1JJin·.·.·l)(J·.bes;trJi4e1fpltHgr(J(J1!e..ts.fP~tkWt.~ene~.begrerJ$d:
Eerderweni opgemerkt dat er iiberhanptgeen tussenmeJ)gersmet sclluimaan boord
waren. Overiensiseen enandereenvoudi ..aan te senofuittebt"eiden
f!~tn94e{4l'an lagedntk/siJa1 4ee~çtiviteftvanwatera~bJusm.fddet()f1lf!elen4 medium
1:H?PfifktiJL"c·e.v···:i . <
Enigszinscl\aotischelilinea.Water is een ~lUSJ1Ûddeldoorbetkoelende effect(middels
verst9Dling)'lJitel"lianikan w~rnietbovelliulat fysisÇll~ll1o~jkh~enuitstijgen .•. toch
Î$er~lll~wpinde natuur dat lfle~~ijodig ~ft9Inteverda1npel1dan water.
Nog een gelUk dathetoveralvoorra(ii& ~.enverpolllpbttaris.Hetpunt is meer
dat het opeen goede manier, en met goede middelen. opgebracht moet worden. En indiea
ero lalcteved endestoffenl)8l1Wllter word.en toe . voe d. dan laat bet zich na
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blz.16
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ge dot

l Ie dot

I2e dot

adeql.later op de brandstof aanbrengen (althans op de stof die de feitelijke
bmn<tstoFdamplgas uitwerpt ...). Het mechanisme is remmen van pyrolyse (droge
destillatie) bij vaste stoffen; of het verlagen van de dampspanning van brandbare damp
aJievende vloeistoffen ....
Dtt##technieksteltde brandweer/n staat om op een efficiënte en efJectieve wijze de
briii4bestri}ding in tunnel ter hand te kunnen nemen:
I3ffiçi~t eneffectiefzi'l1nonnatief:eris een nOml aan verbonden. Welke?
... ii1}ktie vangec011lprimeerdebJcht .... :
Kail,tlr0okstikstofofkooldioxidegeïnjecteerd worden?

•.•hetschuim kan over grote afstanden .... ëonstante drukvan8bar .. :
Is et •een drukvaloverllfstand? Waar komtdedrÏvem:le krachtijanvandaan?
Kenmerkend voordnikluchtschuim is het grote warmteabsorhó!rendevennogert .•..enz:
Wattnteabsorptiedoor verstomen van in het schuim gevatte water neem ik danaaILIk ga
er~nlierJneer vanuitàatllet wate~indeXorm. vanschuililopgebmchtvooreengroot
gedèëltein stoom wordtOXUgezet. TOchblijfthet~lelldevermogenafhangenvande
netto.boeveelheid.yerstoom.de .•w*r .•Paarmee ·ishet·vooraf een.Water-ejJici~ntie.ll$pect .

..,.;<!er.s.tabiele.schuim$lptçttlur,.welke.eett..·vers.#kkende·werklng·heeft·hij·mstestojbranden:
Waaromfrouwens nietookbijvloeistotbranden?
lndi~het.schuÎ11l ••wegbrandt ••dan.gmlt •.dit.natuurlijkniet.meer.o~ .•Alseen·oppervlal<.heet
is ••bt'andt.het.schuinl·weg·en.kc>mel1 .•ga.ssen·.vrij•.-en.1l'eedt zuurstoftoe··.lndien.niet.ileet,. dan
0<mgeenpyrolyse of uitdampen, dus geenbrand. En dan hoeft het de luchtookniet(meer)
te isoleren. Ik:beschouw ditals een soort 2e orde effect .
...i1iJJcator'...
De indicatorfunctie heeft water op een heet oppervlak ook
...6litel'waier!8"vmper minuut per m2 voldoende:
W~~ijn hierdeUÎtgangspunten. Vo1doendevoor watwaatop gebáseerd?JloeveeltvrWatt
brarid?
Hot'veelD12koolwatefStofvan weIksoort? Temperatuuryatl de vloeistof?

....deoptimaleappliccitiesnelheid ....
Gerelateerd aan wat?

12,6m3
1,5'" 7 = 10,5 ID3;waar komt 12,6 vandaan

Hotl!eelheid benodigd water is 180m3
180*05%=0,9 m3,dehe1ft is 450 liter. Waarom komt 400 liter vandaan ?
..8~Á1draagt effectiefbi} ....6x korter, ...6x minder ... J 0% en 3~Á1... :
Graag onderhouwing.(Bovendien: water kost niets, waaromefficiëntie boven effect)

'knoek-down' effect..:
Wat wordt hier . eciesonder verstaan? Term uit context (luchtvaartbrandbestri"din
Waterschade is niet relevant. Uit context woningbranden

..·afsehermi'!1lvan de.straalpi}ptloerder ... :
Hoe?
.....U;.~ee.·eelJ·.l'6ilig.blU8",iddeJ.dat·.onder·oIJe.·omstandjg~n·korJ.·lfor~1J.gfthrJ4jkt.,.·:
veUft.o.v.waten voor wie?
....Rijde brandbestrijding treedt weinig of geen rookvorming op, waardoor het zicht niet
nadelig beïnvloedt wordt.... :
GlUilthethier om de stoom? Het doorbreken van hitte en rookstratifi<:atie ?
...Dereactiekracht aan de straalpijp is vergelijkbaar met lage drukwater straalpijpen ...:
Indiende slangen lichter zijn (immers gevuld met schuim i.p.v. water.) Zal er per
tijdseenheid minder massa uit de straalpijp stromen, en een evenredige reactiekracht
ver . moeten leveren .
....doorde te verwaarlozen clrukval over leidingen en de grote stabiliteit kan het
drukluchtschuim, is de inzetdiee vrtiwel oabe erki.:»:
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blz.26
Ie dot
2e dot

3e dot

4e dot

Conel.

Proof? Hoe zit het bi" variabele amame. Belnvlood.t dat de schuimkwaliteit?
...•een waterscberm is overbodig ... :
U'kt mi" erationeeleen slecht idee. Waarmaken.
Df1ctoepassingvan een vast drulduchtschuim systeem betekent dat andere voorzieningen in de
tunnels kunnen worden beperkt dan wel kunnen vervallen, welke .....dat de brandweref!de
1:If41tledingkan vervallen ..:.
Veel te kort dOOrde bocht, Een en ander dientmonder' . e samenhaubezien te worden.
Flftct op blussing: ..•is een zeer effectiefblusmiddel-ImOêlc..aown effect ....
Ditzouaarmemelijk gemaakt mooten worden. Lijkt meer een mening~ Faets &. proof ...

Waar komen de getallen vandaan?
10% vanveelw_kane~ievetzrn dan500AJvan een bee·ewater ....
..,il1dWerseprd1aljlctesten vastgesteld :
Inbi' en. emen
iJpOrdém-andweerRoennondisaangegeven da'degelfjktijdige· inzet van 2 handstralen
lYj,ljchtvoldoendezijnvoordehtmtitnatigeineidentbestrijdfng. ..:
~~is datkenneli kniet. Hoeis de relatie met een vast blus steem?
...negatieveeffectenop de omgevingen slachtoffers ...:
l:I!fi iSihetdoorbreken van stratificatie dat tot:ziebtvermindering leidt. Relatie met ventilatie in
tuJ.U)eJniet duidelijk.
W<Pfllstoornv0nning ZO gr()()t,dan object erg beet, en dus veel bittesiralingofvuur. Ook dat is
!llet oe<!voorslacbtelfi'ers,Meteen oedestma1· f .isSf()()tn roductie 'te doceren'.
....r.iftJ3-fQ(J.tgee11st(J()1Jt•••
Lr .·me onaannemeJi'k .
...bij het hinderéiJvaitde ruimtelijke spreiding door in de tunnelstaaitde ... :
Juist die moeten indien ze.aang~naldwordenoodetgescbuimd worden (indien
. dJ'uklucbtscbuim hitte edabsOtbeert
.•.4ptYrger~nger l'trrbr1tikval1blusmidtielfs deÎJQe~lheidverQ11treimgdbluswaterltleiner ..:
Eënbluswaterverontreiniging wordt zelden veT()()rzaaktdoor het blusmiddel. Veeleer door
and.ere bij de bt'lltld~tn'>kkeJlstJ.:)fi'ep.•Eensneneblu~ingbeperk:t dieuitstr()()m. Ofwel het evt.
toxische effect valleen blusmiddel is onder .escbiktaan de effecten van de brand.
Hets)lsteem bezit een royale reserve, zodat het niet tot 1uJm. f.lWXimalect:lpaciteit wordt
belast ...:
~en ander lijkt me afhankelijk van de te bestrijden brand of de aanwezige brandlest.
Scenario's ..
.F:I«onderscheid tussen gereed schuim en scbuimvonnend middel is onduidelijk
*l1fer wordt uitgegaan van het laten vervallen van de brandwerende beldediJtg... :
Afgezien van de onderbouwing (en wenselijkheid hiervan): wat zouden de bespaarde kosten

"?Zin .

..~tiever ..:
benoem

..groter wannteabsorptie ...:
Per· ewichteenheid ?
•..inü~ge'tistelli1'ÎgtOt water ... :
W1l$het vereU'k niet water+AFFF i. v.water·aHeen?
dr##luchtschuim kan een positieve bijdrage leveren aan de ongevalbe.Strijding met gevaarlijke
stojfen. ..:
Hoe?
In~lÛ etmdtîUóooerbouwa.
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Bijlage C Commentaar R. Boeree

Met grote interesse heb ik de 'Tussenrapportage Resultaten fase 1" gelezen
(bureaustudie naar blussysteem met drukluchtschuim dd 8 september 2003).

Naar mijn menirlg wordt in dit rapport op een evenwichtige manier beschreven
wat de voordelen zijn van een blussysteem met drukluchtschuim. Opmerkelijk
is dat er m.b.t het systeem eigenlijk geen theoretische nadelen zijn te
benoemen als~n vergelijk wordt gemaakt met bestaande systemen behalve dan
dat er met eenblussysteem met drukluchtschuim als vaste installatie nog
geen ervaring isin tunnels.
De voordelen zjjnnaar mijn mening dermate evident dat zondermeer fase 2
moet worden opgestart.

Nog enkele oplllèrkingen:
Wat ik in de rapFJOrtageniet duidelijk naar voren vind komen is de wijze
waarop de vasteinstalfatie wordt geactiveerd. Handmatig of automatisch of
zo mogelijk beide opties. In de. bijlage D W()rdt wel op een schema
automatische branddetectie genoemd maar in de tekst van de rapportage is dit
niet verder uitgewerkt. Dit is naar mijn mening. een belangrijk onderdeef van
de vaste installatie en zou in de tekst ook nader moeten worden beschreven.
Een andere opmerking betreft de "rotoren". Een tunnel is een omgeving waarin
zeer extreme.on1standigheden gelden. Ook bij normale exploitatie. Dit
betekent dat er<ian de aan te brengen installaties zeer hoge eisen moeten
wordengesteldm.b.t. het bestand zijn tegen deze extreme omstandigheden,
opdat de goede Werking vaneen installatie is gewaarborgd.
De rotoren zijn InmIjn beleving kwetsbare onderdelen. Als de rotoren niet
gaan draaien, doordat ze vast zijn gaan zitten, werkt het systeem niet meer.
Ik denk dat zeker aan dit onderdeefin fase 2 aandacht moet worden besteed.
Ik vraag mij ook af of er alleen een uitvoering met rotoren mogelijk is. Is
er ook onderzocht of een ander sproeisysteem tot de mogelijkheden behoort ?
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