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Worden branden heter? 
Ing. M.P. (René) de Feijter 

rene.defeijter@efectis.com 
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Leidt luchtdicht bouwen en beter isoleren tot hetere branden? 

 Waar wordt de temperatuur van een brand door bepaald? 

 

 Wat is DE temperatuur van een brand? 

 

 Het effect van (gebrek aan) ventilatie op branden 

 

 Het effect van isolatie op branden 
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Waardoor wordt de temperatuur van een 

brand bepaald? 
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Waardoor wordt de temperatuur bepaald? 

 Brandstof in een gebouw: 

 Permanente vuurbelasting/ 

constructieonderdelen: 

• Daken 

• Wanden 

• Plafonds 

• Vloeren 

• Gevels 

• (Hoofd)draagconstructie; kolommen, liggers 

etc. 

 Variabele vuurbelasting/ inventaris: 

• Aankleding 

• Versiering 

• Meubilair/ goederen 
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Waardoor wordt de temperatuur bepaald? 

 Mengverhouding brandstof / zuurstof 
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Waardoor wordt de temperatuur bepaald? 

 Brandgedrag van materialen 

Start 

1 minuut 
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Waardoor wordt de temperatuur bepaald? 

 Brandgedrag van materialen 

5 minuten 

3 minuten 

http://www.areyousittingcomfortably.eu/  

http://www.areyousittingcomfortably.eu/
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Waardoor wordt de temperatuur bepaald? 

 Afmeting brandruimte 
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Waardoor wordt de temperatuur bepaald? 

 Omhulling brandruimte 

• Warmteweerstand/isolatie 

• Warmtecapaciteit 
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Waardoor wordt de temperatuur bepaald? 

 Ventilatie bij start van een brand 

• Natuurlijke ventilatie 

• Mechanische ventilatie 

 Ventilatie tijdens de brand 

• Natuurlijke ventilatie 

• Breken van ruiten/constructies 

• Uitval mechanische ventilatie 

• Openen deuren 

• Repressieve ventilatie 

• Rookbeheersingssystemen 
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Waardoor wordt de temperatuur bepaald? 

 Dubbelglas bezwijkt niet zo snel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soms dooft het vuur door gebrek 

aan zuurstof. 
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Het effect van ventilatie op branden 

 Goede ventilatie = goede verbranding = (plaatselijk) 

hogere temperatuur 

 Goede ventilatie = verlies van energie = lagere 

temperatuur 

 

 

 

 Slechte ventilatie = slechte verbranding = lagere 

temperatuur 

 Slechte ventilatie = minder verlies van energie = hogere 

temperatuur 
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Wat is DE temperatuur van een brand? 
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Wat is DE temperatuur van een brand? 
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Het effect van ventilatie op de temperatuur 

van een brand 
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Het effect van ventilatie op branden 

 Deur van de brandruimte sluiten: 
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Het effect van ventilatie op branden 

 Raam openen wanneer flashover bijna bereikt wordt: 
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Het effect van ventilatie op branden 

 Brandstof beheerst 
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Het effect van ventilatie op branden 

 Ventilatie beheerst 
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Het effect van ventilatie op branden 

 

Ventilatiebeheerst Brandstofbeheerst 
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Het effect van isolatie op de temperatuur 

van een brand 
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Het effect van isolatie op branden 

 Isolatie zorgt er voor dat energie niet kan ontsnappen uit 

het gebouw! 

 De rooklaag koelt minder snel af. 

 De ruimte warmt sneller op. 

 De straling vanuit de rooklaag wordt hoger. 

 

 Conclusie: de brand moet zich wel sneller ontwikkelen. 

• Maar: hoeveel brandstof? Omvang ruimte? Ventilatie? 
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Het effect van isolatie op branden 

 Onderzoek rookgasexplosie door Kirsten Koudstaal 

• Hogeschool Amsterdam, Forensische Opsporing 

 Ontwikkeling rookgasexplosiesimulator 

• Ontwerp is van B.J. Sutherland (Nieuw Zeeland) 

• Afmetingen 1x1x1,5m 

• Brandstof: MDF 

• Ventilatie: 2 openingen van 10 centimeter doorsnede 
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Het effect van isolatie op branden 

 Temperatuurverschillen voor en na isolatie 

Brandstof Zonder 

isolatie 

Met 

isolatie 

8 lagen 400 600-700 

16 lagen 350-500 600-800 
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Het effect van isolatie op branden 

 Rookgasontbranding treedt alleen op in geïsoleerde kast! 

• 4 proeven ongeïsoleerd: 

• 0 x rookgasontbranding 

• 6 proeven geïsoleerd: 

• 4 x rookgasontbranding 

 

 Meetapparatuur 

• 27 thermokoppels 

• 1 drukmeter 
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Het effect van ventilatie en isolatie op branden 
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Project : Plofkast_6

Projectnr : 2012178

Efectis Nederland, Centrum voor Brandveiligheid

Datum: 16-mei-12

Figuur: 

 Ventilatiebeheerst en geïsoleerd: 

 

Brandstofbeheerst Ventilatie- 

beheerst 

Boven 

de UEL 

Rookgasontbranding / explosie 
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Risico’s voor de brandweer 

 Betere isolatie en luchtdicht bouwen leidt tot productie 

van onverbrande gassen! 

 De brandweer neemt zuurstof mee bij het betreden van 

het pand of komt binnen in een situatie met een 

brandstof/zuurstof mengsel in de buurt van de 

explosiegrenzen. 
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Risico’s voor de brandweer 

 Is het risico nog in te 

schatten? 

 Film 

final%20test%2010.wmv
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Conclusies 

 Leidt luchtdicht bouwen tot hetere branden? 

• Nee, niet per definitie.  

 

 Leidt beter isoleren tot hetere branden? 

• Ja. 

 

 Leidt luchtdicht bouwen en beter isoleren tot hetere branden? 

• Is afhankelijk van de situatie. 

• Ventilatiebeheerste branden die veel onverbrande gassen produceren 

kunnen een risico vormen voor de brandweer. 

 

 Moeten we dan maar minder isolatie toepassen? 

• Nee, mijn kinderen willen ook nog graag kunnen genieten van de 

natuur en hebben nog wat fossiele brandstoffen nodig. 

 

 Dank voor uw aandacht 

 


