Onderzoek
Waterscherm bij toxische wolk niet altijd effectief

Over water
en wolken
Bij incidenten met toxische gaswolken zet de (bedrijfs)brandweer regelmatig
waterschermen in om verspreiding van de gaswolk te beperken. Internationale
onderzoeken en praktijkexperimenten tonen echter aan dat de inzet van waterschermen minder effectief is dan gedacht. Het effect blijkt sterk afhankelijk van
de omgeving van het lek, de windsterkte, de afstand tot het lek en de gebruikte
hoeveelheid water. Inzicht in deze factoren is voor de brandweer essentieel om
een beslissing te kunnen nemen over een veilige inzet.
TEKST CHRISTIAN BREDEWOUD

I

ncidenten waarbij grote hoeveelheden toxische gassen vrijkomen doen zich regelmatig voor. Zo lekte in
1995 ammoniak uit de koelinstallatie van de Jaap
Eden schaatsbaan in Amsterdam. In 2013 kwam er
bij een treinontsporing in het Belgische Wetteren een
grote hoeveelheid acrylonitril vrij. In 2015 ontsnapte zoutzuur uit een tankwagen op de A73 bij Linne. En in 2019
ontsnapte er een grote hoeveelheid stikstofoxiden op het
terrein van Chemelot in Geleen.
De inzet van waterschermen door de (bedrijfs)brandweer
is bij dit type incidenten een standaard strategie. Met het
waterscherm probeert de brandweer de gaswolk te isoleren, te verdunnen of geforceerd te verspreiden. Het doel is
om de gasconcentratie in de lucht te verlagen en daarmee
de schadelijke effecten op de omgeving te verminderen.

Wetenschappelijk onderzoek
Maar in hoeverre draagt de inzet van waterschermen aantoonbaar bij aan beperking van de schadelijke effecten van
een toxische wolk? Een belangrijke vraag voor (bedrijfs)brandweerkorpsen die met dergelijke scenario’s kunnen
worden geconfronteerd. Het is voor hen essentieel om
kennis te hebben van factoren die de effectiviteit van een
waterscherm beïnvloeden. Want voorkomen moet worden
dat brandweermensen onder gevaarlijke omstandigheden
waterschermen plaatsen die vervolgens niet of slechts
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beperkt effectief zijn. Inzicht in die effectiviteit is ook van
belang in het aanwijstraject voor de bedrijfsbrandweerplicht bij industriële inrichtingen. Want als een toxische
lekkage niet goed met waterschermen te bestrijden en
beheersen is, dan geldt deze inzetstrategie ook niet als
argument voor een bedrijfsbrandweeraanwijzing.
Diverse universiteiten hebben in de afgelopen jaren het
dempend effect van waterschermen op de verspreiding
van toxische gaswolken internationaal onderzocht. Daarbij
hebben zij drie onderzoeksmethodieken gehanteerd.

De onderzoeken
leren dat het effect
van waterschermen
op de verspreiding
van een gaswolk
kleiner is dan vooraf
aangenomen

Waterschermen opzetten met een mobiele monitor vraagt vaak een zware en risicovolle inzet van brandweermannen. De
vraag daarbij is: weegt dit risico op tegen de effectiviteit van het waterscherm?

Ten eerste simulaties met behulp van een computermodel
voor het berekenen van stromingspatronen in gassen en
vloeistoffen. Dit type onderzoek staat bekend onder de
naam Computational Fluid Dynamics (CFD).
Ten tweede kleinschalige laboratoriumexperimenten, uitgevoerd in windtunnels. De onderzoekers kunnen daar
zelf de factoren bepalen die mogelijk van invloed zijn op de
effectiviteit van een waterscherm. Door te variëren in de
testomstandigheden kunnen zij heel nauwkeurig vaststellen welke factoren in welke mate invloed uitoefenen op de
verspreiding van de gaswolk bij de inzet van waterschermen.
Het derde type onderzoek betreft een veldtest in open terrein. In een realistische testopstelling worden de waterschermen ingezet zoals dat in de praktijk gebeurt. Hier
kunnen de onderzoekers de omstandigheden zoals de
windsterkte niet beïnvloeden. Daardoor zijn de uitkomsten
van zo’n veldtest minder nauwkeurig. Ze dienen daarom
vooral om de bevindingen te staven van CFD-simulaties en
windtunneltesten.

Minder effect
De reeks onderzoeken leert dat het effect van waterschermen op de verspreiding van een gaswolk kleiner is dan de
onderzoekers vooraf aannamen. Zowel de CFD-simulaties
als de praktijktesten in windtunnels en in open veld laten
dat zien. Uit de analyse van de computersimulaties blijkt
dat de ‘contacttijd’ tussen de waterdruppels en de gasdeeltjes in de wolk te kort is om de gasconcentratie te

beïnvloeden. De gaswolk komt door het waterscherm
heen. De simulatie laat wel zien dat het effect verandert
bij invoer van andere testparameters. Denk daarbij aan de
windsterkte, het aantal blusmonitoren, de gebruikte hoeveelheid water en de afstand tussen het waterscherm en
de bron van de gaslekkage. In zowel de windtunnel- als
de veldtesten is de invloed van die variabele parameters
meer in detail onderzocht.
De windsterkte blijkt een belangrijke beïnvloedende factor
bij de inzet van een waterscherm. De onderzoekers stellen
vast dat een waterscherm alleen bij lage windsnelheden
effectief is. Bij windsnelheden van meer dan vijf meter per
seconde mag nauwelijks nog effect worden verwacht. Bij
dergelijke hoge windsnelheden zorgt de wind echter al
voor verspreiding en daarmee voor een afname van de
gasconcentratie. Inzet van een waterscherm voegt aan dit
effect dan weinig toe.
Ook de afstand tussen het waterscherm en de bron is van
grote invloed op het resultaat. De onderzoekers concluderen dat de effectiviteit van het waterscherm bij een afstand
van tien meter kan oplopen tot 90 procent. Bij een afstand
van twintig meter is die effectiviteit nog maar 15 procent!
Het gemeten effect betreft het geforceerd verspreiden van
de gaswolk waardoor de concentraties gas in de lucht dalen. Van het oplossen van gas in water is sowieso nauwelijks sprake. De effectiviteit van dat inzetdoel is, ongeacht
de omgevingsfactoren, niet hoger dan 3 procent.
De onderzoekers maken de kanttekening dat zij voor de
testen monitoren hebben gebruikt met een beperkte wa-
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De ‘contacttijd’ tussen de waterdruppels en de gasdeeltjes in de wolk is te kort.
Hierdoor komt de gaswolk door het waterscherm heen.

tercapaciteit (1000 liter per minuut). Een grotere capaciteit
zorgt mogelijk voor meer effect. Bij alle experimenten zijn
de onderzoekers ervan uitgegaan dat de gaswolk zich in
een open omgeving kan ontwikkelen. Als er geen vrije
gasuitstroom is, is gebruik van een waterscherm sowieso
niet effectief. Hiervan kan sprake zijn als het lek zich bijvoorbeeld in een complexe installatie met veel obstakels
bevindt.

Consequenties
Wat betekenen de onderzoeksresultaten voor de (bedrijfs)
brandweerpraktijk? Uit de bevindingen van de onderzoekers blijkt een waterscherm alleen onder bepaalde voor-

Bij veel incidenten
weegt het effect
van waterschermen
waarschijnlijk niet
op tegen het risico
voor de manschappen
36

September 2020 nr. 3 –

info

waarden effectief. Zo mag de windsnelheid niet te hoog
zijn: minder dan vijf meter per seconde. Het grootste
effect is te verwachten bij een maximale aftand van tien
meter tussen waterscherm en bron. Verder moet het waterscherm een capaciteit hebben van minimaal 2000 liter
per minuut. De beschikbaarheid van voldoende water kan
met name voor de overheidsbrandweer een knelpunt zijn,
omdat de opbrengst van brandkranen beperkt is. Op terreinen van chemiebedrijven vormt de watervoorziening
over het algemeen geen probleem. De meeste chemische
inrichtingen beschikken over een eigen bluswaternet met
grote capaciteit. De vraag is wel of het waterscherm bij
een gaslekkage voldoende dicht bij de bron kan worden
opgesteld. Bij een lek midden in de installatie of op hoogte
staan de blusmonitoren wellicht te ver weg.
Naast een inzet met mobiele blusmonitoren hebben chemiebedrijven de mogelijkheid om stationaire systemen te
installeren. Daarmee kunnen zij direct voor de bron van de
lekkage een waterscherm creëren met relatief grote hoeveelheden water. Zo’n waterscherm zal meer en ook sneller effect hebben dan een mobiel systeem dat eerst door
de brandweer moet worden opgebouwd. Een groot voordeel van een stationair systeem is ook dat het niet nodig is
brandweermensen bloot te stellen aan een gevaarlijke
omgeving. Dat komt de persoonlijke veiligheid van het
brandweerpersoneel uiteraard ten goede. Helaas is het
niet binnen alle inrichtingen mogelijk om een stationaire
installatie aan te brengen. Waar geen vaste installaties
aanwezig zijn, is de brandweer gebonden aan een mobiele
inzet.

effectieve inzet van een waterscherm. Dat houdt in: ruimte
om een waterscherm veilig dicht bij de bron te kunnen opstellen en een bluswaternet met voldoende capaciteit.

Publieke domein

Op een spoorwegemplacement staan wagons dicht op
elkaar. De gaswolk kan niet vrij uitstromen en er is onvoldoende ruimte voor inzet van een effectief waterscherm.

In het publieke domein speelt een ander dilemma. Geen
brandweerinzet bij incidenten met een toxische gaswolk is
voor de overheidsbrandweer geen optie. Het is echter
maar de vraag of effectieve bestrijding van een toxische
wolk mogelijk is met basisbrandweerzorg. De beperkte
capaciteit van de basistankautospuiten en de waterlevering kunnen knelpunten vormen. Ook is het denkbaar dat
het effect van waterschermen bij veel incidenten niet opweegt tegen het risico voor de manschappen. Een ofﬁcier
van dienst of bevelvoerder zal voorafgaand aan de inzet
vast moeten stellen of een inzet verantwoord is en of een
waterscherm in de gegeven situatie effectief is. Hiervoor is
inzicht nodig in de factoren die ter plaatse invloed uitoefenen op de effectiviteit van het waterscherm. Op basis van
de omgeving en de lokale omstandigheden moet de bevelvoerder dan een afweging maken of de inzet van waterschermen opweegt tegen het risico voor het brandweerpersoneel. Q

Bronnen

Spoorwegemplacementen
Tot de risico-omgevingen waar wel gevaar is voor gasontsnapping, maar geen stationaire blusinstallaties aanwezig
zijn, behoren onder andere spoorwegemplacementen. De
brandweer staat hier voor een forse uitdaging om het
waterscherm effectief in te kunnen zetten. Op die spoorwegemplacementen staan grote aantallen wagons dicht
op elkaar en is er weinig ruimte tussen de sporen. Brandweerpersoneel inzetten om tussen de wagons een waterscherm te plaatsen dicht bij een lekkende ketelwagon, is
dan een risicovolle en ook tijdrovende aangelegenheid.
Met het installeren van de watervoorziening en plaatsen
van het waterscherm kan dan zoveel tijd gemoeid zijn dat
een inzet niet meer zinvol is. Daarnaast kan de gaswolk
door de vele wagons niet vrij uitstromen en is er onvoldoende ruimte voor het waterscherm. Een inzet tussen de
sporen is hierdoor niet effectief. Een alternatief is blusmonitoren opstellen vanaf een naast de sporen gelegen
calamiteitenweg. Maar zoals uit de onderzoeken blijkt,
kan de afstand tot de lekkage dan te groot zijn om het
beoogde effect te bereiken.
De situatie op spoorwegemplacementen laat zien dat de
locatie en omstandigheden van een gaslekkage sterk bepalend zijn voor de mogelijkheden om een waterscherm
effectief in te zetten. Een incidentscenario met een toxische gaswolk zal daarom in zo’n speciﬁeke omgeving niet
altijd bestrijd- en beheersbaar zijn. Daarom is een toxisch
scenario op zich niet voldoende basis voor een bedrijfsbrandweeraanwijzing. Tenzij men op de bewuste locatie
maatregelen treft om te voorzien in de voorwaarden voor

Bara, A., Dussere, G. (1997). The use of water curtains to protect
ﬁremen in case of heavy gas dispersion. Journal of Loss Prevention
in Process Industries. (10)3, 179-183.
Brandweer Nederland (2012). Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid. Arnhem.
Dandrieux A., Dussere G., Ollivier J. & Fournet H. (2001). Effectiveness of water curtains to protect ﬁremen in case of an accidental
release of ammonia: comparison of the effectiveness for two
different release rates of ammonia. Journal of Loss Prevention in
Process Industries. (14), 349–355.
Dandrieux A., Dussere G. & Olliver J. (2002). Small scale ﬁeld
experiments of chlorine dispersion. Journal of Loss Prevention in
Process Industries. (15)1, 5-10.
Dimbour J.P. et al (2003). The use of water sprays for mitigating
chlorine gaseous releases escaping from a storage shed. Journal
of Loss Prevention in Process Industries. (16), 259–269.
Hu, H.W. (2012). Computational Fluid Dynamics. In Kundu, P.K.,
Cohen, I.M. and Dowling, D.R. (Eds.). Fluid Mechanics. 5th ed.,
pp 421-472. Academic Press.
Kern, H. (2016). Gefahrenabwehr beim Austritt toxischer Gase.
Geraadpleegd op http://www.brandschutzjahrbuch.at/2016/Inserate%202016/74%20Gefahrenabwehr.pdf
Min D.S. et al (2020). Numerical modelling for effect of water curtain
in mitigating toxic gas release. Journal of Loss Prevention in
Process Industries. (63).

Christian Bredewoud is adviseur bij Kappetijn Safety Specialists in
Rotterdam, www.kappetijn.eu.

info– September 2020 nr. 3

37

