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Voorwoord
Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de opleiding HBO Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool
in Den Haag. Het beschrijft mijn afstudeeronderzoek naar de gevolgen van het exploderen van een
waterstoftank, van een waterstofvoertuig in een parkeergarage, voor een hoofddraagconstructie
van een gebouw. Dit alles vindt plaats in een representatief scenario en tot slot wordt een
aanbeveling gedaan met eventuele te nemen kans- en effectreducerende maatregelen. Het
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van DGMR Raadgevend ingenieurs.
Het onderzoek heeft verschillende raakvlakken met de vakgebieden explosiekunde, constructieleer
en (de verduurzaming van) personenauto’s. Voor mij als afstudeerder van de opleiding Bouwkunde
met een passie voor auto’s, en een sterkte affiniteit met brand- en explosieveiligheid, is het
daarom geen straf om binnen dit onderwerp onderzoek te doen.
Tijdens het afstudeeronderzoek heb ik veel kennis opgedaan binnen de eerdergenoemde
uiteenlopende vakgebieden, en deze direct toegepast om een praktijkgericht advies te vormen. Dit
alles was niet gelukt zonder de ondersteuning van de professionals en deskundigen
ir. P.J. (Peter) Flink (Royal HaskoningDHV), ir. A.J. (Arnold) Robbemont RO (Zonneveld ingenieurs),
ing. M. (Matthijs) de Maaijer (Antea Group) en ir. J.C.A.M. (Ans) van Doormaal (TNO).
Mijn dank is groot.
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Ook bedank ik graag ir. R.A. (Rigobert) Nivillac voor de wekelijkse begeleiding vanuit de Haagse
Hogeschool.
Speciale dank gaat uit naar mijn begeleiders bij DGMR prof.dr.ir. P.H.E. (Peter) van de Leur voor
de inhoudelijke input en feedback en ing. S.D. (Susanne) van Reijmersdal voor de ondersteuning op
het gebied van de onderzoeksprocessen en voor de wijze raad die ik mocht ontvangen.
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun ongelimiteerde steun tijdens mijn
gehele studie. Dit hoofdstuk is afgesloten, en het is de hoogste tijd voor het volgende.

Yaël D’haene
Den Haag, 1 april 2021
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Samenvatting
We leven in een tijdperk waarin de samenleving in hoog tempo verduurzaamt en de automotive
sector blijft niet achter. Conventionele voertuigen maken plaats voor voertuigen met alternatieve
energievoorzieningen. Met de verandering in soort brandstof, veranderen ook mogelijk de
veiligheidsrisico’s ten opzichte van de risico’s die nu bekend zijn. Dit geldt ook voor de
veiligheidsrisico’s in parkeergarages.
Momenteel ontwikkelt NEN een normontwerp over de brandveiligheid van parkeergarages. Hierbij
wordt uitgegaan van het huidige wagenpark, stand 2018. DGMR constateert dat maar een zeer
beperkt deel van dat wagenpark bestaat uit voertuigen met alternatieve energievoorzieningen,
zoals de waterstof brandstofcel auto (waterstof FCEV). De aanwezigheid van een flinke fractie
waterstof hogedruktanks, op straat en dus ook in de parkeergarages, is voor DGMR vooralsnog een
uitgangspunt. Daarnaast hebben de parkeergarages die we nu bouwen een levensduur van 50 tot
100 jaar. Daarom ligt het voor de hand om waar mogelijk, in het normontwerp rekening te houden
met deze significante fractie nieuwe voertuigen.
Op het moment van schrijven is er echter weinig bekend over de veiligheidsrisico’s van voertuigen
met alternatieve energievoorziening in parkeergarages. Er is dus een sterke informatiebehoefte om
de risico’s in kaart te brengen om deze te kunnen beoordelen. Een klein deel van de
informatiebehoefte is vertaald naar de vraagstelling van dit afstudeeronderzoek:

Het representatieve scenario bestaat uit grofweg uit drie delen: de representatieve situatie, de
representatieve gebruiksfunctie van de bovenbouw en de representatieve hoofddraagconstructie
van de parkeergarage. Het omvat een drukvatexplosie door localized fire als representatieve
situatie, en een ondergrondse besloten parkeergarage met bovenbouw waarin een woonfunctie en
commerciële plint gehuisvest is. De hoofddraagconstructie van de parkeergarage in dit fictieve
maar representatieve gebouw bestaat uit geprefabriceerde betonnen kolommen en
kanaalplaatvloeren. Er is een parkeergarage ontworpen met twee parkeerlagen met ieder 42
parkeerplekken. De drukvatexplosie vindt plaats op de onderste parkeerlaag -2.
De drukvatexplosie heeft drie explosieverschijnselen die elk een bepaalde belasting op de
hoofddraagconstructie uitoefent. Dit zijn uitgeworpen fragmenten , een fysische blast, een
wolkbrand. Een eventueel vierder verschijnsel is een restdruk die optreedt in zeer besloten
parkeergarages waarbij de ontstane overdruk door de wolkbrand niet kan wegvloeien naar buiten.
Omwille van de tijd is in overleg met DGMR (opdrachtgever) de vraag bijgesteld tot enkel het
gevolg van de fysische blast op een bovenliggende vloerplaat.
Deze blast produceert een hevige maar zeer kortstondige overdruk en impuls. De overdruk en
impuls zijn bepaald aan de hand van Molkov’s method. Deze bedragen respectievelijk 101 kPa en
0,048 kPa.s. Er wordt – conservatief – aangenomen dat de piekoverdruk op 2 x 1,2 meter in het
midden van de vloerplaat, de gehele de vloerplaat gelijkmatig belast. Dit resulteert in een
drukbelasting van 669 kN met een blootstellingsduur van 0,95 ms.
6
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‘Welke gevolgen heeft, in een representatief scenario, het exploderen van een waterstof
hogedruktank van een auto in een parkeergarage voor de sterkte van de
hoofddraagconstructie van een gebouw, en welke kans- en effectreducerende maatregelen
kunnen deze gevolgen beperken?’
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Middels een één-massaveersysteem berekening is de verplaatsing ofwel de doorbuiging van de
kanaalplaatvloer bepaald. Deze bedraagt circa 3,7mm. Gezien de overschatting van de
aangrijpende drukbelasting op de plaat zal de werkelijke doorbuiging tussen de 0 en 3,7 mm
bedragen.
Het positieve moment in het midden van de ligger ten gevolge van de berekende doorbuiging is
66,2 kNm. Het negatieve moment aldaar is door het eigen gewicht en de permanente belasting
68,5 kNm. Het resulterende moment, Med , is dan 2,21 kNm. Het kritische moment van -50 kNm zal
niet worden bereikt, wat betekent dat de wapening in de kanaalplaatvloer niet zal breken door de
blast. Er is daarom vastgesteld dat de fysische blast als gevolg van de drukvatexplosie geen schade
aanricht aan het bovenliggende vloersysteem, zodanig dat dit kan leiden tot lokaal of
voortschrijdend bezwijken van de hoofddraagconstructie van het gebouw.
Hiermee kan nog geen uitspraak worden gedaan over de gevolgen die de blast heeft op andere
onderdelen van de hoofddraagconstructie dan de bovenliggende vloer; en zeker niet over de
gevolgen die de andere verschijnselen van de drukvatexplosie kunnen hebben op de gehele
hoofddraagconstructie. Hiervoor is nader onderzoek nodig naar de impact van de blast op andere
constructieonderdelen als kolommen en wanden, en de impact van de wolkbrand, de uitgeworpen
fragmenten en de restdruk op de hoofddraagconstructie.
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Daarom wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de onderzoeksvragen die zijn
opgesteld in tabel 14 en 15 om zo een beeld te creëren van de gevolgen die een drukvatexplosie
kan hebben op een hoofddraagconstructie, met als doel om het veiligheidsrisico te beoordelen en
eventueel benodigde kans- en effectreducerende maatregelen op te stellen.

Het onderzoeksresultaat geeft geen antwoord op de hoofdvraag bij aanvang van dit onderzoek.
Desondanks is het afstudeeronderzoek en het bijbehorende onderzoeksresultaat
afstudeerwaardig. Dit is aangetoond middels drie randvoorwaarden vanuit het afstuderen:
Door voortschrijdend inzicht is gaandeweg het onderzoeksproces besloten om het onderzoek
verder af te bakenen dan in het voortraject is gedaan. Dit om het onderzoek te laten passen
binnen de gestelde tijdsduur van het afstudeertraject. Het onderzoek is - weliswaar met een
verlenging van het afstudeertraject met tien weken - afgerond binnen de gestelde tijd en voldoet
daarom aan de eerste randvoorwaarde (maximale doorlooptijd afstudeeronderzoek).
Middels het onderzoek moeten drie generieke en drie technische HBO-competenties worden
behaald. De generieke competenties, onderzoeken, communiceren en samenwerken, en managen
en innoveren, zijn reeds of worden nog aangetoond middels een met een voldoende beoordeeld(e)
Plan van Aanpak, verdediging, scriptie, onderzoeksproces en eindpresentatie. De indicatoren van
de drie technische competenties initiëren en sturen, ontwerpen, specificeren, zijn aangetoond in
de scriptie met de werkzaamheden van het onderzoek (zie de competentieformulieren met de
vertaling van de indicatoren naar de verschillende afgeronde aspecten binnen het afstuderen).
Met het doorlopen onderzoeksproces en het behaalde onderzoeksresultaat wordt daarom voldaan
aan de tweede randvoorwaarde (HBO-competenties).
De verdere afbakening tijdens het onderzoeksproces heeft altijd plaatsgevonden in overleg met
DGMR (opdrachtgever). Hierdoor is de vraag van DGMR voor dit afstudeeronderzoek ook bijgesteld
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tot enkel het onderzoek naar de gevolgen van de blast op de bovenliggende vloer. Het behaalde
onderzoeksresultaat geeft antwoord op die vraag en voldoet daarom ook aan de derde
randvoorwaarde (vraag van DGMR).
Het afstudeeronderzoek en het bijbehorende onderzoeksresultaat voldoet aan alle gestelde
criteria van het afstuderen en is daarom afstudeerwaardig.
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Afkortingen- en begrippenlijst
Tabel 1 Afkortingen
Afkorting
BEV

Volledige tekst
Battery Electric Vehicle

CH2
CFRP
DLF
ICE
FC
FCEV
GH2
HICEV

Compressed hydrogen
Carbon Fiber Reinforced Plastic
Dynamic Load Factor
Internal Combustion Vehicle
Fuel Cell
Fuel Cell Electric Vehicle
Gaseous hydrogen (=CH2)
Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle

LH2
LPG
NEN

Liquid hydrogen
Liquified Petroleum Gas
NEderlandse Norm

PRD

Pressure Relief Device

QRA

Quantative Risk Analysis

TPRD

Temperature Activated Pressure Relief Device

Betekenis
Elektrische auto met accu’s als
energiedrager
Gecomprimeerd waterstofgas
Materiaal type III en IV gastanks
Dynamische belastingfactor
Voertuig met verbrandingsmotor
Brandstofcel
Elektrisch voertuig met brandstofcel
Waterstofgas
Voertuig met verbrandingsmotor met als
waterstof als brandstof
Waterstof in vloeibare toestand
Stichting Koninglijke Nederlands
Normalisatie Instituut
Veiligheidsventiel op hogedruktank om
exploderen van gastanks te voorkomen,
door de tank voortijdig te ontluchten.
Kwantitatieve bepaling van het risico, als
product van kansen en effecten
gesommeerd over alle takken van een
gebeurtenissenboom.
= PRD

Tabel 2 Begrippen
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Begrip
Appendage
Atmosferische waarde
Belasting
Deflagratie
Detonatie
Explosiepunt
Full engulfment
Geluidssnelheid
Impuls

Incident

Interne energie
LEL-waarde
On-board situatie
Piekoverdruk
Plasbrand

Betekenis
Klein toestel ter completering van het leidingnetwerk van het brandstofsysteem van de
waterstof FCEV.
De oorspronkelijke luchtdruk in de parkeergarage. Uitgaande van ‘normale druk’ is dat
(101.325 Pa of 1 atm of 1,013 bar; 1 bar = 0,1 MPa)
Begrip uit de constructieleer: een kracht of moment die inwerkt op een draagconstructie of
een onderdeel hiervan.
Vorm van een explosie. Een verbrandingsreactie waarbij de verbranding explosief snel
verloopt maar waarbij het vlamfront zich langzamer uitbreidt dan de geluidssnelheid.
Vorm van een explosie waarbij het reactiefront zich sneller voortplant dan de
geluidssnelheid in die stof, met een hypersone schokgolf tot gevolg.
Het hart van de explosie.
Een brand die de ruimte volledig vult of een object volledig omvat.
Snelheid waarmee geluidsgolven zich voortbewegen in een medium. Deze is afhankelijk van
de compressiemodulus en de dichtheid van het medium. [m/s]
Een grootheid in de natuurkunde gerelateerd aan snelheid en de massa van een object (m x
v). Bij een explosie bepaalt de impuls op een bepaald punt samen met de maximale
explosiedruk de hoogte van de belasting op een object in dat punt. De impuls wordt
uitgedrukt in [Pa.s]
Een eerste incident met de waterstoftank van, of het waterstofgas uit de tank afkomstig
van een H2 FCEV, als een explosie of fakkelbrand.
Het incident is de combinatie van de aanleiding en incidentverloop in de
gebeurtenissenboom.
De som van de aanwezige energie in een systeem (thermodynamica).
Lower Explosion Limit. De onderste explosiegrens van een gasmengsel. In de praktijk gelijk
aan de LFL (Lower Flammable Limit)
Opstelling waarbij een (waterstof) hogedruktank in een voertuig is gemonteerd.
De grootste waarde (piek) van de overdruk die op een punt optreedt als gevolg van een
explosie. [Pa]. Bepaalt samen met de impuls de belasting op een object in dat punt.
Verbranding van een plas brandbare vloeistof.
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Quasi-statische belasting

Reactieproduct
Representatief
Stand-alone situatie
UEL-waarde
US DOT
Vrije expansie
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Een statische belasting waarbij middels de DLF rekening wordt gehouden met de
blootstellingsduur van een dynamische belasting op een constructie. De quasi-statische
belasting is dus een benadering van de daadwerkelijke dynamische belasting.
Stoffen die ontstaan bij een chemische reactie.
Verstandige keuze die wat er feitelijk gebeurt correct vertegenwoordigt.
Opstelling waarbij een (waterstof) hogedruktank op zichzelf in een ruimte staat opgesteld.
Upper Explosion Limit. De bovenste explosiegrens van een brandbaar gasmengsel.
United States Department Of Transportation
Het expanderen van een gas zonder dat daarbij arbeid op de omgeving wordt uitgeoefend.
Dit proces is onomkeerbaar.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Momenteel ontwikkelt NEN een normontwerp over de brandveiligheid van parkeergarages. Hierbij
wordt uitgegaan van het huidige wagenpark, stand 2018. Voor het overgrote deel betreft dit
voertuigen met een verbrandingsmotor op fossiele brandstof: benzine en diesel. Een nog klein deel
bestaat uit hybride (brandstof + elektrisch) of volledig elektrische voertuigen met alleen een
batterij als energiedrager (BEV). DGMR constateert dat maar een zeer beperkt deel bestaat uit
voertuigen met alternatieve energievoorzieningen zoals verbrandingsmotoren op CNG (biogas) of
waterstof, en elektrische auto’s met waterstof als energiedrager die via een brandstofcel een
elektromotor aandrijft: de Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).
De verwachting is echter dat binnen enkele jaren deze verhouding verandert en het aandeel
alternatieve energievoorzieningen sterk stijgt (Li, 2018). Het kabinet streeft daarnaast in het
Klimaatakkoord 2019 ernaar dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn en dat uiteindelijk de
fossiele brandstoffen verdwijnen (Kabinet Rutte III, 2019).
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Het is nu nog geheel onduidelijk welke alternatieve vormen van energievoorziening de overhand
krijgt. Het kan ook zijn dat niet één van de opties alle behoeften dekt. De heersende mening lijkt
te zijn dat de komende tientallen jaren veel opties een serieus marktaandeel krijgen (Li, 2018),
waardoor er tot op zijn minst 2050 niet één systeem is dat alle andere uit de markt drukt.
Een klein aantal auto’s die rijden op waterstof is momenteel op de markt: de Hyundai Nexo en de
Toyota Mirai, beide FCEV’s. Het meenemen van waterstof in de auto kan in gasvorm in een
cilindrische hogedruktank (GH2), maar ook opslag in vloeibare vorm (LH2) door koeling heeft zijn
weg gevonden naar auto’s, terwijl opslag geabsorbeerd aan een metaal ook wordt onderzocht.
De aanwezigheid van een flinke fractie waterstof hogedruktanks, op straat en dus ook in de
parkeergarages, is voor DGMR vooralsnog een uitgangspunt. Daarnaast hebben de parkeergarages
die we nu bouwen een levensduur van 50 tot 100 jaar. Daarom ligt het voor de hand om waar
mogelijk, in het normontwerp rekening te houden met deze significante fractie nieuwe voertuigen.
Om in de nieuwe norm ook deze nieuwe voertuigen af te dekken is er een behoefte aan informatie
over de brandveiligheidsrisico’s van dergelijke voertuigen in parkeergarages. Op dit moment blijkt
die informatie beperkt te zijn. Daarom heeft DGMR deze informatiebehoefte uitgezet als
onderzoeksvraag. Te beginnen met het onderzoeken van de veiligheidsrisico’s van de waterstof
FCEV, de meest kansrijke kandidaat (DGMR et al., 2020), met de brandstof in gasvorm opgeslagen
in hogedruktanks. Deze vraag heb ik opgepakt als afstudeeronderzoek.
1.2 Probleemanalyse
Door de introductie van auto’s met alternatieve energievoorziening zoals de waterstof FCEV,
veranderen de veiligheidsscenario’s waarmee men rekening moet houden. Ook in een
parkeergarage.
Kleine, maar ook grote branden in parkeergarages treden steeds vaker op. Dat is nog zonder de
aanwezigheid van voertuigen met een alternatieve energievoorziening. Tot nu toe zonder
slachtoffers, maar in hoeverre is dat omdat hogedruktanks er nog niet zijn?

11
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Een brandende auto met een waterstof hogedruktank leidt, als die niet heel snel wordt geblust, in
de meeste gevallen tot een fakkelbrand, met een fakkel van ongeveer 10 meter lang. Dit is het
geval als de veiligheidsvoorziening van de tank werkt. Bij een beetje pech werkt de
veiligheidsvoorziening op de tank niet omdat de tank op een andere plaats als eerste wordt verhit
en verzwakt. Dan scheurt de tank, met een explosie tot gevolg.
Zo’n explosie heeft mogelijk impact op aanwezige personen (gebruikers van de garage,
hulpverleners als die er al zijn) en op de stabiliteit van de hoofddraagconstructie (lokaal of zelfs
globaal bezwijken). Maar ook op de installaties in de garage die moeten helpen voorkomen dat een
kleine brand uitbreidt tot een groot aantal auto’s.
Ook komt het vaak voor dat er een gebouw op de parkeergarage staat, ook wel ‘bovenbouw’
genoemd. Samen met de parkeergarage vormt dit dan één gebouw.
Als de hoofddraagconstructie van de parkeergarage bezwijkt ten gevolge van de explosie, kan dat
mogelijk ook impact hebben op de stabiliteit van de hoofddraagconstructie van de bovenbouw
(lokaal of globaal bezwijken). Met als mogelijk gevolg dat de vluchtmogelijkheid van de gebruikers
in het gedrang komt.
Het hier bestudeerde risico van een explosie is: de kans op een explosie, maal de gevolgen van de
explosie. De kans op een explosie is klein. Maar hoe klein deze kans is, is nog niet bepaald. Dit
geldt ook voor de gevolgen van een explosie, op gebruikers en hulpverleners, op de
brandveiligheidsvoorzieningen in de garage en op de hoofddraagconstructie van het gebouw.

Als deze gevolgen in alle gevallen voldoende beperkt blijven kan het risico, ongeacht de grootte
van de kans op een explosie, geaccepteerd worden. Als deze gevolgen groot zijn, en in combinatie
met de kans op een explosie een te groot risico vormen, dienen maatregelen opgesteld te worden
om de kans op, of de gevolgen van de explosie te beperken.
De complete kwantitatieve risicoanalyse, Engels Quantitative Risk Analysis (QRA), wordt uitgevoerd
door de opdrachtgever en waar nodig toegelicht in de scriptie.
1.3 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Het eerste is het vaststellen van de gevolgen van het
exploderen van een waterstof hogedruktank in een parkeergarage voor een hoofddraagconstructie
van een gebouw, bestaande uit een parkeergarage en bovenbouw.
Het tweede is, als scenario’s voorkomen waarin belangrijke schade optreedt zoals plaatselijk of
zelfs voortschrijdende instorting, dan worden kans- en effectreducerende maatregelen onderzocht
die het risico ver genoeg kunnen terugbrengen.
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Dit onderzoek dekt alleen het laatste gedeelte van de risicovraag af, het gevolg van de explosie
voor de constructie. De keuze om als eerste deze gevolgen te onderzoeken komt voort uit de
risicobenadering van DGMR.
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1.4 Vraagstelling
1.4.1 Hoofdvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
‘Welke gevolgen heeft, in een representatief scenario, het exploderen van een waterstof
hogedruktank van een auto in een parkeergarage voor de sterkte van de
hoofddraagconstructie van een gebouw, en welke kans- en effectreducerende maatregelen
kunnen het risico beperken?’
1.4.2 Deelvragen
Om tot het antwoord op de hoofdvraag te komen, is de vraag onderverdeeld in de volgende
deelvragen:
1 Wat houdt het ‘representatief scenario’ in?

a Wat is de definitie van ‘representatief scenario’?
b Welke randvoorwaarden zijn van toepassing voor de scenariobepaling?
2 Welke relevante situaties kunnen voorkomen bij het parkeren van een auto met een waterstof

hogedruktank in een parkeergarage en welke situatie is de representatieve voor dit onderzoek?
c Welke relevante situaties zijn er?
d Wat is de representatieve situatie?
e Voldoet de representatieve situatie aan de randvoorwaarden voor de scenariobepaling?
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3 Wat is de sterkte van een representatieve hoofddraagconstructie van het gebouw?

a
b
c
d

Wat is het ontwerp van de parkeergarage?
Wat is de representatieve gebruiksfunctie van de bovenbouw?
Wat is de representatieve hoofddraagconstructie van het gebouw?
Voldoet de representatieve hoofddraagconstructie van het gebouw aan de randvoorwaarden
voor scenariobepaling (bepaald bij deelvraag 1b)?
e Wat is de sterkte van de hoofddraagconstructie?
4 Welke belastingen vormen de explosieverschijnselen van een explosie in het representatieve

scenario op de hoofddraagconstructie en hoe groot zijn deze?
a Wat voor soort explosie is de explosie in het representatieve scenario?
b Welke explosieverschijnselen heeft de explosie?
c Welke explosiebelastingen vormen de explosieverschijnselen?
d Welke methoden voor de bepaling van de explosiebelastingen zijn beschikbaar?
e Welke methode is bruikbaar?
f Hoe groot is de overdruk en impuls van de fysische explosie?
g Hoe groot zijn de mechanische en thermische belasting van de wolkbrand?
h Wat is de schade aan de hoofddraagconstructie door uitgeworpen fragmenten?
i Met welke quasi-statische belasting wordt de hoofddraagconstructie belast?
5 Bezwijkt de hoofddraagconstructie van het gebouw voortschrijdend, lokaal of niet door de

explosie en welke oorzaak heeft het eventuele bezwijken?
a Welke methoden voor de bepaling van de respons van de hoofddraagconstructie zijn
beschikbaar?
b Welke methode is bruikbaar?
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c Bezwijkt de hoofddraagconstructie van de parkeergarage door de explosie voortschrijdend,
lokaal of niet?
d Welk gevolg(en) heeft dit voor de sterkte en stabiliteit van de hoofddraagconstructie?
e Wat is de eventuele oorzaak van het lokaal of voortschrijdend bezwijken van de
hoofddraagconstructie?
6 Welke kans- en effectreducerende maatregelen kunnen het eventuele lokaal of voortschrijdend

bezwijken van de hoofddraagconstructie van het gebouw door de explosie beperken?
a Welke maatregelen kunnen de kans op het zich voordoen van de explosie beperken?
(kansreducerend)
b Welke maatregelen kunnen de kans op het lokaal of voortschrijdende bezwijken van de
hoofddraagconstructie door de explosie beperken? (effectreducerend)
c Wat is de realiseerbaarheid, betrouwbaarheid en weerbaarheid van de maatregelen?
Noot – de deelvragen zijn door voortschrijdend inzicht bijgewerkt. De bewerkingen zijn cursief
weergegeven.
1.4.3 Begripsbepaling hoofdvraag
Met gevolgen voor de sterkte van de hoofddraagconstructie wordt bedoeld het globaal,
voortschrijdend of niet bezwijken van de hoofddraagconstructie.

Kansreducerende maatregelen zijn maatregelen die de kans op een explosie beperken ofwel een
explosie te voorkomen.
Effectreducerende maatregelen zijn maatregelen die het gevolg/de gevolgen van een explosie
beperken.
1.4.4 Begripsbepaling deelvragen
Met situaties wordt bedoeld het incidentverloop tot en met een incident als fakkelbrand of
drukvatexplosie. Elke relevante situatie is een tak va de gebeurtenissenboom.
1.5 Onderzoeksaanpak
Over het algemeen is dit een toegepast onderzoek. Zo’n onderzoek heeft uitkomsten die (hopelijk)
toepasbaar zijn in de praktijk. Dit afstudeeronderzoek heeft mede als doel praktische maatregelen
te ontwerpen om de kans op, of het gevolg van de eerdergenoemde explosie te beperken. De
uitkomsten zijn dus toepasbaar in de praktijk.
Een uitgebreide toelichting op de onderzoeksaanpak en de bijbehorende flowchart staat in het
‘Plan van Aanpak afstuderen’.
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Een representatief scenario omvat de opstelling van het autopark tot en met de
hoofddraagconstructie van de parkeergarage met bovenbouw en de gebruiksfunctie van
bovenbouw. Ook het verloop van een (brand)incident behoort hiertoe. Een specifieke en
uitgebreide definitie wordt in de scriptie gegeven.
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1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk twee is de definitie van het representatieve scenario toegelicht, waarna deze in de
hoofdstukken drie, vier en vijf deels wordt bepaald. Hoofdstuk zes omvat informatie over de
explosiebelastingen en hoofdstuk zeven gaat in op de bepalingsmethoden en de berekening van de
piekoverdruk en impuls van een blast. In hoofdstuk acht wordt een bepalingsmethode voor de
respons van een bovenliggende vloerplaat op de blast gekozen en wordt de respons bepaald. In
hoofdstuk negen worden indien nodig kans- en effectreducerende maatregelen opgesteld en in
hoofdstuk tien wordt de plaats van het onderzoeksresultaat in de bredere problematiek besproken.
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2. Representatief scenario (deelvraag 1)
In dit hoofdstuk wordt het begrip ‘representatief scenario’ gedefinieerd en worden de middels een
stakeholders analyse de randvoorwaarden voor het bepalen van dit scenario vastgesteld.
2.1 Definitie ‘representatief scenario’
Een representatief scenario is een volledige omschrijving van alle relevante onderdelen van een
incident. Dit is vanaf de invloedsfactoren voorafgaand aan het incident (de explosie) tot het einde
van het scenario na het al dan niet bezwijken van (een deel van) de hoofddraagconstructie.
Met representatief wordt bedoeld dat dit een redelijk deel van de mogelijke scenario’s
vertegenwoordigt. Dit is niet een heel klein deel, maar hoeft niet het grootste deel te zijn. Zo kan
het zijn dat een representatieve situatie minder vaak voorkomt dan een andere situatie, maar wel
relevantere constructieve risico’s met zich meebrengt wat voor dit afstudeeronderzoek juist
interessant is. Om te waarborgen dat representatief ook daadwerkelijk – liefst het meest - relevant
is, wordt deze getoetst aan randvoorwaarden. Er zijn dus meer representatieve scenario’s
denkbaar; in het onderzoek wordt gekozen voor één of meer ervan. Welke je kiest hangt af van
waar de interesse naar uitgaat. Of je er meer kiest hangt af van de beschikbare tijd en middelen.
Figuur 1 geeft de definitie van het representatieve scenario schematisch weer. Het begint bij de
start van het scenario. Vervolgens is er een situatie met een aantal gebeurtenissen die leiden tot
een incident als een explosie of fakkelbrand. Dit is het projectplan (§2.1.1). Gedurende het
onderzoek completeren de onderzoeksresultaten (§2.1.2) de tijdlijn met de constructieve gevolgen
van het incident, tot een mogelijk einde van het scenario. Het projectplan en de
onderzoeksresultaten lopen in elkaar over.

* Andere gevolgen voor bijvoorbeeld mensen (gebruikers van de parkeergarage en hulpverleners)
en blussystemen, vallen buiten de scope van dit onderzoek. Deze zijn er weldegelijk, maar
worden niet verder uitgewerkt.
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figuur 1: Schematische weergave van de definitie van het representatieve scenario.
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2.1.1 Projectplan
Het projectplan vormt het eerste deel van het scenario en omvat alle gebeurtenissen en
uitgangspunten voor dit onderzoek. Het projectplan omvat de volgende punten:
•

De representatieve situatie met:
∙ De samenstelling en opstelling van het autopark in de parkeergarage op het moment van
ontstaan (brand)incident.
∙ Het verloop van de brand in de auto.
∙ Specificaties van de brandbeveiliging, technische installaties en bedrijfsvoering hiervan van
de garage en bovenbouw.
∙ Soort incident (explosie).

•

De representatieve hoofddraagconstructie met:
∙ De specificaties van de hoofddraagconstructie.
∙ De specificaties van de scheidingsconstructies.

•

De representatieve gebruiksfunctie van de bovenbouw.

Deze punten vormen de kaders waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. De kaders worden
bepaald en getoetst aan de hand van randvoorwaarden, die zijn vastgesteld in paragraaf 2.2.
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2.1.2 Onderzoeksresultaat
Het representatieve scenario wordt aangevuld met de onderzoeksresultaten. Deze resultaten
geven de constructieve gevolgen van het incident weer en omvatten de volgende punten:
•
•

Het verloop van de hoe de hogedruktank reageert op de brand.
Een beschrijving van het verloop van de explosie met:
∙ waarden van explosiedrukken;
∙ afmetingen van verspreidingsgebieden;
• Effecten op de constructie.
• Effecten op de gebruikers van de bovenbouw.
• Het verloop van de brand buiten de auto (eventuele brandoverslag naar andere auto’s).
2.2 Vaststellen randvoorwaarden voor projectplan
2.2.1 Betrokken partijen
De onderdelen van het projectplan worden getoetst aan randvoorwaarden. Die randvoorwaarden
zijn gebaseerd op de eisen en wensen van belanghebbende partijen van dit onderzoek. Ook
meewerkende partijen leveren middels met de informatie die zij geven, randvoorwaarden.
Tabel 3 geeft een stakeholdersanalyse weer met de rol, mate van invloed en belangen van de
verschillende partijen. Daarnaast geeft het de ontsluiting van de randvoorwaarden en de
verificatie vanuit de partijen weer.
Met verificatie wordt bedoeld dat de partijen terugkoppeling krijgen over de interpretatie en het
gebruik van de randvoorwaarden, en zij dit goed- of afkeuren. Dat gebeurt per partij op
verschillende manieren. Hierdoor blijft de kwaliteit van de afwegingen en keuzes in het onderzoek
gewaarborgd.
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Tabel 3: stakeholdersanalyse
Partij

Rol

Invloed

Belang

DGMR

Meedenken/mee
beslissen
Meedenken
Meedenken
Meeweten

hoog

hoog

laag
laag
hoog

laag
laag
laag

Constructeurs
Explosiedeskundige
Afstudeercommissie Haagse
Hogeschool

Ontsluiting
randvoorwaarden
Overleggen

Verificatie

Interviews
Interviews
Analyse
afstudeerhandleid
ing

Gespreksverslag
Gespreksverslag
Afstudeerbegeleiding,
toetsmomenten
afstudeertraject

Keuring PvA, scriptie

2.2.2 Randvoorwaarden
Het schema in bijlage 1 geeft per onderdeel van het projectplan weer welke randvoorwaarden
gelden. Hieronder staan ze toegelicht.
Algemene randvoorwaarden
Er zijn twee randvoorwaarden voor het afstuderen:
1 Het afstudeeronderzoek dient dusdanig bouwkundig gerelateerd te zijn dat de competenties op

HBO-niveau zijn te behalen. Dit betekent dat de keuzes in het projectplan leiden tot een
representatief scenario wat voldoende complex is om als bouwkundig ingenieur af te studeren.
2 Ook moet het afstudeeronderzoek in principe binnen zeventien weken worden uitgevoerd. Dit

betekent dat de keuzes in het projectplan leiden tot een representatief scenario dat binnen
zeventien weken kan worden onderzocht.

Het is bekend dat middelgrote tot grote parkeergaragebranden, bij afwezigheid van voertuigen
met alternatieve energievoorziening, al steeds vaker voor komen. En als er dan brand is, die
niet op tijd wordt geblust en de waterstof hogedruktank bereikt, zal er altijd een incident
plaatsvinden: een fakkelbrand of zelfs een explosie.
Dit maakt de kans op een incident ten gevolge van een brand al aanzienlijk groter dan de kans
op een incident zonder brand, zoals het vrijkomen van het waterstofgas door het falen van de
veiligheidsvoorziening onder normale bedrijfsomstandigheden. Deze kans zal ongeveer gelijk
zijn aan de faalkans van TPRD op LPG tanks: 8.4E-4 (Schoor, Middha, & Bulck, 2013).
Daarnaast zijn de maatregelen voor langzaam vrijgekomen waterstofgas uit de tank evident. Zo
kan het waterstofgas gedetecteerd worden en door ventilatie voortijdig worden afgevoerd,
zodat de kans op een incident kleiner wordt.
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Onderdeel 1: Representatieve situatie
1 DGMR wenst een scenario waarbij een (voertuig)brand de aanleiding is tot het incident. De kans
op een explosie of fakkelbrand als gevolg van een brand in een waterstof FCEV, die niet op tijd
wordt geblust, is namelijk relatief groot.
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Onderdeel 2: Representatieve gebruiksfunctie bovenbouw
1 DGMR wenst een gebruiksfunctie waarbij de functie een woonfunctie of zorgfunctie met
bedgebied is. Hierbij is het ontruimen van het gebouw lastiger dan bij andere gebruiksfuncties.
Dit omdat in beide gevallen gebruikers mogen overnachten in het gebouw. Daarnaast zal een
deel van de gebruikers van de zorgfunctie niet zelfredzaam zijn. Deze functies zijn dus
relevanter om te onderzoeken dan andere gebruiksfuncties.
2 Een randvoorwaarde vanuit de regelgeving is het kwaliteitsniveau van het ontwerp in het

onderzoek. DGMR wenst dat het kwaliteitsniveau nieuwbouw is. Dit omdat er hogere eisen
worden gesteld aan nieuwbouw dan aan bestaande bouw. Daarnaast is het bepalen van een
representatieve hoofddraagconstructie in een wild uiteenlopende verzameling van bestaande
gebouwen, die in veel gevallen volgens andere principes zijn gebouwd of verbouwd, vrijwel
onmogelijk.
Onderdeel 3: Representatieve hoofddraagconstructie gebouw
1 DGMR wenst een ontwerp dat realistisch is. Hiermee wordt bedoeld dat een
constructieonderdeel niet extreem groot of klein is gedimensioneerd en dat het ontwerp is
gebaseerd op gangbare systemen die in de praktijk worden toegepast.
2 Het ontwerp draagt voldoende bij aan het terugbrengen van een reëel veiligheidsrisico. Dit

betekent dat vrijstaande parkeergarages zonder bovenbouw per definitie uitgesloten zijn omdat
dit geen groot risico vormt ten opzichte van een parkeergarage met bovenbouw.
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3 DGMR hecht aan de signaalwaarde van de analyse. Als de onderzoeksresultaten leiden tot

alarmerende conclusies, is het van belang dat dit signaal bij de praktijk terecht komt. Om dat
signaal te kunnen geven dient het representatieve scenario aannemelijk te zijn. Geen scenario
met kleine consequenties, of juist een ‘freakscenario’ dat nooit zal voorkomen. Bij het
samenstellen van de representatieve hoofddraagconstructie van het gebouw heeft het minst
robuuste systeem onder de gangbare systemen daarom prioriteit.
4 Ook hier geldt de juridische randvoorwaarde dat het kwaliteitsniveau van het ontwerp

nieuwbouw is. Bestaande bouw is zeker ook relevant, maar nieuwbouw is urgenter.
De volgende randvoorwaarden komen voort uit de interviews met verschillende constructeurs en
explosiedeskundigen. Zie voor meer details de gespreksverslagen in bijlage 2.
5 Kies van de meest gangbare systemen de meest robuuste.
· Dit is in strijd met de eerder gestelde randvoorwaarde met betrekking tot signaalwaarde. Bij

het ontwerpen van de representatieve hoofddraagconstructie in hoofdstuk 5 wordt daarom de
afweging gemaakt welke randvoorwaarde prioriteit heeft.
6 Mate van beslotenheid van de parkeergarage is belangrijk voor het effect van de explosiedruk.

Een open garage raakt de explosiedruk sneller kwijt dan een besloten garage.
7 Bij nieuwbouw is de hoofddraagconstructie van de bovenbouw bijna altijd afhankelijk van de

parkeergarage.
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3. Bepaling representatieve situatie (deelvraag 2)
In dit hoofdstuk worden de relevante situaties inzichtelijk gemaakt in een gebeurtenissenboom.
Hieruit wordt een representatieve situatie gekozen. Dit is het eerste onderdeel van het
projectplan. De keuze is al gemaakt door DGMR en wordt getoetst aan de randvoorwaarden zoals
vastgesteld in hoofdstuk 2 om er zeker van te zijn dat deze situatie ook representatief is voor dit
afstudeeronderzoek.
3.1 Algemene uitgangspunten
Voorafgaand aan de eerste initiërende gebeurtenis in de gebeurtenissenboom zijn al een aantal
uitgangspunten van kracht. Deze uitgangspunten zijn opgesteld in samenspraak met DGMR.
De uitgangspunten zijn de opstelling van het autopark in de parkeergarage op het moment van
ontstaan (brand)incident en specificaties van de brandbeveiliging, technische installaties en de
bedrijfsvoering hiervan van de garage en bovenbouw.
3.1.1 Opstelling van het autopark in de parkeergarage op het moment van het
(brand)incident
De opstelling van de auto in de garage ten opzichte van de onderdelen van de
hoofddraagconstructie is weergegeven in figuur 2. Verdere uitwerking van en toelichting op het
constructieontwerp volgt in hoofdstuk 5.

De samenstelling van het autopark in de garage op het moment van het (brand)incident speelt in
dit onderzoek geen prominente rol. Dit heeft twee redenen. Ten eerste omdat het representatieve
scenario het exploderen van één tank van een waterstof FCEV omvat. Het gedrag van eventuele
andere voertuigen valt buiten de scope en wordt daarom niet verder onderzocht. Ten tweede
omdat er wordt aangenomen dat de brand begint in een waterstof FCEV. De samenstelling en van
het autopark is wél belangrijk indien er wordt onderzocht wat de impact is van branduitbreiding in
de garage ten gevolge van de explosie.
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figuur 2: situering waterstof FCEV in parkeergarage, bovenaanzicht en verticale doorsnede.
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3.1.2 Specificaties brandbeveiligingsinstallaties
De parkeergarage is uitgerust met een sprinklerinstallatie, een brandmeldinstallatie en een
ontruimingsalarminstallatie. De bovenbouw is enkel uitgerust met een droge blusleiding en
noodverlichting.
3.1.3 Specificaties technische installatie
In de parkeergarage is een ventilatiesysteem aanwezig die voldoet aan de nieuwbouweisen van het
Bouwbesluit 2012: debiet van 3 L/s/m2, of aan de NEN 2443: viervoudige ventilatie (4 ach).
3.1.4 Anatomie van de auto
Waterstof kan als brandstof op twee manieren worden gebruikt om een motor aan te drijven: door
het te verbranden in een traditionele verbrandingsmotor, een Internal Combustion Engine (HICE),
of door het elektrochemisch om te zetten naar elektrische energie die weer een elektromotor
aandrijft. De elektrochemische omzetting vindt plaats in een brandstofcel, ook wel een fuel cell
(FC) genoemd. De gehele auto heet dan een Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).
Het rendement (well-to-wheel) van de FCEV is hoger dan van de HICE. De FCEV wordt daarom als
het meest kansrijke systeem op H2 beschouwd. Daarnaast heeft de FCEV nul-emissie van
broeikasgassen en stikstofoxide, terwijl de HICE wél wat uitstoot (Sergeant, 2009).
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In dit onderzoek wordt daarom de FCEV gehanteerd. De veiligheidsrisico’s zijn in beide systemen
voor het overgrote deel gelijk. Daarom zijn de maatregelen voortkomend uit dit onderzoek ook van
toepassing op veiligheidsrisico’s door de HICE.
In figuur 3 is de opbouw van een waterstof FCEV weergegeven. Het aantal hogedruktanks in het
voertuig verschilt per fabrikant en model, afhankelijk van de gewenste actieradius. Dit geldt ook
voor de afmetingen van de tanks en de plaats in de auto. DGMR geeft de voorkeur aan in eerste
instantie de impact van één tank te onderzoeken. Eventuele explosies of fakkelbranden door de
tweede tank in het voertuig als gevolg van de eerste explosie worden in die afstudeeronderzoek
niet diepgaand onderzocht.
In de tank wordt gasvormige waterstof opgeslagen totdat het nodig is bij de brandstofcel. Het gas
wordt via hogedrukleidingen naar de brandstofcel getransporteerd. In de brandstofcel wordt door
middel van een membraan de waterstofmoleculen gescheiden tot ionen en elektronen. Middels een
membraan komen de ionen en elektronen bij toegevoerde lucht en reageert deze met zuurstof. Bij
dit proces komt elektrische energie vrij, waarmee een elektromotor wordt aangedreven. Het
reactieproduct, in dit geval de uitstoot van de auto, is water.
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figuur 3: anatomie van een waterstof FCEV (U.S. Department of Energy, sd).

figuur 4: type IV hogedruktank voor de opslag van waterstofgas in voertuigen (Helmolt/Elberle, 2007).
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Er bestaan vijf typen hogedruktanks. Hiervan wordt type III, maar voornamelijk type IV gebruikt
voor opslag van waterstofgas in personenauto’s. Beide tanks zijn gemaakt van Carbon Fiber
Reinforced Plastic (CFRP). Een type IV hogedruktank (figuur 4) is opgebouwd uit drie lagen. Van
binnen naar buiten is de eerste laag een hoge dichtheid polymeer als gasbarrière. De tweede laag
is van composietvezel die de constructieve sterkte van de tank verzorgt. De derde en laatste laag
is een afwerking van kunststof die de sterktelaag beschermt. De tank is op de kopse kant uitgerust
een mechanisme met meerdere functies, bestaande uit een gasuitvoer mechanisme, een druk
regulator, een temperatuursensor in de tank en een TPRD als brandbeveiliging. Een hogedruktank
in deze samenstelling, beveiligd met één TPRD voldoet aan de Europese norm UNECE R134.
Waterstof wordt in deze tank als gas onder een druk van 70 MPa (700 Bar) opgeslagen. Een veel
voorkomende inhoud is 122 L waterstofgas. Dit wordt in het onderzoek ook gehanteerd.
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3.2 Toelichting op de gebeurtenissenboom
De relevante situaties zijn opgesteld en weergegeven in de gebeurtenissenboom, die is bijgevoegd
in bijlage 3. Kansen zijn niet in deze boom weergegeven omdat dit niet binnen de scope van het
onderzoek valt.
Het linkerdeel van de boom geeft relevante situaties weer tot en met een eerste incident. Er zijn
in eerste instantie twee initiërende gebeurtenissen: geen brand of een voertuigbrand.
3.2.1 Geen brand
De bovenste takken van de gebeurtenissenboom zijn de incidenten waarbij er geen brand is. Hierin
zijn twee calamiteiten mogelijk: het falen van de veiligheidsvoorziening van de tank en het falen
van de appendages van het leidingwerk in de auto (DGMR et al., 2020).
De veiligheidsvoorziening is een Thermally-activated Pressure Relief Device (TPRD) dat de kans op
het exploderen van de tank ten gevolge van een brand reduceert. Dit is een veiligheidsventiel met
een glazen buisje (gelijk aan het systeem in een sprinklerkop) dat bij verhitting boven de 110°C
smelt. Hierdoor ontstaat een opening in de tank. Er is een kans dat zo’n ventiel spontaan faalt.
Daardoor wordt de tank binnen een tot drie minuten ontlucht en komt het waterstofgas in de lucht
terecht (DGMR et al., 2020).
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Daarnaast is ook het falen van appendages een relevante situatie. Afhankelijk van de grootte van
het lek is er een snelle of trage ontluchting. Bij een groot lek zal de tank snel zijn ontlucht en bij
een klein lek juist traag. Daarnaast is het moeilijk om het waterstofgas onder zeer hoge druk
lekdicht op te slaan. Dit omdat waterstof een relatief klein molecuul is. Daarom is er continu een
kleine lekkage van waterstofgas uit het hogedruk leidingwerk.
Het gevaar van deze twee situaties is dat het gelekte waterstofgas met de zuurstof in de lucht zal
opmengen tot een zeer explosief waterstof-luchtmengsel. Om dit mengsel te ontsteken is namelijk
zeer weinig energie nodig. De minimale ontstekingsenergie (Minimal Ignition Energy, MIE) bedraagt
slechts 0,019 mJ. Ter vergelijking: een statisch elektrisch vonkje heeft een energie van ongeveer
10 mJ. Daarnaast is de Lower Explosion Limit (LEL-waarde) slechts 4%. Omdat waterstofgas erg
licht is, verzamelt het zich tegen het plafond van de parkeergarage. Als het mengsel ontsteekt
volgt een gaswolkexplosie in de vorm van een deflagratie of een detonatie (§6.1.2).
Een gaswolkexplosie als hierboven genoemd vormt een gevaarlijke bedreiging voor personen in de
parkeergarages. De drukgolf van deze explosie bereikt in de vrije ruimte dodelijke waarden tot op
een beduidende afstand (Tretsiakova-McNally). Dit is in een besloten ruimte als een ondergrondse
parkeergarage nog meer het geval. Maar ook de hoofddraagconstructie krijgt een flinke klap te
verduren, wat kan leiden tot lokaal of zelfs voortschrijdend bezwijken. Dit kan weer gevolgen
hebben voor het inzetperspectief van hulpverleners, personen in de parkeergarage en ook de
vluchtmogelijkheid van gebruikers van de bovenbouw.
Wanneer de lekkage klein is, is detectie met alarmering en aansluitend ventileren een denkbare
mogelijkheid om gevaarlijke condities in de parkeergarage te vermijden. Echter is de
ontluchtingssnelheid bij grote lekkages zoals het falen van de TPRD zo hoog, dat er onvoldoende
tijd is voor alarmering en ontruiming. Daarom moet de faalkans van de appendages en het TPRD
klein genoeg zijn om het risico acceptabel klein te maken.
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3.2.2 Voertuigbrand
De onderste takken van de gebeurtenissenboom beslaan de incidentverlopen met een
voertuigbrand. Dit betreft een waterstof FCEV, waarbij een kleine brand in het motorruim of het
passagiersruim groeit tot een grotere voertuigbrand. Er kunnen dan drie incidenten voorkomen:
De tank wordt niet verhit boven de 110°C
1 De brand bereikt de tank niet en verhit de tank niet boven de 110°C. De tank overleeft dan de
brand. Ook de TPRD blijft intact. Dit levert geen incident op in het kader van dit onderzoek. De
kans dat dit gebeurt is daarom klein en niet relevant.
De tank wordt verhit boven de 110°C
2 De brand verhit de tank gelijkmatig en de TPRD wordt tijdig geactiveerd. Om te voorkomen dat
de tank explodeert wordt deze ontlucht. De waterstofgas ontsnapt binnen één tot drie minuten
als een hogedrukstraal uit de tank. De aanwezige brand ontsteekt de waterstofgas direct en er
ontstaat een fakkelbrand. Bij een volle tank is de fakkel zo’n tien tot twintig meter lang. De
kans op dit incident is ongeveer 65% (Li, 2018).
3 De brand verhit de tank ongelijkmatig waardoor de TPRD niet tijdig activeert. De tank scheurt

open en het waterstofgas komt vrijwel in één keer vrij. De tank explodeert. Deze kans wordt
geschat op ongeveer 35% van de grote autobranden (Li, 2018).

Ontwikkelingen rondom de bonfire test
De betrouwbaarheid van de TPRD op een waterstof hogedruktank wordt getoetst middels de
zogeheten bonfire test. Dit is een afgeleide van een U.S. DOT proef uit 1970 (Sandia National
Laboratories, 2017). Tijdens de bonfire test wordt de tank blootgesteld aan een brand met een
vermogen van 165 kW, 1.65 meter lang, wat een plasbrand onder een auto vertegenwoordigt. De
hele tank inclusief de TPRD staan in de vlammen. Dit wordt ook wel ‘full engulfment’ genoemd. In
dit geval wordt de tank over de hele lengte gelijkmatig verhit waardoor de TPRD in de meeste
gevallen tijdig activeert.
In 2010 bevestigde onderzoek dat ongelijkmatige verhitting van de tank door een brand in de auto
zelf, eenvoudig leidt tot het bezwijken van de tank alvorens de TPRD ingrijpt (Sandia National
Laboratories, 2017). Daarom is een ‘localized fire test’ ontwikkeld die sinds 2015 is toegevoegd
aan de bonfire test die in de UNECE 134 verplicht gesteld is. Die test vertegenwoordigt het
scenario van een ongelijkmatige verhitting. De eerste tien minuten staat de tank blootgesteld aan
een plaatselijke brand (600°C) op een afstand van de TPRD. Vervolgens start de full engulfment
test (800°C), die eveneens tien minuten duurt. Als de TPRD tijdens de test niet activeert, is de
tank afgekeurd (Sandia National Laboratories, 2017).
Er zijn ten tijde van dit onderzoek (nog) geen aanwijzingen dat de invoering van de localized fire
test heeft geleid tot een belangrijke reductie van de faalkans bij ongelijkmatige verhitting van de
tank. Daarom is het - totdat er meer informatie beschikbaar is over ofwel de sterkte van de tank
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De geschatte 35% kans op het exploderen van de tank is extreem hoog in vergelijk met de faalkans
die gewoonlijk aan een TPRD wordt toegeschreven. Deze lage faalkans komt voort uit
risicoanalyses waar een tank zonder belemmeringen is blootgesteld aan een brand. Hier wordt
geen rekening gehouden met de combinatie van de plaatsing van de tank in de auto, en de
gebruikelijke manier waarop brand zich in een voertuig ontwikkelt. Dit resulteert naar de
inschatting van Li in een irreëel lage faalkans.
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(dat de fabrikanten de tank beschermen om aan de nieuwe eis te voldoen), ofwel aanvullende
veiligheidsmaatregelen naast de TPRD - aannemelijk om de geschatte 35% kans op een explosie
door ongelijkmatige verhitting aan te houden.
3.3 Keuze en toetsing representatieve situatie
Uit deze gebeurtenissenboom heeft DGMR al één situatie verkozen tot representatief. De motivatie
is onder andere gebaseerd op een Quantive Risk Analysis (QRA). Vervolgens wordt het
incidentverloop getoetst aan de randvoorwaarden om zeker te zijn dat het bij het
afstudeeronderzoek past.
3.3.1 Motivatie keuze representatieve situatie
DGMR heeft voorafgaand aan dit onderzoek de representatieve situatie al bepaald. Hierbij kan de
gebeurtenissenboom als een looppad worden bewandeld. Bij elke splitsing wordt overwogen welke
kant het incidentverloop, en daarmee ook het vraagstuk, op gaat.
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De eerste splitsing betreft vrijkomen van waterstofgas zonder brand of voertuigbrand. Hierbij
wordt gekozen voor het pad voertuigbrand. Dit is de voorkeur van de opdrachtgever. De kans op
een voertuigbrand is namelijk groter dan de faalkansen van de onderdelen van het hogedruk
leidingwerk in de auto. Daarnaast zijn de kansreducerende maatregelen evident voor incidenten
zonder brand met een langzame ontluchting van de waterstofgas. Ook is de kans dat een TPRD
spontaan activeert zonder brand erg klein. Daarom lijkt in beide gevallen het risico klein genoeg
om dit te accepteren. Hierdoor is onderzoek naar de gevolgen niet direct nodig.
Echter moet bij deze QRA rekening worden gehouden dat dit uitsluitend geldt bij een beperkt
aantal waterstof FCEV’s in de parkeergarage. Als dat aantal groter is, wat wel voordehand ligt
gezien de huidige ontwikkelingen en de ambities van de Staat, dan zal de kans op een explosie ook
groter worden. In dat geval moet de QRA opnieuw worden uitgevoerd.
De tweede splitsing betreft tank wordt niet verhit boven de 110°C of tank wordt verhit boven de
110°C. Hierbij wordt gekozen voor de laatste, omdat het relevantere incidenten veroorzaakt dan
bij de eerste. Als de tank niet wordt verhit boven de 110°C, dan vindt er geen incident plaats en is
het niet relevant om het te onderzoeken.
De derde en laatste splitsing betreft het tijdig activeren van de TPRD of het te laat activeren van
de TPRD. Het eerste leidt tot een fakkelbrand en het tweede tot het exploderen van de tank. De
tweede is dit gekozen omdat een fakkelbrand wel gevaren voor aanwezigen met zich meebrengt,
maar waarschijnlijk geen grote constructieve gevaren. Een explosie kan vrijwel direct leiden tot
gevolgen voor de draagconstructie van het gebouw. Dit is relevanter voor een bouwkundig
afstudeeronderzoek.
3.3.2 Toetsing situatie aan randvoorwaarden
Aan de hand van de in hoofdstuk 2 opgestelde randvoorwaarden wordt getoetst of de gekozen
situatie (uitgangspunten + explosie) ook past bij het afstudeeronderzoek. In tabel 4 is de score te
zien.
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Tabel 4 toetsing representatieve situatie aan randvoorwaarden
Partij
DGMR

Afstuderen

Randvoorwaarde
Aanwezigheid van brand

Representatieve situatie
v

Moet voldoende bijdragen aan het risico

v

Signaalwaarde is belangrijk

v

Situatie met voldoende relevante gevolgen voor een bouwkundig
afstudeeronderzoek
Geschikt om drie technische competenties op HBO-niveau aan te tonen
Duur van het onderzoek is 17 weken

v
v
v

De situatie heeft voldoende relevante gevolgen voor een bouwkundig afstudeeronderzoek. Het
doorrekenen van de hoofddraagconstructie en het opstellen van effectreducerende maatregelen
leveren daarin het grootste aandeel. Daarnaast is het een voldoende complex onderwerp om drie
HBO-competenties aan te tonen en kan dit binnen zeventien weken worden uitgevoerd. Dit is
aangetoond tijdens de verdediging van het afstudeerproces. De uitgangspunten en de explosie is
daarom de representatieve situatie in dit afstudeeronderzoek.

figuur 5: representatieve situatie (tak uit de gebeurtenissenboom)
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4. Bepaling representatieve gebruiksfunctie van de bovenbouw (deelvraag
3)
In dit hoofdstuk wordt de representatieve gebruiksfunctie van de bovenbouw inzichtelijk gemaakt.
4.1 Selectie potentiële gebruiksfuncties
DGMR heeft voorafgaand aan het onderzoek potentiële gebruiksfuncties geselecteerd, namelijk:
1 Gezondheidszorgfunctie met bedgebied.
2 Woonfunctie.

Bij deze functies is de ontruiming van een gebouw bij calamiteiten lastiger dan bij andere
gebruiksfuncties waarbij het grootste gedeelte van de gebruikers zelfredzaam en alert is.
Hieronder wordt per potentiële gebruiksfunctie toegelicht waarom.
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4.1.1 Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
Het gaat hier om gebouwen waar gebruikers overnachten zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
Ook is een groot deel van de gebruikers van deze gebouwen (de patiënten) niet-zelfredzaam. Dit
wil zeggen dat zij niet in staat zijn zelfstandig te vluchten. Voor een ontruiming is daarom
zorgpersoneel nodig, die de patiënten één voor één in veiligheid brengen. De ontruiming van het
gehele gebouw kost daarom relatief veel tijd.
4.1.2 Woonfunctie
Het gaat hier om woongebouwen met gevolgklasse CC2 of CC3. Ook deze functie heeft een
bedgebied. In een worst-case scenario ontstaat een parkeergaragebrand ’s nachts. Volgens het
Bouwbesluit 2012 is de aanwezigheid van een ontruimingsinstallatie in woongebouwen met
gevolgklasse CC2 (lager dan 70 meter), niet wettelijk verplicht. In het geval van een voertuigbrand
in de onderliggende parkeergarage komt eerst de brandweer ter plaatse. Als zij beoordeelt dat
ontruiming van het bovenliggende gebouw noodzakelijk is, dient zij handmatig alle bewoners te
allermeren en de ontruiming in gang te zetten. Tussen het alarmeren van de brandweer en het
moment dat de laatste bewoner het pand verlaat, kan veel tijd zitten.
In woongebouwen met gevolgklasse CC3 (hoger dan 70 meter) is een ontruimingsinstallatie wél
wettelijk verplicht. Echter is het niet verplicht om deze te koppelen aan het brandmeldsysteem
van de parkeergarage. Bij een brand in de onderliggende parkeergarage moet de
ontruimingsinstallatie van het woongebouw dan handmatig worden geactiveerd.
4.2 Keuze en toetsing representatieve gebruiksfunctie
4.2.1 Motivatie keuze representatieve gebruiksfunctie
Bij het kiezen van de representatieve gebruiksfunctie is gekeken naar maatschappelijke behoefte.
Momenteel is er een grote vraag naar woonruimte. (ABF Research, 2019) Veel grote steden hebben
daarom plannen voor grootschalige woningbouwprojecten in de nabije toekomst.
Gezien in de binnenstad van grote steden weinig onbebouwde grondoppervlakte beschikbaar is,
gaat het vooral om appartementencomplexen en woontorens. Omdat de bouw van de ziekenhuizen
momenteel veel minder tot niet op de planning staat, is een woonfunctie urgenter om te
onderzoeken.
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Uit kleinschalig referentieonderzoek blijkt dat veel woongebouwen ontworpen zijn met een
commerciële plint. Dit omdat het in een stad minder aantrekkelijk is om op de begane grond te
wonen. Woningbouwplannen op de Binckhorst als Linck in de Binck (Jvantspijker en partners) en
Frank is een Binck (Studio Leon Thier & HVE Architecten), en aan het Laakkanaal De Tuinen van
Laak (OPL architecten) zijn hier de meest recente voorbeelden van. Om het ontwerp voor de
parkeergarage zo realistisch mogelijk te maken, is gekozen om hierin ook een commerciële plint
op te nemen. Dit heeft invloed op het aantal benodigde parkeerplaatsen en dus de omvang van de
parkeergarage. In hoofdstuk 5 wordt het ontwerpproces van de parkeergarage en de
representatieve hoofddraagconstructie toegelicht.
4.2.2 Toetsing representatieve gebruiksfunctie aan randvoorwaarden
Aan de hand van de in hoofdstuk 2 opgestelde randvoorwaarden wordt getoetst of de gekozen
gebruiksfunctie ook past bij het afstudeeronderzoek. In Tabel 5 is de score te zien.
Tabel 5 toetsing representatieve gebruiksfunctie aan randvoorwaarden
Partij
DGMR
Afstuderen

Randvoorwaarden
Woon- of gezondheidszorgfunctie met bedgebied

Woonfunctie
v

Kwaliteitsniveau nieuwbouw

v

Moet binnen 17 weken te onderzoeken zijn

v

De woonfunctie voldoet aan alle randvoorwaarden en is daarom de representatieve
gebruiksfunctie. Het gebouw bestaat dus uit drie delen: een woontoren met een commerciële plint
en een ondergrondse parkeergarage.
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5. Bepaling representatieve hoofddraagconstructie parkeergarage
(deelvraag 3)
In deze paragraaf wordt het ontwerpproces van de hoofddraagconstructie van de parkeergarage
toegelicht en een representatieve hoofddraagconstructie gekozen. Vervolgens wordt de sterkte
van de constructie berekend.
Het ontwerpproces begint met het opstellen van ontwerpcriteria. Op basis van de ontwerpcriteria
worden varianten gemaakt voor de verschillende constructieonderdelen, om vervolgens de
representatieve hoofddraagconstructie samen te stellen. De representatieve
hoofddraagconstructie wordt getoetst aan de randvoorwaarden om er zeker van te zijn dat het
daadwerkelijk representatief is voor dit afstudeeronderzoek. Tot slot wordt de sterkte en
stabiliteit van het ontwerp bepaald voor verdere applicatie in dit onderzoek.
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5.1 Ontwerpcriteria
De ontwerpcriteria voor de representatieve hoofddraagconstructie van de parkeergarage komen
voort uit verschillende bronnen. Naast de randvoorwaarden afkomstig van de stakeholders in dit
project, zijn er nog twee belangrijke documenten met daarin ontwerpcriteria: de parkeernorm en
de norm voor parkeren van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages.
5.1.1 Ontwerpcriterium afkomstig van de parkeernorm
De parkeernorm is een document met daarin het benodigd aantal parkeerplaatsen per
gebruiksfunctie, gebaseerd op het aantal vierkante meter van de gebruiksfunctie. Elke gemeente
heeft een eigen norm, omdat de parkeerbehoefte per gemeente anders is. In dit onderzoek is de
parkeernorm van Den Haag gebruikt. Hiervoor is gekozen omdat het afstudeertraject in Den Haag
plaatvindt. Er moet vervolgonderzoek gedaan worden om vast te stellen of dit een gemiddelde
(niet streng, niet soepel) parkeernorm is. Het benodigd aantal parkeerplaatsen is een
ontwerpcriterium dat de omvang van de parkeergarage bepaalt.
Er is gekozen voor een cafetaria in de plint van het gebouw omdat deze functie volgens de
parkeernorm de meeste parkeerplaatsen eist. Daarnaast komt het in de praktijk geregeld voor dat
deze functie in de plint van een woongebouw is gevestigd.
In hoofdstuk 4 zijn ontwerpcriteria voor de representatieve gebruiksfunctie gegeven. Vervolgens is
middels de parkeernorm van Den Haag het benodigd aantal parkeerplekken in de parkeergarage
berekend in Tabel 6.
Tabel 6 benodigd aantal parkeerplekken per functie (Gemeente Den Haag, 2011)
functie

gebied

doelgroep

eenheid

appartementen 70-100
m2
cafetaria

stad

bewoners
bezoekers
bezoekers

woning
woning
100m2 bvo

zone 2

parkeerplek
per eenheid
0,7
0,3
2,85

benodigde
eenheid
70
70
400m2 bvo
totaal

benodigd aantal
parkeerplekken
49
21
11,4
81,4 ≈ 82

aandeel
[%]
60
40
100

Volgens de parkeernorm van Den Haag zijn voor dit gebouw in totaal 82 parkeerplekken nodig.
5.1.2 Ontwerpcriteria afkomstig van de NEN 2443:2013
De NEN 2443:2013 is een norm voor het ontwerpen van een parkeergarage. Deze eisen vormen
directe en indirecte ontwerpcriteria voor de representatieve hoofddraagconstructie, en worden
daarom ook verder (ontwerp)criteria genoemd.
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5.1.2.1 Bepaling soort parkeergarage
Voor openbare parkeergarages gelden andere ontwerpcriteria dan voor niet-openbare
parkeergarages en stallingen. Om te weten te komen welke criteria gelden voor het ontwerp van
de representatieve parkeergarage, en indirect de hoofddraagconstructie, is met behulp van de
flowchart in het normdocument bepaald welk soort parkeergarage het is.
De parkeergarage heeft naast parkeerplekken voor vaste-gebruikers (de bewoners) ook een aantal
plekken voor niet-vaste gebruikers (bezoekers van het restaurant). Omdat de bezoekers van de
appartementen ook incidenteel gebruik maken van de parkeergarage, behoren zij ook tot die
groep. Dit resulteert in de verhouding 40% niet-vaste gebruikers en 60% vaste gebruikers. Het
aantal niet-vaste gebruikers komt dus boven de 20% van de gehele capaciteit. Er worden ook geen
winkelwagens, bagagekarren, of veelvoudig rolstoelen gehanteerd. Volgens de flowchart is deze
parkeergarage daarom openbaar. Alle parkeerplekken betreffen zwerfplekken.
5.1.2.2 Van toepassing zijnde ontwerpcriteria
De norm omvat de volgende thema’s:
• verkeerstechnische en ruimtelijke ontwerpeisen;
• veiligheidseisen;
• eisen voor de installaties;
• bewegwijzering, markering en andere aanwijzingen.

5.2 Ontwerpvarianten
De constructie is opgedeeld in ontwerpparameters. Dit zijn:
• beslotenheid
• constructiesysteem
• materialisering
• dimensionering
Het ontwerpproces is een ‘top-down’ ontwerpproces. Dit houdt in dat het ontwerp vanuit een
algemeen principe steeds gedetailleerder is uitgewerkt. Dit verloop in detailniveau is af te leiden
uit de volgorde van de bovenstaande ontwerpparameters.
Per parameter worden verschillende varianten opgesteld waaruit een keuze wordt gemaakt. De
samenstelling van de gekozen varianten vormt de basis van het representatieve ontwerp. De
dimensionering wordt uitgevoerd in §5.3.
5.2.1 Beslotenheid
Het ontwerp van de parkeergarage start met de afweging wat voor parkeergarage het wordt: een
open bovengrondse parkeergarage, een halfopen boven- en ondergrondse parkeergarage (semiondergronds) of een ondergrondse en daarmee besloten parkeergarage. Dit is in grote mate
bepalend voor de beslotenheid van de parkeergarage, wat een invloed heeft op de impact van de
explosie.
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Voor het ontwerp zijn vooral de eerste drie thema’s van belang, omdat hierin bouwkundige
ontwerpcriteria zijn opgenomen. De laatste is vooral gericht op de oriëntatie van de gebruiker.
Verder worden alle criteria die niet direct of indirect van belang zijn voor het ontwerp van de
representatieve hoofddraagconstructie buiten beschouwing gelaten. De tabel in bijlage 4 geeft de
ontwerpcriteria weer die wél gelden.
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Op basis van de eerder opgestelde ontwerpcriteria wordt één variant gekozen. In de onderstaande
matrix wordt de score van elke variant weergegeven.
Tabel 7 keuzematrix beslotenheid op basis van ontwerpcriteria
variant
ontwerpcriterium
De parkeergarage moet passen onder een gebouw met een
commerciële plint.
De parkeergarage is zo besloten als mogelijk.
totaal aantal punten

bovengronds

ondergronds

x

semiondergronds
x

x
0

0,5

v
2

v

De ondergrondse parkeergarage is voor dit onderzoek het meest relevant.
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5.2.2 Constructiesysteem
Een constructiesysteem is een samenstelling van constructieonderdelen die tezamen alle
horizontale en verticale krachten afdragen aan de aarde. Dit systeem wordt bepaald door de
elementen (materiaal, vorm, afmetingen) en een draagconstructief schema (TU Delft, 2008).

figuur 6: een typisch schema voor geprefabriceerd beton (TU Delft, 2008).

In de volgende deelparagrafen wordt het systeem vormgegeven.
5.2.2.1 Constructiestructuur
Er zijn verschillende constructiestructuren mogelijk voor betonconstructies. Op basis van de
eerder opgestelde ontwerpcriteria wordt één variant gekozen. In de onderstaande matrix wordt de
score van elke variant weergegeven.
Tabel 8 keuzematrix constructiestructuur op basis van ontwerpcriteria
variant
ontwerpcriterium
De parkeergarage is zo besloten als mogelijk.
Er is ruimte voor 82 parkeerplekken.
Het ontwerp is gebaseerd op gangbare systemen.
totaal aantal punten

kolommenstructuur
v
v
2,5

schijvenstructuur
1,5

Massieve
structuur
v
x
1,5

Alle varianten zijn realistisch, maar kolomstructuur wordt veelvoudig toegepast in middelgrote
ondergrondse parkeergarage. Het voordeel ten opzichte van andere structuren is het relatief lage
oppervlakteverlies, en een overzichtelijke ruimte wat positief is vanuit het oogpunt van
milieubelasting. Daarom is de kolomstructuur het meest relevant om te onderzoeken.
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5.2.2.2 Materialisering
Omdat de meeste ondergrondse parkeergarages met bovenbouw van beton zijn, wordt dit ook
toegepast in het ontwerp. Dit betekent echter niet dat parkeergarages met gedeeltelijke
staalconstructie of andere soorten per definitie niet relevant zijn voor onderzoek. Ook
bijvoorbeeld staalskeletbouw wordt veelvoudig toegepast bij voornamelijk (half)bovengrondse
parkeergarages, en deze hoofddraagconstructies zijn daarom relevant voor vervolgonderzoek. In
dit onderzoek komt de betonconstructie voort uit de eerdere onderzoeksresultaten. Daarom is
deze voor nu het meest relevant.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee varianten: in het werk gestort en prefab elementen.
Beide zijn gangbare bouwmethoden voor parkeergarages. Op basis van de eerder opgestelde
ontwerpcriteria wordt één variant gekozen. In de onderstaande matrix wordt de score van elke
variant weergegeven.
Tabel 9 keuzematrix materialisering op basis van ontwerpcriteria
variant
ontwerpcriterium
Het ontwerp is gebaseerd op gangbare systemen.
Compatibel met voorgespannen vloerplaten.
totaal aantal punten

in het werk gestort

geprefabriceerd

v
v
2

v
v
2

5.2.2.3 Constructie-onderdelen
Vloersysteem
Gangbare voorgespannen systemen in parkeergarages zijn TT-plaatvloeren, breedplaatvloeren en
kanaalplaatvloeren. Op basis van de eerder opgestelde ontwerpcriteria wordt één variant gekozen.
In de onderstaande matrix wordt de score van elke variant weergegeven.
Tabel 10 keuzematrix vloersysteem op basis van ontwerpcriteria
variant
ontwerpcriterium
Kies van de gangbare systemen het meest robuuste.
Kies voorgespannen vloerplaten.
totaal aantal punten

TTplaatvloer
v
1,5

breedplaatvloer
v
v
2

kanaalplaatvloer
v
1,5

Op basis van de ontwerpcriteria is de breedplaatvloer de meest relevante vloersysteem.
Daarentegen is er een randvoorwaarde die stelt dat signaalwaarde een belangrijke rol heeft in het
ontwerpen van de constructie.
Dit betekent dat het minst robuuste systeem het meest relevant is om te onderzoeken en dat de
breedplaatvloer afvalt. Omdat de TT-plaatvloer doorrekenen te complex is voor dit
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Op basis van de ontwerpcriteria is voor het onderzoek geen systeem relevanter dan het andere.
Daarentegen is er een randvoorwaarde die stelt dat signaalwaarde een belangrijke rol heeft in het
ontwerpen van de constructie. In geprefabriceerde constructieonderdelen, ook wel voorgespannen
genoemd, zit al een behoorlijke rek. Hierdoor kan er minder rek bijkomen ten gevolge van
belasting en is de uiterste grenstoestand sneller bereikt dan bij in het werk gestort beton. Daarbij
komt dat voorgespannen systeem een relatief kleine massa heeft en daardoor sneller reageert op
explosies. In het kader van signaalwaarde is geprefabriceerd beton daarom relevanter om te
onderzoeken.
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afstudeeronderzoek, wordt op advies van deskundigen de kanaalplaatvloer als meest relevant
beschouwd.
Voorgespannen vloersystemen hebben een lijnvormige ondersteuning nodig. In combinatie met een
kolommenstructuur resulteert dit in een constructiesysteem waarbij de vloerplaten zijn opgelegd
op balken, die vervolgens de krachten overdraagt naar kolommen en zo naar de fundering van het
gebouw.
Gevels en wanden
De wanden die de parkeergarages scheiden van buiten zijn zelden geprefabriceerd. Daarom zijn
deze, in tegenstelling tot de rest van de constructie-onderdelen, in het werk gestort. Ook de
wanden van de liftkernen, technische ruimten en verblijfsruimten voor personeel worden in het
werk gestort.
Kolommen
De kolommen zijn geprefabriceerd en dragen zowel de krachten van de parkeergarage, als de
krachten van de bovenbouw af.
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Balken
Dit zijn geprefabriceerde betonnen balken.
5.2.2.4 Oplegging en afwerking vloersysteem
De kanaalplaten zijn voornamelijk opgelegd op balken. Dit is een tweezijdige oplegging. Ter
plaatse van de wanden worden de kanaalplaten op consoles opgelegd, welke zijn gestort met de
wand. De platen zijn verbonden door wapening uit balken of wanden over de vloerplaten heen te
vouwen. Vervolgens worden de platen ingestort in de druklaag.
5.2.3 Stabiliteit
De stabiliteit van het gehele gebouw wordt gevormd door de verbinding tussen de wanden van de
kern en de verdiepingsvloeren. Hierdoor ontstaat een schijfwerking waardoor horizontale krachten
worden afgevoerd. Ook zijn er voldoende stabiliteitswanden aanwezig. Er is daarom geen verdere
berekeningen nodig.
In de parkeergarage zijn de vloerplaten los opgelegd op de balken en deze zijn afgewerkt met een
druklaag. In de druklaag ligt een krimpnet, wat nauwelijks bijdraagt aan de sterkte van de vloer of
de stabiliteit van de constructie.
5.3 Dimensionering van de hoofddraagconstructie
Omwille van de korte tijd waarin dit onderzoek plaatsvindt en gezien de complexiteit van het
vraagstuk, ligt de focus in dit onderzoek op de respons van de vloerplaten. Deze vloerplaten
worden exact gedimensioneerd. De andere onderdelen van de hoofddraagconstructie zijn nu niet
verder uitgewerkt.
5.3.1 Hoogte kanaalplaatvloer
De vloerplaat moet in ieder geval voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Eurocode 0 t/m 2. Dit
is een van de ontwerpcriterium uit de NEN 2343. Eerst is de ontwerpbelasting op de vloerplaat
bepaald. Hiervoor zijn de uitgangspunten van toepassing: de parkeergarage heeft gebruiksklasse F
‘lichte voertuigen met een massa tot 25 kN en gevolgklasse CC2.
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Permanente belasting (G)
Eigen gewicht kanaalplaat (met voegvulling) = 383 kg/m2 =
Druklaag (+kruipnet) = 0,07 m * 25 kN/m3 =
G =

3,83 kN/m2
1,75 kN/m2 +
5,58 kN/m2

Q =

2,00 kN/m2
2,00 kN/m2

Variabele belasting (Q)
Gebruiksklasse F =

(Andere voorzieningen als vangrails en installaties zijn meegerekend in de
berekening van de fabrikant als zijnde ''afwerking'' = 1,2 kN/m2)
Ψ factoren
Categorie F =

Ψ0= 0,7

Uiterstegrenstoestand (CC2)
qed = 1,35 * 5,58 + 1,5 * 0,7 * 2,00 =
qed = 1,2 * 5,58 + 1,5 * 2,00 =

9,033 kN/m2
9,696 kN/m2

Volgens de berekeningen en bijbehorende grafiek van de kanaalplaatfabrikant VBI (figuur 7) is een
kanaalplaat met een hoogte van 260mm sterk genoeg om deze belasting te dragen. Bij een
overspanning van 8,9 m is het draagvermogen al gelijk aan het minimaal benodigde draagvermogen
bij een overspanning van 8,1m.

5.3.2 Druklaag
Bij deze hoogte kanaalplaatvloer past een druklaag van 70 mm hoog.
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figuur 7: links: grafiek met draagvermogen kanaalplaat met h=260mm, rechts: uitgangspunten van de grafiek
(VBI, 2021).
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5.4 Keuze en toetsing representatieve hoofddraagconstructie
5.4.1 Samenstelling gekozen hoofddraagconstructie
De verschillende constructieonderdelen zijn elk apart gekozen aan de hand van ontwerpcriteria.
Samen vormt dit het ontwerp van de representatieve hoofddraagconstructie. Hieronder staan de
specificaties nogmaals op een rijtje:
• ondergrondse parkeergarage;
• betonconstructie;
• kolommenstructuur;
• in het werk gestorte wanden (buitenwanden, kern);
• geprefabriceerde kolommen en balken;
• kanaalplaatvloer 260mm hoog met druklaag 70mm hoog.
5.4.2 Toetsing hoofddraagconstructie aan randvoorwaarden
Aan de hand van de in hoofdstuk 2 opgestelde randvoorwaarden wordt getoetst of de gekozen
hoofddraagconstructie ook past bij het afstudeeronderzoek. In Tabel 11 is de score te zien.
Tabel 11 toetsing hoofddraagconstructie aan randvoorwaarden
Partij

Randvoorwaarden

DGMR

Het ontwerp is realistisch

Juridisch
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Afstuderen

Representatieve
hoofddraagconstructie
v

Gebaseerd op gangbare systemen

v

Signaalwaarde is belangrijk

v

NEN 2443:2013

v

Parkeernorm Den Haag

v

Duur van het onderzoek is 17 weken

v

De hoofddraagconstructie voldoet aan de randvoorwaarden en is daarom representatief.
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6. Optredende explosieverschijnselen (deelvraag 4)
Voor de bepaling van de optredende explosiebelastingen op de hoofddraagconstructie, is een zo
volledig als mogelijk beeld van de explosie noodzakelijk. Het karakter van de explosie en de
tijdlijn van de explosieverschijnselen zijn zeer bepalend voor de optredende explosiebelastingen
en hoe deze zich laten berekenen.
In dit hoofdstuk is middels literatuuronderzoek en interviews met explosiedeskundigen een beeld
geschetst van de explosie, met de optredende explosieverschijnselen in een tijdlijn.
6.1 Explosies in het algemeen
6.1.1 Typen explosies
Een explosie is een verzamelterm voor een groot aantal verschijnselen. De definitie is: een
plotselinge vergroting van een volume en het op een gewelddadige manier vrijkomen van energie.
Het veroorzaakt schokgolven die zich voortplanten in het medium waarin de explosie optreedt.
Er zijn grofweg drie typen: (Encyclopaedia Britannica, 1998)
• mechanische explosies, ook wel fysische explosies genoemd en zijn het gevolg van fysische
reacties door de verhoging van druk of temperatuur. De chemische structuur van een stof
verandert hierbij niet;
• chemische explosies, het gevolg van chemische reacties als bijvoorbeeld zeer snelle
verbranding, waarbij de chemische structuur van een stof wél verandert, en;
• nucleaire explosies, het gevolg van kernreacties als kernsplijting en kernfusie.

6.1.2 Deflagratie en detonatie
Als een chemische explosie wordt veroorzaakt door een verbrandingsproces, kan dit de vorm
aannemen van een deflagratie of detonatie. (TNO, 2005) Een ontstekingsbron veroorzaakt een
vlamfront in een gaswolk waardoor temperatuur snel stijgt. Vervolgens vindt een drukopbouw
plaats als gevolg van expanderende gassen. Na een bepaalde tijd (stijgtijd) wordt de maximale
druk bereikt. De stijgtijd en daarbij de vorm van de drukgolf wordt bepaald door het
deflagratieproces. Een voorbeeld van een karakteristieke vorm van een drukgolf bij een
deflagratie is weergegeven in figuur 8b.
Een voorbeeld van een karakteristieke vorm van een schokgolf bij een detonatie is te zien in figuur
8a. Detonaties ontstaan door het exploderen van explosieve stoffen en bij zeer krachtige
gasexplosies. In dit geval is er vrijwel geen stijgtijd en wordt de maximale druk instantaan bereikt.
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Omdat er in het representatieve scenario geen sprake is van nucleaire activiteiten, is het laatste
type explosies per definitie uitgesloten.
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figuur 8: karakteristieke vorm van het druk-tijdverloop van een schokgolf (a) en een drukgolf (b). Overgenomen uit
(TNO, 2005).
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6.2 Explosie volgens representatief scenario: drukvatexplosie
6.2.1 Drukvatexplosie
In het scenario van dit onderzoek wordt de hogedruktank van de waterstof FCEV ongelijkmatig
verhit door een voertuigbrand, zodat de TPRD niet of te laat in werking treedt. Door het verhitten
van de tank neemt de sterkte van de tankwand af. De temperatuur en druk van de inhoud van de
tank blijven ongeveer gelijk aan de oorspronkelijk waarden (Molkov et al., 2015). Dit omdat de
tank van kunststof is gemaakt, een materiaal dat slecht warmte geleidt. De sterkte van de tank
blijft afnemen tot onder de benodigde sterkte voor de werkdruk en de tank scheurt open. De
inhoud van de tank komt vrijwel instantaan in de atmosfeer vrij.
Het bovenstaande fenomeen betreft een mechanische explosie en wordt een drukvatexplosie
genoemd.
6.2.2 Explosieverschijnselen drukvatexplosie
Een drukvatexplosie heeft een aantal ‘explosieverschijnselen’ (TNO, 1996) (Molkov et al., 2015).
1 Uitgeworpen fragmenten: een deel van de interne energie van de tank wordt omgezet in

kinetische energie in de fragmenten. De fragmenten worden uitgeworpen. Dit gebeurt met een
snelheid van een paar honderd meter per seconde, maar niet sneller dan geluid. (van Doormaal,
2020) Het is momenteel niet bekend in welke mate de fragmenten in staat zijn om de
oppervlakte van de constructie te beschadigen. Mocht een volledige, of grote delen van een
carrosserie met hoge snelheid worden uitgeworpen, dan is het aannemelijk dat dit redelijke
schade aanricht aan constructieonderdelen als kolommen.
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2 Blast: als waterstofgas onder 700 bar druk in één keer vrij komt, expandeert het explosief snel.

De vrijgekomen waterstofmoleculen drukken de omringende luchtmoleculen in de atmosfeer
heel hard opzij. Er wordt een grote hoeveelheid energie (de inwendige energie van de
waterstof in de tank) in de atmosfeer vrijgelaten. Dit resulteert in een druk- of schokgolf die
zich door de hele ruimte voortplant (de Maaijer, 2020). Kenmerkend is een abrupte sterke
verandering van luchtdruk, luchtdichtheid en luchtsnelheid in de atmosfeer. Daarom is een
blast in staat om flinke schade aan te richten aan objecten of gebouwen. Een blast duurt
meestal een fractie van een seconde (TNO, 1996) en heeft een hogere snelheid dan dat van
geluid. De vorm van deze schokgolf is gelijk aan die van een detonatie (figuur 8a).
3 Chemische explosie: de verbranding van het waterstofgas resulteert in een chemische explosie

ofwel een wolkbrand, met een enkele minuten durende overdruk en een thermische belasting
als effect. Deze explosie neemt naar verwachting de vorm aan van een deflagratie. Het is nu
nog onduidelijk of deze door de stofeigenschappen van waterstofgas, bij hoge turbulentie over
kan gaan in een detonatie.
Het vrijgekomen waterstofgas zal van het oorspronkelijk volume bij 700 bar vrijelijk expanderen
tot een groter volume bij atmosferische waarde (1 bar). Dit proces is onafhankelijk van de
verbranding. Door het bijvoegen van dit volume in de atmosfeer ontstaat behalve de al genoemde
voorbijgaande drukgolf een langere aanhoudende overdruk in de ruimte: een restdruk. Dit vormt
een belasting op de gehele hoofddraagconstructie, dus niet alleen lokaal. De hoogte van die
overdruk is afhankelijk van de beslotenheid en de omvang van de ruimte (van Doormaal, 2020).

6.3 Tijdlijn van de drukvatexplosie en bijbehorende verschijnselen
Het bepalen van de tijdlijn voor de drukvatexplosie, met volgorde en tijdsduur van de
verschijnselen, is lastig. Door variabele omstandigheden is geen explosie hetzelfde. Met de
beschikbare informatie en middels interviews met explosiedeskundigen is een verwachte tijdlijn
opgesteld.
6.3.1 Volgorde
De volgorde is naar verwachting als volgt: eerst worden de fragmenten uitgeworpen. Vervolgens
haalt de blast de fragmenten in (van Doormaal, 2020). Het vrijgekomen waterstofgas ontsteekt
vrijwel direct na vrijkomen door de lage LEL-waarde en de lage benodigde ontstekingsenergie.
6.3.2 Tijdsduur
Naast de volgorde is ook de tijdsduur van het verschijnsel een belangrijke factor. Vooral voor de
blast en de wolkbrand. Het algemene beeld is dat de blast heel sterk is en daarom erg snel, zoals
eerder genoemd een fractie van een seconde. Een wolkbrand kan de vorm aannemen van een
deflagratie of een detonatie.
De verbranding van het waterstofgas is naar verwachting een relatief langzaam proces, dat enkele
seconden duurt. Dit omdat het waterstofgas bij directe ontsteking na het vrijkomen, nog niet
genoeg is opgemengd met de lucht. Er ontstaat een grensvlak met de lucht, waar de waterstof kan
mengen met de lucht en zal daar snel verbranden (Molkov et al., 2015) (de Maaijer, 2020). Het
waterstofgas zal in verloop van tijd opbranden.
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Gegeven de aanwezigheid van een voertuigbrand in het representatieve scenario, is het zeker dat
het vrijgekomen waterstofgas ontsteekt. Deze restdruk en de bijbehorende tijdsduur dient apart
te worden berekend en moet worden doorgerekend op de hoofddraagconstructie.
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1: toename overdruk door blast [ms]
figuur 9: verwachtte tijdlijn van de drukvatexplosie met de drie explosieverschijnselen: uitgeworpen fragmenten,
blast en wolkbrand. Bijlage 4 is de uitvergrote versie.
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De tijdlijn is afgebroken en loopt verder voor een onbepaalde tijd, totdat de druk in de ruimte is
teruggekeerd naar de atmosferische waarde. Het is vrijwel onmogelijk de exacte tijdsduur van de
verschijnselen te bepalen. Volgens uitgevoerde berekeningen (bijgevoegd in bijlage 8) is de
positieve faseduur van de blast, vanaf de piekoverdruk tot het einde van de licht rode balk,
0,95 ms. Als de impact van de wolkbrand en de restdruk wordt bepaald, zal een waarde worden
vastgesteld en de tijdlijn completeren.
6.4 Energiebronnen van de explosieverschijnselen
De verschijnselen hebben ieder een energiebron waardoor deze wordt ‘gevoed’. Afhankelijk van
de tijdlijn van de explosie, dus de volgorde en tijdsduur van de verschijnselen, wordt bepaald
welke energie bijdraagt aan de impact van een verschijnsel.
Bij de drukvatexplosie komen twee soorten energie vrij:
• interne energie, door de fysische explosie;
• chemische energie, door de wolkbrand (verbranding van het waterstofgas).
6.4.1 Fragmenten
Het eerste verschijnsel op de tijdlijn is het uitwerpen van de fragmenten. Dit proces begint
alvorens het waterstofgas vrijkomt en ontsteekt, waardoor de chemische energie naar verwachting
niet bijdraagt aan de kinetische energie voor fragmenten. Daarom zal enkel een deel van de
interne energie worden omgezet in kinetische energie voor de fragmenten.
6.4.2 Blast
Over de energiebron(nen) van de blast bestaan zover bekend twee theorieën. De eerste en meest
aangenomen, is dat enkel interne energie bijdraagt aan de sterkte van de blast (TNO, 1996). De
wolkbrand is een secundair verschijnsel en wordt dus niet meegenomen in de berekening. Dit is
gebaseerd op de aanname dat de schokgolf hevig en zeer kortdurend is. De wolkbrand is
daarentegen een langzamer proces, waardoor de hierbij vrijkomende chemische energie niet zou
kunnen bijdragen aan de sterkte van de blast.
De tweede theorie verwerpt de eerste en gaat uit van slechts een gedeeltelijke bijdrage van de
interne energie. Deze theorie berust op de analyse van resultaten van eerder uitgevoerd
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experimenteel onderzoek. Hieruit blijkt dat een overgroot deel van de aanwezige interne energie
is omgezet in het verplaatsen van de carrosserie van de auto: een SUV werd tweeëntwintig meter
verplaatst. Hierdoor is een klein(er) deel, naar schatting 12%, van de interne energie beschikbaar
voor omzetting naar mechanische energie van de blast. (Molkov et al., 2015) Dit resulteert naar
verwachting in een relatief lage overdruk. Echter werd op verschillende meetpunten toch een
behoorlijke overdruk gemeten, die niet past bij de beschikbare mechanische energie. Daarom is
het aannemelijk dat ook een deel chemische energie heeft bijgedragen aan de sterkte van de
blast.
Voor beide theorieën is een bepalingsmethode voor de piekoverdruk en de impuls van de blast op
een bepaalde afstand beschikbaar. In het volgende hoofdstuk worden deze toegelicht en wordt één
methode gekozen voor verdere applicatie in het afstudeeronderzoek.
Omwille van de beperkte beschikbare tijd voor het onderzoek is op advies van deskundigen
gekozen om eerst de impact van de blast te onderzoeken.
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7. Explosiebelasting door blast (deelvraag 4)
Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek om de optredende explosiedruk en impuls van de blast te
berekenen. Deze worden berekend en vervolgens omgerekend naar een belasting voor verdere
verwerking in het onderzoek.
7.1 Beschikbare methoden
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven zijn er twee methoden beschikbaar om de piekoverdruk
en de impuls van de blast op een bepaalde afstand te bepalen. Dit zijn ‘Baker’s method’ en hierna
genoemd ‘Molkov’s method’. Beide omvatten het bepalen van de mechanische energie van de
blast en de bepaling van de verwachte piekoverdruk en impuls.
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Baker’s method (Baker et al, 1983) (TNO, 1996) is een veel gebruikte methode voor het bepalen
van de piekoverdruk en impuls van een blast. Voor het bepalen van de mechanische energie wordt
– conservatief - aangenomen dat alle interne energie van de tank wordt omgezet in mechanische
energie voor de blast. Dit geldt voor een sferische schokgolf. Daarnaast wordt gesteld dat de
mechanische energie verdubbelt als de tank is opgesteld op kleine afstand van de vloer (TNO,
1996).Dit vanwege de vrijwel directe reflectie van het primaire golffront tegen de vloer, waardoor
een gereflecteerde golffront in tegengestelde richting beweegt. De gereflecteerde golf heeft een
hogere snelheid omdat die door waterstof onder hoge druk loopt waar de primaire golf door lucht
loopt. Daardoor nadert de secundaire golf de primaire golf, en over grotere afstanden haalt hij
hem zelfs in. Er vormt zich zo een hemisferische schokgolf (van Doormaal, 2020). In het
representatieve scenario is de hemisferische schokgolf van toepassing, omdat de tank in het
voertuig vlak boven de grond hangt (0,5 m), en de afstand tot de vloerplaat boven de explosie ook
klein is, maar toch veel groter (2 m).

figuur 10: Een sferische (links) en een hemisferische (rechts) voortplanting van de blast ten opzichte van onder- en
bovenliggende vloer.
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De chemische energie van de wolkbrand is hierin niet beschouwd als energiebron voor de blast,
omdat wordt aangenomen dat de blast al voorbij is als de wolkbrand begint. De totale
mechanische energie is volgens Baker daarom tweemaal de volledige interne energie (TNO, 1996).
Dit resulteert in een mechanische energie coëfficiënt α=2,0 en chemische energie coëfficiënt β=0.
Molkov’s method (Molkov et al., 2015) is een modificatie van Baker’s method. Molkov gaat ervan
uit dat niet alle mechanische energie wordt omgezet, maar daar tegenover stelt hij dat een fractie
van de chemische energie van de wolkbrand als energiebron optreedt voor de blast. Molkov heeft
meetresultaten van eerder uitgevoerd experimenteel onderzoek vergeleken met de verwachte
piekoverdruk en impuls volgens Baker’s method. Zie figuur 11. Hij concludeerde dat Baker’s
method de verwachte druk en impuls in het nabije veld ernstig overschat, omdat deze geen
rekening houdt met de verdeling van de interne energie in kinetische energie van de fragmenten
en mechanische energie van de blast. In een on-board situatie heeft het voertuig bovendien een
mitigerend effect op de sterkte van de blast. Hoeveel precies verschilt per voertuig. Dit is daarom
moeilijk analytisch uit te drukken. Molkov heeft bepaald dat, voor een on-board situatie met een
SUV, maximaal 12% van de interne energie wordt omgezet in mechanische energie voor de blast.

Dit resulteert in de energiecoëfficiënten α=0,12 en β=0,09.
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Daarnaast stelt Molkov dat een fractie van de vrijgekomen chemische energie van de wolkbrand,
door de stofeigenschappen van waterstof, wel degelijk bijdraagt aan de sterkte van de blast. Door
de instantane ontluchting van de tank ontstaat er als het ware een waterstofwolk. Gegeven de
voertuigbrand bij aanvang van de drukvatexplosie en de zeer lage minimum ontstekingsenergie van
waterstof van 0,019 mJ, zal de vrijgekomen waterstof bij de eerste mogelijkheid direct
ontbranden. De waterstof komt aan de rand van de wolk in contact met zuurstofmoleculen in de
lucht en is daar in staat om op te mengen tot binnen de explosie limieten (LEL=0,04 en UEL=0,75).
De verbranding verloopt hier explosief snel. Binnenin de wolk is opmenging met lucht lastiger en
de verbranding verloopt hier minder snel. Deze verdeling zorgt voor een geleidelijke verbranding
en maakt de wolkbrand een langzamer proces dan de blast. Hierdoor is het aannemelijk dat niet
alle chemische energie, maar een fractie daarvan – door de verbranding van de eerste buitenste
rand van de waterstof wolk - bijdraagt aan de sterkte van de blast. Molkov schat de fractie voor
een on-board situatie op maximaal 9% van de chemische energie.
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figuur 11: Molkov’s vergelijking van de meetresultaten van het experiment met de verwachte piekoverdrukken aan
de hand van verschillende energiecoëfficiënten. Overgenomen uit (Molkov et al., 2015).

c:\users\sre\desktop\projecten\yael\afstudeerscriptie_yaeldhaene_16072545_definitief.docx 01-04-2021

De berekening van de piekoverdruk en impuls is in beide methoden gelijk en wordt behandeld in
paragraaf 7.3.
7.2 Vastellen geschikte bepalingsmethode
In de vorige paragraaf zijn twee bepalingsmethoden en hun belangrijkste uitgangspunten
besproken: Baker’s method en Molkov’s method. Om te bepalen welke methode het meest
bruikbaar is voor dit onderzoek, is geanalyseerd in hoeverre de uitgangspunten van de methode
passen bij de uitgangspunten van het afstudeeronderzoek. Vervolgens is in overleg met de
explosiedeskundige een methode gekozen voor verdere applicatie in het onderzoek.
Geconcludeerd werd dat Baker’s method een conservatieve en verouderde methode is die geen
rekening houdt met de toepassing van hogedruktanks in voertuigen. Dit is voor het onderzoek een
zeer belangrijk uitgangspunt. Molkov’s method doet dit wel en is daarom voor dit onderzoek de
meest betrouwbare en bruikbare methode om de piekoverdruk en impuls van de blast te bepalen.
7.3 Berekening piekoverdruk P s en impuls I s
De gehele berekening met invoergegevens en uitkomsten is bijgevoegd in bijlage 7. De tank in de
berekening heeft een inhoud van 122 L waterstofgas, dat is opgeslagen onder een druk van 70 MPa
(700 bar).
Interne energie E m
De berekening start met het bepalen van de totale interne energie E m. Hiervoor is eerst de
dichtheid van het waterstofgas bepaald. Waterstofgas kan onder een druk van boven de 10-20 MPa
niet meer als ideaal gas worden beschouwd (Molkov et al., 2015). Daarom moet worden afgeweken
van de algemene gaswet. In plaats daarvan wordt voor waterstof de Abel-Noble
toestandsvergelijking voor een niet-ideaal gas toegepast:
7.3.1
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𝑝𝑔

𝜌=

𝑝𝑔 × 𝑏 +

𝑅
𝑀𝑔 × 𝑇𝑖

[

𝑘𝑔
]
𝑚3

(1)

Dit is bij 20 °C 40,08 kg/m3.
Vervolgens is de massa, m, van de inhoud van de tank bepaald volgens:

𝑚 = 𝜌×𝑉

[𝑘𝑔]

(2)

Dit is 4,889 kg.
Vervolgens is de interne energie ΔEm bepaald volgens:

∆𝐸𝑚 =

൫𝑝𝑔 − 𝑝0 ൯ × (𝑉 − 𝑚 × 𝑏)
𝛾𝑔 − 1

[𝐽]

(3)

Hieruit volgt een totale interne energie van 15 MJ.

Hiervoor is eerst de verhouding van de geluidssnelheid in het waterstofgas (700 bar bij een
temperatuur van 293 K) en de geluidssnelheid in lucht (1 bar, 293 K) bepaald.
De geluidssnelheid in het waterstofgas ag is voor Abel-Noble gassen bepaald volgens:

𝛾 × 𝑝𝑔
𝑎𝑔 = ඨ
𝜌𝑔 × (1 − 𝑏 × 𝜌𝑔 )

[𝑚/𝑠]

(4)

Dit bedraagt 1890 m/s. Dat is aanzienlijk sneller dan in lucht, de geluidssnelheid in lucht as is 343
m/s. De verhouding (ag/as)2 is dan (1873 m/s / 343 m/s )2 = 29,83 [-].
Vervolgens is de verhouding tussen atmosferische druk en de druk in de tank bepaald.
Pg/Ps = 70000000 Pa / 1010325 Pa = 690,85 [-]
In figuur 12 is met deze twee gegeven de dimensieloze start-piekoverdruk 𝑃̅𝑠𝑡 afgelezen:
𝑃̅𝑠𝑡 = 81
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̅ 𝒔𝒕
7.3.2 Dimensieloze start-piekoverdruk 𝑷
De volgende stap is het bepalen van de ‘dimensieloze start piekoverdruk 𝑃̅𝑠𝑡 ’ als functie van de
afstand tot de tank. Dit geeft een indicatie van de piekoverdruk ter plaatse van de explosie. 𝑃̅𝑠𝑡 is
nodig om verderop in de berekening de piekoverdruk op de gewenste afstand te bepalen.
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̅𝑠𝑡 , de kwadratische verhouding tussen
figuur 12: Schematische weergave van de dimensieloze start-piekoverdruk, 𝑃
geluidssnelheden in het waterstofgas en in lucht, (ag/as)2, en de verhouding tussen de atmosferische druk en de
druk in de tank, Pg/Ps. Oorspronkelijke grafiek afkomstig uit (Baker et al, 1983)
Vervolgens controleren we of de start-piekoverdruk, ΔP, niet groter is dan de oorspronkelijke druk
in de tank. Dit is fysisch onmogelijk.
ΔP = 81 x 1010325 Pa = 8,21 MPa.
ΔP < Pg -> 8,21 MPa < 70 MPa.
Dus de start-piekoverdruk is kleiner dan de oorspronkelijke druk in de tank.
7.3.3 Straal hemisfeer verbrandingsproducten (stoichiometrische verbranding) r b
In paragraaf 7.2 is gesteld dat een fractie mechanische energie en een fractie van de chemische
energie bijdragen aan de sterkte van de blast. Die fractie chemische energie wordt bepaald als de
totale chemische energie, Ech, maal de chemische energie coëfficiënt β, maal de derde
machtsverhouding tussen de straal van de blast, rsh, en de straal van de verbrandingsproducten van
de wolkbrand, rb. Ech wordt in de volgende stap berekend en β=0,09.
De bepaling van de straal van de hemisfeer van verbrandingsproducten na stoichiometrische
verbranding vergt wat scheikundige berekeningen.
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Allereerst is via de massa waterstof en de molecuulmassa van waterstof (2,016 g/mol) het aantal
mol waterstof in de tank berekend. Dit is 2352,26 mol. Vervolgens is bepaald hoeveel onverbrand
waterstof–luchtmengsel nodig is voor volledige verbranding, aan de hand van de reactievergelijking
van de verbranding van waterstof-luchtmengsel.
Verbrandingsreactie 𝐇𝟐 met lucht
2𝐻2 + (𝑂2 + 3,76𝑁2 ) = 2𝐻2𝑂 + 3,76𝑁2
𝐕𝐞𝐫𝐡𝐨𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐇𝟐 𝐞𝐧 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐭 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐞
2 : 1 + 3,76 = 2 : 4,76
Voor de verbranding van 1 mol 𝐇𝟐 is nodig:
4,76
= 2,38 𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡
2
𝐏𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐥 𝐇𝟐 𝐢𝐬 𝐞𝐫:
1 + 2,38 = 3,38 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 − 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑚𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙
In totaal is er dan 2425,30 mol H2 x 3,38 = 8197,51 mol waterstof-luchtmengsel. Uitgaande van
24,04 L per mol ideaal gas (bij 1 atmosfeer en 293 K) heeft dit stoichiometrische mengsel een
volume van 24,04 L x 8197,51 mol = 183,62 m3. De straal van de bijbehorende hemisfeer, ru, is
bepaald volgens:
1

[𝑚]

(5)

en is 4,44 m.
Vervolgens is het maximale volume berekend van de verbrandingsproducten afkomstig van het
verbrande waterstof-luchtmengsel, Vb, middels een expansie coëfficiënt van de
verbrandingsproducten van 30% waterstof-luchtmengsel, Ei = 6,85 (Molkov et al., 2015). Deze is
bepaald voor Molkov zelf, maar een concrete onderbouwing van deze coëfficiënt is niet gevonden.
In overleg met DGMR is daarom besloten om deze coëfficiënt aan te houden totdat bekend is wat
de herkomst van het getal is. Bij het gebruik van deze coëfficiënt wordt uitgegaan van een
adiabatische conditites: er is geen warmteverliezen uit de gaswolk.
Vb = 6,85 x 178,1 m3 = 1257,83 m3
De straal van de hemisfeer van verbrandingsproducten, rb, is bepaald volgens:
1

3𝑉𝑏 3
൨
𝑟𝑏 = 
2𝜋
en bedraagt 8,44 m.
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3𝑉𝑢 3
൨
𝑟𝑢 = 
2𝜋
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̅̅̅
7.3.4 Dimensieloze tankstraal voor piekoverdruk 𝒓
𝑷
Om de dimensieloze tankstraal voor de piekoverdruk, 𝑟̅𝑃 , te berekenen is nog één ander gegeven
onbekend. De totale chemische energie Ech moet eerst worden bepaald volgens:

𝐸𝑐ℎ = 𝑚 × 𝐻𝑐

(7)

[𝐽]

Dit is 4,889 kg x 1,1993x108 J/kg = 586 MJ.
De volgende stap is het bepalen van de dimensieloze tankstraal 𝑟̅𝑝 volgens:
1
3

𝑝0
𝑟̅𝑃 = 𝑟 ቌ
ቍ
𝑟
𝛼 × 𝐸𝑚 + 𝛽 × ( 𝑠ℎ )3 × 𝐸𝑐ℎ
𝑟𝑏

[−]

(8)

Dit is 0,76. De totale fractie mechanische energie is hierin 0,12 x 1,53x107 J = 1,82 MJ.
De totale fractie chemische energie hierin 0,09 x (2,0 m / 8,44 m )3 x 569 MJ = 0,7 MJ.
Dimensieloze tankstraal voor impuls 𝒓̅𝑰
De dimensieloze tankstraal voor impuls is bepaald volgens:
1
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3
𝑝0
𝑟̅𝐼 = 𝑟 ൬
൰
𝛼 × 𝐸𝑚

[−]

(9)

Dit is 0,76.
̅ , en dimensieloze impuls, 𝑰̅, aflezen
Dimensieloze piekoverdruk, 𝑷
Met 𝑟̅𝑝 en 𝑟̅𝐼 zijn deze 𝑃̅ en 𝐼 ̅ afgelezen in de nomogrammen in figuur 13:
𝑃̅ = 1
𝐼 ̅ = 0,062
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7.3.5 Piekoverdruk P s en impuls I s
Het laatste deel van de berekening omvat het omrekenen van de dimensieloze piekoverdruk en
impuls naar de daadwerkelijke piekoverdruk en impuls op de gewenste afstand. De piekoverdruk Ps
is bepaald met de atmosferische druk als schaalwaarde:

𝑃𝑠 = 𝑃 × 𝑃0

[𝑃𝑎]

(10)

De piekoverdruk midden op de vloerplaat, op twee meter afstand van de tank bedraagt 101325 Pa.
De impuls Is is bepaald volgens:
2

1

ቆ𝑝03 (𝛼×𝐸𝑚 )3ቇ

𝐼𝑠 = 𝐼 ×

𝑎𝑠

[𝑃𝑎. 𝑠]

De bijbehorende impuls Is bedraagt 48 Pa.s.
7.4 Positieve faseduur, t p
De positieve faseduur, tp, is de tijdsduur van een overdruk op een bepaald punt. Deze is
afhankelijk van de vorm van de golf.
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figuur 13: Dimensieloze tankstraal in relatie tot dimensieloze piekoverdruk (links) en impuls (rechts).
Oorspronkelijke grafieken afkomstig uit (Baker et al, 1983).
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figuur 14: karakteristieke vorm van het druk-tijdverloop van een schokgolf (a) en de schematische weergave hiervan
(b) (TNO, 2005).
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Bij de linker figuur (a) hoort de volgende functie voor het bepalen van de impuls, I s:

𝐼𝑠 =  )𝑡( 𝑠𝑃( 𝑡− 𝑃0 )𝑑𝑡
𝑝

[𝑃𝑎. 𝑠]

(12)

Een veel gebruikte vereenvoudiging van vorm is de benadering van het drukverloop met rechte
lijnen in de rechter figuur (b) (TNO, 2005) De impuls is dan eenvoudiger te bepalen volgens:
1

𝐼𝑠 = × 𝑃𝑠 × 𝑡𝑝
2

[𝑃𝑎. 𝑠]

(13)

In dit onderzoek is de impuls bekend en dient de positieve faseduur te worden bepaald.
Die is volgens (13) 48 Pa.s / (0,5 x 101325 Pa) = 0,95 ms.
7.5 Piekoverdruk en impuls als belasting op de vloerplaat
De berekende piekoverdruk geldt voor het bolvormig uitdijende golffront in de vrije ruimte, en is
niet gelijk aan de belasting op de vloerplaat boven de tank. Er zijn twee factoren die de grootte
van de belasting op de bovenliggende vloerplaat bepalen: reflectie en een dynamische druk als
gevolg van luchtverplaatsing (TNO, 2005). De gebruikte methodiek voor het bepalen van de
belasting op een constructie is beschreven in de PGS 1 deel 2b hoofdstuk 4: Interactie tussen blast
en constructies (TNO, 2005). Op advies van de geïnterviewde explosiedeskundigen en
constructeurs is deze methodiek gehanteerd in het onderzoek.
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7.5.1 Reflectie
Als een aankomende schok- of drukgolf een constructieonderdeel treft, in dit geval een vloerplaat,
zal de golf daar tegen reflecteren. Een gereflecteerde golf zal in tegengestelde richting bewegen
(TNO, 2005). De vloerplaat wordt dan belast met de overdruk van de gereflecteerde golf Pr. De in
de vorige paragraaf piekoverdruk bevindt zich loodrecht boven de explosie. Een loodrecht
gereflecteerde overdruk voor een schokgolf kan worden bepaald volgens:

(𝛾 + 1) × 𝑃𝑠 2
𝑃𝑟 = 2 × 𝑃𝑠 +
(𝛾 − 1) × 𝑃𝑠 + 2 × 𝛾 × 𝑃0

[𝑃𝑎]

(14)

De hiermee berekende overdruk van de gereflecteerde golf is: Pr = 278644 Pa.
7.5.2 Dynamische druk als gevolg van luchtverplaatsing
Een drukvat-explosie produceert naast een overdruk en een impuls ook een zogenoemde
explosiewind (TNO, 2005). Hierdoor ontstaat een hogere belasting op het reflecterende vlak. De
interactie van een golf met een constructieonderdeel is in drie uiterste vormen weergegeven in
figuur 15.
• Bij a kan de golf onbelemmerd over het vlak heen lopen (letterlijk). De belasting op het vlak is
gelijk aan de overdruk van de aankomende golf.
• Bij b botst de aankomende golf loodrecht tegen een vlak van zeer grote afmeting. Hierbij is de
belasting op het vlak gelijk aan de overdruk van de gereflecteerde golf.
• Bij c is het constructieonderdeel zo klein dat reflectie geen rol speelt en de belasting alleen
bestaat uit dynamische druk.

De vloerplaat boven de drukvatexplosie is in deze zin een oneindig groot vlak, waardoor de
belasting gelijk is aan overdruk van de gereflecteerde golf. Dynamische druk als gevolg van
luchtverplaatsing is hier daarom niet aan de orde.
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figuur 15: Uiterste vormen van een belasting op een constructieonderdeel. Overgenomen uit (TNO, 2005)
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7.6 Vorm en gedrag van de blast
Het is conservatief om aan te nemen dat de belasting gelijkmatig aangrijpt: de overdruk van een
blast uit zich op de vloerplaat als een ring die over de vloer ‘loopt’. De berekende piekoverdruk in
het midden is de hoogst optredende overdruk op de vloerplaat, in de richting van de opleggingen
wordt de hoogte van de drukbelasting kleiner. Als wordt aangenomen dat de blast met de
geluidssnelheid voortplant (dit is in werkelijkheid sneller), dan belast de blast tussen t=0 en t=0,94
ms slechts 0,00094 s x 343 m/s = 0,32 m is 32 cm van de vloer.
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figuur 16: de blast ‘loopt’ als een groter wordende ring over de bovenliggende vloer.

In overleg met deskundigen wordt als sterke en conservatieve vereenvoudiging aangenomen dat de
piekoverdruk direct boven de tank tegelijk over twee meter van de vloerplaat aangrijpt. Figuur 16
geeft een schematische weergave met een benadering hoe de schokgolf de vloerplaat zal belasten.
De belasting over twee meter is ongeveer gelijk aan de gemiddelde belasting op de gehele plaat.
Dit is een sterke overschatting, maar voldoende voor een eerste berekening.
De drukbelasting op de vloerplaat, het blauwe deel in figuur 16, is dan gelijk aan 278 KPa x 2 x 1,2
= 669 kN.
Als dit leidt tot een kritische doorbuiging van de vloerplaat, dan wordt een minder conservatieve
vereenvoudiging doorgerekend, waarin een nauwkeurigere drukbelasting wordt bepaald uit
gemiddelde impulsen en overdrukken. Die is nog steeds conservatief. Daarom geldt dat als de
verplaatsing dan niet meer kritisch is, een verdere verfijning niet meer nodig is.
7.7 Resultaat
Middels Molkov’s method zijn de piekoverdruk Ps en de impuls Is bepaald van de aankomende
schokgolf. Deze bedragen respectievelijk 101 KPa en 0,048 KPa.s. De blootstellingsduur, ofwel de
positieve faseduur op dat punt is 0,95 ms.
Door reflectie van de aankomende golf tegen de vloerplaat is de belasting op de vloerplaat gelijk
aan de overdruk van de gereflecteerde golf, Pr. De loodrechte reflectie resulteert in een overdruk
van 279 KPa. Er is een drukbelasting berekend van 669 kN.
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8. Respons van de hoofddraagconstructie (deelvraag 5)
Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek om de respons van de vloerplaat op de explosiebelasting van
de blast als gevolg van een drukvatexplosie te bepalen. Daarna wordt deze bepaald om vervolgens
te kunnen beoordelen of de gevolgen acceptabel zijn.
8.1 Constructies en explosiebelastingen
8.1.1 Statische en dynamische belastingen
In de constructieleer wordt onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische belastingen.
• Een statische belasting is een belasting die voor een lange tijd onveranderlijk aanwezig is of
zeer langzaam verandert. Hierbij zijn de inwendige krachten in de constructie op elk moment
in evenwicht met de aanwezige belasting.
• Een belasting is dynamisch als deze snel verandert in de tijd of de plaats waar de kracht
aangrijpt. Dan maken de inwendige krachten samen met massa-traagheidskrachten evenwicht
met de aanwezige belasting (TNO, 2005).
De explosiebelasting door de blast is een heftige, maar zeer korte belasting: een dynamische
belasting. Als dergelijke belasting statisch wordt doorgerekend, dus alsof hij permanent aanwezig
is, dan is de kans groot dat een constructie volgens berekeningen bezwijkt, terwijl dit in
werkelijkheid niet het geval is. Daarom is het belangrijk om bij het bepalen van de respons van de
vloerplaat zo veel als mogelijk rekening te houden met de korte blootstellingsduur van de
belasting en de massatraagheid van het constructieonderdeel.

figuur 17: spanning-rekdiagram. (Georgia Institute of Technology, University of Georgia)
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8.1.2 Elastische en plastische vervorming
Een constructieonderdeel kan door een belasting elastisch of plastisch vervormen. Elasticiteit en
plasticiteit van een materiaal is goed te zien in een spanning-rekdiagram zoals figuur 18.
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Elastische vervorming treedt op tussen de oorsprong en het punt met spanningsniveau ‘yield stress’
(vloeigrens). Eerst is de relatie tussen spanning en rek lineair, daarna niet-lineair, en het
constructieonderdeel keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm als de belasting is weggenomen.
Als de belasting zo groot is dat de ‘yield stress’ wordt overschreden, dan is het
constructieonderdeel blijvend ofwel plastisch vervormd. De plastische vervorming treedt op tussen
‘yield stress’ en ‘fracture’ (Jong, sd).
Een hoofddraagconstructie wordt zo ontworpen dat in normaal bedrijf enkel elastische vervorming
optreedt. Bij explosies is dat niet de norm. Dit is een abnormale ontwerpsituatie waarbij de
vervorming van een constructieonderdeel anders wordt beoordeeld, omdat verwacht wordt dat
een explosie vrijwel nooit plaatsvindt. Daarom mag een vloer wel blijvend vervormen, maar mag
deze, en het gebouw, niet bezwijken. Het plastische gebied vormt dus een marge waarin een
constructie(onderdeel) meer energie kan absorberen dan in het lineaire gebied, zonder dat dit
direct leidt tot lokaal of globaal bezwijken (Flink, 2020) Daarom is het waardevol om bij het
bepalen van de respons van de vloerplaat eerst met elastische vervorming te rekenen, en indien
nodig plastische vervorming toe te voegen.
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8.2 Beschikbare bepalingsmethoden
Er zijn vier bepalingsmethoden beschikbaar. Dit zijn de bepalingsmethoden zoals opgenomen in de
NEN 1991-1-7 buitengewone belastingen, de equivalent-statische methode, het één-massaveersysteem en de eindige-elementenmethode. Deze methoden zijn verzameld middels
literatuuronderzoek en interviews met deskundigen.
8.2.1 NEN 1991-1-7 buitengewone belastingen
Deze NEN-norm is onderdeel van de Eurocode 1. De norm geeft in de bijlage verschillende
bepalingsmethoden voor het bepalen van overdrukken als gevolg van stofexplosies en het
exploderen van gelekt gas in een ruimte (gaswolkexplosies), en het gevolg daarvan voor
constructies.
Hierbij wordt aangenomen dat de overdruk als een gelijkmatige belasting tegelijk aangrijpt op alle
constructieonderdelen in een ruimte. Daarnaast wordt hierbij al rekening gehouden met het
wegstromen van de overdruk door explosieluiken (NEN, 2015). De resterende explosiedruk in de
ruimte wordt vervolgens statisch doorgerekend op de constructie van een bouwwerk.
8.2.2 Equivalent-statische methode
Dat is een statische benadering van de respons op een dynamische explosiebelasting. De
explosiebelasting wordt vermenigvuldigd met een Dynamic Load Factor (DLF). De dynamische
belasting van de explosie wordt hiermee omgerekend naar een equivalent statische belasting. Zo
probeert men het effect van de blootstellingsduur van de dynamische belasting op de constructie
te benaderen (Flink, 2020). Vervolgens wordt het constructieonderdeel statisch doorgerekend op
sterkte.
8.2.3 Eén-massaveersysteem (single degree of freedom)
Het één-massaveersysteem is een vereenvoudigde methode om een constructieonderdeel
dynamisch door te rekenen (Flink, 2020) (van Doormaal, 2020). Middels deze methode is de
vloerplaat omgeschreven naar een veer. De vloerplaat heeft namelijk een bepaalde effectieve
stijfheid als je hem ‘indrukt’.
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Dit komt overeen met de veerconstante van een veer: er is een bepaalde kracht nodig om de veer,
in dit geval de vloerplaat, over een bepaalde afstand in te drukken. De vloerplaat heeft ook een
bepaalde effectieve massa en dan is het massa-veersysteem compleet.
8.2.4 Eindige-elementenmethode (e.e.m.)
Om de hoofddraagconstructie van een gebouw door te rekenen op buitengewone belasting van
explosies, wordt in de praktijk regelmatig gebruik gemaakt van een simulatie van de respons op
een explosie in een 3d model (Robbemont, 2020) (Flink, 2020). Een gemodelleerd gebouw wordt in
kleine blokjes (elementen) opgedeeld, waarna op een gekozen vlak het drukverloop van een
explosie als randvoorwaarde wordt aangelegd. De computer berekent vervolgens het verloop in de
tijd van de spanningen en de verplaatsingen in de constructieonderdelen (TNO, 2005) (Flink, 2020).
Middels grafieken en figuren wordt (het verloop van) het effect van de explosie op verschillende
constructieonderdelen weergegeven. Dit is het resultaat van zowel de lineaire als de niet-lineaire
capaciteit van de constructie. Hieruit kan men vervolgens concluderen of de
hoofddraagconstructie voortschrijdend, lokaal of niet bezwijkt. Het grootste voordeel is dat het
globale gedrag van de hoofddraagconstructie in één keer wordt berekend.
Deze bepalingsmethode kan nauwkeurigere uitkomsten genereren dan de eerstgenoemde drie
vereenvoudigde methoden, maar vergt veel ervaring en achtergrondkennis over de eindigeelementenmethode.

Het eerste uitgangspunt is een onvermijdelijke: de methode dient toereikend te zijn voor het
bepalen van een respons van een blast als gevolg van een drukvatexplosie. De methoden die zijn
gegeven in de NEN 1991-1-7 zijn gebaseerd op voorgemengde stof- en gaswolkexplosies en daarom
niet toereikend voor de bepaling van de respons op een schokgolf van een blast. In werkelijkheid
verplaatst de golf zich namelijk als een ring over de vloerplaat heen en grijpt niet gelijkmatig aan
op de omringende constructieonderdelen. Deze valt daarom per definitie af.
In de onderstaande keuzematrix zijn de overgebleven drie methoden getoetst aan de andere
uitgangspunten.
Tabel 12 keuzematrix bepalingsmethode respons vloerplaat
variant
uitgangspunten
Moet binnen 17 weken te onderzoeken zijn.
De methode moet rekening kunnen houden met plastische
vervorming
De methode moet rekening houden met de zeer korte
blootstellingsduur van de blast op de vloerplaat
totaal aantal punten

e.e.m.
x
v

equivalentstatisch
v
x

éénmassaveersysteem
v
v

v

-

v

2

1,5

3

Mede door de statische benadering en het feit dat het plastische vervorming niet is meegenomen
in de berekening, wijst het resultaat van de equivalent-statische methode vaak uit dat de
hoofddraagconstructie niet genoeg capaciteit heeft, terwijl deze in de benadering van een één54
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8.2.5 Geschikte bepalingsmethode
Om te bepalen welke methode het meest bruikbaar is voor dit onderzoek, is geanalyseerd of de
uitgangspunten van de methode passen bij de uitgangspunten van het afstudeeronderzoek. In
overleg met de deskundigen en DGMR (opdrachtgever) is een methode gekozen voor verdere
applicatie in het onderzoek.
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massaveersysteem in het niet-lineaire gebied prima voldoet. Vanwege deze onnauwkeurigheid is
dit niet de juiste methode voor dit afstudeeronderzoek. De eindige-elementenmethode is zeer
complex, wat deze methode ongeschikt maakt voor dit afstudeeronderzoek. Het éénmassaveersysteem is daarom voor dit onderzoek gekozen als de best benaderende methode om de
dynamische belasting door te rekenen op de vloerplaat.

c:\users\sre\desktop\projecten\yael\afstudeerscriptie_yaeldhaene_16072545_definitief.docx 01-04-2021

8.3 Bepaling maximale verplaatsing van de vloerplaat
Zoals in de vorige paragraaf aangegeven wordt bij het één-massaveersysteem de
constructie(onderdeel) vereenvoudigd naar een massa M en een veer met veerconstante K. In
figuur 19 is dit weergegeven. In de PGS1 deel 2b: Effecten van explosie op constructies (TNO,
2005), zijn de functies van de één-massaveersysteem berekening gegeven. Alle formules in deze
paragraaf zijn hieruit afkomstig. Daarnaast wordt de vloerplaat in deze berekening beschouwd als
(samengestelde) ligger en zo wordt deze hierna ook aangeduid.

figuur 18: één-massaveersysteem. Overgenomen uit (Biggs J. M., 1964)

Evenwicht van een één-massaveersysteem kan worden bepaald volgens:

𝐹 (𝑡) = 𝑊 × 𝑢ሷ + 𝐾 × 𝑢

(15)

‘y’ is in dit onderzoek vervangen door ‘u’.
8.3.1 Laagste eigenfrequentie van de samengestelde ligger , ƒ𝟎
Allereerst dient de eigenfrequentie van de samengestelde ligger te worden bepaald. Als de
vloerplaat door de stoot van de blast in beweging is gebracht, trilt deze met een bepaalde
frequentie. Een draagconstructie is een continue systeem en daarom is het aantal frequenties in
werkelijkheid oneindig groot. Om de maximale verplaatsing te bepalen is echter maar één
frequentie nodig. Dit is de eerste ofwel de laagste eigenfrequentie.
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De laagste eigenfrequentie, ƒ0, wordt berekend volgens de formule van Timoshenko voor
scharnierende liggers:

ƒ0 =

𝜋
𝐸×𝐼
×ඨ
2
2×𝑙
𝜌 × 𝐴𝑙

(16)

[𝐻𝑧]

Het soortelijk gewicht van het beton, ρ, is 2400 kg/m3, de elasticiteitsmodulus van C45/C55
beton, E, is volgens Eurocode 2 gelijk aan 36x109 N/m2 en de doorsnedeoppervlakte, Al, is 0,2618
m2. Alleen het traagheidsmoment van de samengestelde ligger, I, moet nog worden berekend.
Tabel 13 Berekening traagheidsmoment samengestelde ligger
Al [mm2]

Io [mm4]

afstand d [mm]

I =Σ( Io + d2 x Al) [mm4]

druklaag

0,070x1200 = 84000
(VBI, 2021) 177829

295-178,1 =
116,9
178,1-122,9 =
55,2

1,182E+09

kanaalplaatvloer

(1/12)x1200x703 =
3,4x107
(VBI, 2021) 1,4x109

onderdeel

samengestelde ligger

𝑍=

𝑍=

261829

1,977E+09
3,159E+09

∑𝑖 (𝐴𝑖 × 𝑎𝑖 )
∑𝑖(𝐴𝑖 )

84000 × 295 + 177829 × 122,9
261829
𝑍 = 178,1 𝑚𝑚

Het traagheidsmoment van de samengestelde ligger, I, is gelijk aan 3,15x10-3 m4.
Vervolgens is de laagste eigenfrequentie, ƒ0, berekend volgens (16). Deze bedraagt 10,19 Hz.
8.3.2 Eigentrillingstijd, T, en hoekfrequentie, ω
De eigentrillingstijd, T, is de tijd die nodig is voor één hele trilling en is bepaald volgens:

𝑇=

1
ƒ0

[𝑠]

(17)

Dit is 0,098 s.
De hoekfrequentie, ω, is bepaald volgens:

𝜔 = ƒ0 × 2𝜋
Dit bedraagt 64 s-1.
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[𝑠 −1 ]

(18)
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figuur 19: Links: berekening samengesteld zwaartepunt tbv afstand d in Tabel 13.
Rechts: doorsnede van samengestelde ligger met afmetingen en zwaartepunten van de kanaalplaatvloer, druklaag en
samengestelde ligger.
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8.3.3 Veerconstante, K
De veerconstante, K, is bepaald uit de volgende functie:

ƒ0 =

1
𝐾
×ඨ
2𝜋
𝑀𝑒𝑓𝑓

(19)

[𝐻𝑧]

Hieruit volgt:

𝐾 = 𝑓02 × 4𝜋 2 × 𝑀𝑒𝑓𝑓

(20)

[𝑁/𝑚]

Voor de massa van de ligger, Ml, bestaat uit de massa van de druklaag en de massa van de
kanaalplaatvloer. Respectievelijk is dit 2400 kg/m3 x 9,72 m2 x 0,07 m = 1633 kg en 383 kg/m3 (VBI,
2021) x 9,72 = 3723 kg. Om tot de effectieve massa, Meff, te komen moet de totale massa
vermenigvuldigd worden met een ‘mass factor’, Km. De doorbuiging in het midden van de plaat is
maximaal, terwijl de doorbuiging bij de opleggingen nihil is. Daardoor is de massa in het midden
van de plaat wél effectief en de massa bij de opleggingen niet. Voor berekeningen in het
elastische gebied geldt km=0,5 (Biggs J. M., 1964). De effectieve massa, Meff, is dan 0,5 x (1633 kg
+ 3723 kg) = 2678 kg.
De veerconstante K komt daarmee volgens (20) op 10967647 N/m.

c:\users\sre\desktop\projecten\yael\afstudeerscriptie_yaeldhaene_16072545_definitief.docx 01-04-2021

8.3.4 Dynamic Load factor, DLF
De Dynamic Load Factor is bepaald volgens:

𝐷𝐿𝐹 = 𝜔 × 𝑡𝑝

[−]

(21)

De positieve faseduur is bepaald in hoofdstuk 7 en bedraagt 0,94 ms.
De DLF is dan 0,061.
8.3.5 Totale quasi-statische belasting, F b
De drukbelasting zoals bepaald in §7.6 bedraagt 668745 kN. De totale quasi-statische belasting, Fb,
op de ligger is voor een duur van 0,94 ms bepaald volgens:

𝐹𝑏 = 𝐷𝐿𝐹 × 𝑃𝑟

[𝑃𝑎]

(22)

[𝑚]

(23)

Dit is 40485 kN.
8.3.6 Maximale verplaatsing, u
De maximale verplaatsing is bepaald volgens:

𝑢=

𝐹𝑏
𝐾

De maximale verplaatsing is 3,69 mm.
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8.4 Gevolgen door verplaatsing kanaalplaatvloer
De samengestelde ligger zal volgens deze berekening maximaal 3,69 mm verplaatsen. De
verplaatsing resulteert in een doorbuiging in het midden van de ligger. Daarom is het noodzakelijk
om te controleren of het moment ter plaatse van de maximale verplaatsing niet groter is dan het
maximaal op te nemen moment. De verplaatsing van kanaalplaatvloer produceert een negatief
moment in het midden van de plaat. Als dit moment groter is dan de wapening in de vloerplaat
aankan, Med > Mcr, dan kan deze breken en bezwijken. Het is daarom verstandig om het optredende
moment te berekenen en te controleren.
Kanaalplaatfabrikant VBI heeft telefonisch laten weten dat de kanaalplaat met een hoogte van 260
mm een negatief moment van maximaal 50 kNm kan weerstaan.
8.4.1 Positief moment door eigen gewicht en permanente belasting
De vloerplaat heeft door de ontwerpbelastingen al een positief moment, Mo in het midden van de
vloerplaat. Deze moet worden meegerekend om het resulterende moment Med te bepalen.
De q-last als bepaald in §5.3.1 kan niet worden gebruikt. De eurocode 1 stelt namelijk dat
variabele belasting als verkeersbelastingen bij accidental loadcases niet mag worden meegeteld.
Daarnaast moet de gunstige belasting worden vermenigvuldigd met een factor 1. Daarom is
hieronder een nieuwe q-last bepaald.
Uiterstegrenstoestand (CC2)
qed = 1,35 x 5,58 x 1 =
qed = 1,2 x 5,58 x 1 =

7,5 kN/m2
6,7 kN/m2

Voor een ligger met een breedte van 1,2 meter is qo = 9 kN/m.

𝑀𝑜 =

1
× 𝑞𝑜 × 𝑙 2
8

[𝑘𝑁/𝑚]

(24)

Het moment is 68,4 kNm.
8.4.2 Moment in het midden van de ligger
De belasting op de ligger, qb, is niet gelijk aan de quasi-statische belasting, Fb. qb kan worden
bepaald volgens het vergeet-mij-nietje:

𝑞𝑏 =

384 × 𝐸 × 𝐼 × 𝑢
5 × 𝑙4

[𝑘𝑁/𝑚]

Dit is 8,7 kN/m.
Het moment, Mb, is bepaald volgens (24). Dit is (1/8) x 8,7 kN/m x 7,82 = 66,2 kNm.
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De ligger wordt beschouwd als een scharnierende oplegging. (Flink, 2020) Daarbij horen de
volgende vergeet-mij-nietje om de M0 te bepalen:
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Het negatieve moment in het midden van de ligger ten gevolge van de 3,67 mm doorbuiging is 66,2
kNm. Het positieve moment aldaar door de permanente belasting en het eigen gewicht is 68 kNm.
Het resulterende moment, Med is dan 68,4 kNm – 66,2 kNm = 2,2 kNm. Het kritische moment van
-50 kNm zal niet worden bereikt, wat betekent dat de wapening in de vloerplaat niet zal breken
ten gevolge van de explosiebelasting van de blast.
8.5 Resultaat
Middels een elastische berekening met het één-massaveersysteem is de maximale verplaatsing van
de kanaalplaatvloer, u, bepaald. Dit is circa 3,7 mm bij een quasi-statische belasting van 40485 kN
met een blootstellingsduur van 0,94 ms. Vervolgens is berekend of de wapening in de vloerplaat
breekt in het midden van de vloerplaat. Uit berekeningen blijkt dat het resulterende moment in
het midden van de vloerplaat, Med, maximaal 2,21 kNm wordt en dus positief blijft.
Het is noodzakelijk te vermelden dat dit een overschatting is van de werkelijke situatie. Voor nu is
aangenomen dat de vloerplaat gelijkmatig wordt belast met een quasi-statische belasting van
40485 kN, gedurende 0,94 ms.
In werkelijkheid is de belasting op de plaat kleiner. Dit omdat de sterkte van de blast over afstand
sterkt afneemt. De overdruk van de aankomende golf is ter plaatse van de opleggingen (op een
afstand van circa 4,5 meter van de explosie) al gehalveerd. Daarnaast wordt de vloerplaat niet één
moment gelijkmatig belast, maar ‘loopt’ de belasting over de vloer heen. De werkelijke
verplaatsing/doorbuiging zal daarom tussen de 0 en 3,7 mm bedragen.

c:\users\sre\desktop\projecten\yael\afstudeerscriptie_yaeldhaene_16072545_definitief.docx 01-04-2021

De explosiebelasting van de blast zal niet leiden tot lokaal of globaal bezwijken van de
hoofddraagconstructie.
Omdat met de sterke en conservatieve aannamen van de quasi-statische belasting (een flinke
overschatting is van de werkelijke belasting) is bepaald dat explosiebelasting van de blast op het
bovenliggende vloersysteem niet leidt tot lokaal of voortschrijdend bezwijken van de
hoofddraagconstructie, zijn aanvullende berekeningen middels nauwkeurigere bepalingsmethoden
als het één-massaveersysteem in het plastische gebied of zelfs de eindige-elementen-methode niet
nodig.
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9. Kans- en effectreducerende maatregelen (deelvraag 6)
Bij het opstellen van het onderzoeksplan was beoogd om de zesde deelvraag in dit hoofdstuk te
beantwoorden:
Welke kans- en effectreducerende maatregelen kunnen het voortschrijdend of plaatselijk
bezwijken van de hoofddraagconstructie van het gebbouw door de explosie beperken?
Met de beantwoording op de verschillende subdeelvragen (zie §1.4.2) zou een maatregelenpakket
worden ontworpen om de gevolgen van een drukvatexplosie op een hoofddraagconstructie te
beperken. Met gevolgen wordt bedoeld het voortschrijdend bezwijken van de
hoofddraagconstructie.
Gaandeweg het onderzoek is, in overleg met de opdrachtgever, omwille van de tijd de scope van
het onderzoek verder afgebakend tot de gevolgen van de blast op het bovenliggende vloersysteem
(zie verdere toelichting in de conclusie).
In het vorige hoofdstuk is toegelicht dat er is berekend dat de explosiebelasting van de blast niet
leidt tot het bezwijken van de bovenliggende vloerplaat en dus niet tot het voortschrijdend
bezwijken van de hoofddraagconstructie. Het ontwerpen van een maatregelenpakket is daardoor
niet nodig, waardoor deelvraag 6 is komen te vervallen en niet wordt behandeld in het scriptie.
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10. Plaats van de resultaten in de bredere problematiek
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de flowchart in bijlage 9 een beeld geschetst van de plaats
van het onderzoeksresultaat in het representatieve scenario. Hieruit volgt een lijst met
onderzoeksvragen om de andere gevolgen van de drukvatexplosie voor een hoofddraagconstructie
vast te stellen.
10.1 Uitgeworpen fragmenten
Eerder is vermeld dat uitgeworpen fragmenten van grotere afmetingen mogelijk in staat zijn om
een hoofddraagconstructie te beschadigen. Experimenteel onderzoek wijst uit dat fragmenten
grote afstanden kunnen afleggen. Een test in het vrije veld betreft het exploderen van een type III
waterstof hogedruk tank van 88 L en een druk van 31,8 MPa, die was gemonteerd in een SUV met
een afmeting van 4,52m bij 1,78m. Het grootste fragment van het voertuig (figuur …) werd
tweeëntwintig meter verplaatst en het grootste fragment van de tank (figuur …) werd
eenenveertig meter uitgeworpen (Zalosh R., 2005).
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Hoe groot de schade is aan, en welke gevolgen die heeft voor de hoofddraagconstructie zal verder
onderzocht moeten worden. Deze is afhankelijk van de hoeveelheid interne energie die wordt
omgezet in kinetische energie voor de fragmenten. Dit is per situatie verschillend en daarom
moeilijk analytisch uit te drukken. In het representatieve scenario ligt het deel kinetische energie
voor fragmenten naar verwachting tussen 0 en 0,88, uitgaande van maximaal 0,12 mechanische
energie voor de blast (Molkov et al., 2015) en eventuele energieverliezen.
10.2 Blast
In dit onderzoek is vastgesteld dat het vloersysteem niet bezwijkt door de blast. Er is aangenomen
dat maximaal een fractie 0,12 van de interne energie wordt omgezet in mechanische energie voor
de blast en dat een klein gedeelte van maximaal 0,09 van de chemische energie van de
waterstofverbranding aan de blast bijdraagt.
Om te bepalen of de blast in staat is om andere onderdelen van de hoofddraagconstructie van het
gebouw lokaal of globaal te laten bezwijken, is nader onderzoek nodig naar de impact op
kolommen en stabiliteitswanden in het nabije veld. Smalle kolommen hebben naar verwachting
weinig last van de botsende schokgolf. Bij grotere constructie-onderdelen ontstaat een
drukverschil op de voor- en achterkant, waardoor deze belast wordt door de blast (TNO, 2005). Of
dit ook geldt voor slanke kolommen is niet bekend.
Hoe groot de impact is op kolommen kan eveneens worden bepaald middels het éénmassaveersysteem of met de eindige-elementenmethode (TNO, 2005).
10.3 Wolkbrand
De wolkbrand is het derde explosieverschijnsel. De vrijgekomen waterstof expandeert, en drukt de
lucht naar buiten. Op het contactvlak van waterstof en lucht vindt (turbulente) menging plaats,
wat zorgt voor een volume aan mengsel tussen de explosiegrenzen. Dat verbrandt zeer snel, wat
weer zorgt voor verdere thermische expansie bovenop die ten gevolge van de hoge druk in het
drukvat. Ondanks het naar buiten drukken is de menging redelijk effectief, want de verbranding
van de inhoud van een 80 liter tank duurt niet meer dan 4,5 s (Zalosh R., 2005). Tijdens de
expansie ontstaat een enkele seconden durende hoge thermische belasting en een naar
verwachting beperkte overdruk.
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10.4 Restdruk
In zeer besloten parkeergarages kan de overdruk van de wolkbrand moeilijk wegvloeien. Aan het
eind van de wolkbrand resteert een overdruk die de hoofddraagconstructie belast, en waarvan de
hoogte afhangt van de verhouding van de hoeveelheid waterstof in het drukvat en het volume van
de parkeergarage. De blootstellingsduur van de constructie aan die druk is afhankelijk van de
grootte van de openingen van de garage naar buiten en van de stromingsweerstanden op de route
naar buiten. Er zal verder onderzocht moeten worden welke impact deze overdruk heeft op een
hoofddraagconstructie.
10.5 Onderzoeksvragen
Uit de voorgaande paragrafen is een aantal onderzoeksvragen voortgekomen. Deze zijn
weergegeven in de onderstaande lijst.
Tabel 14 onderzoeksvragen gevolgen voor de hoofddraagconstructie
Nr
1
2
3

4

5
6

Onderzoeksvraag
Welke schade kunnen uitgeworpen fragmenten als gevolg van de drukvatexplosie toebrengen aan een
hoofddraagconstructie?
Welke impact heeft de blast op de kolommen? Leidt dit tot lokaal of zelfs voortschrijdend bezwijken van de
hoofddraagconstructie?
Welke impact heeft de wolkbrand op de hoofddraagconstructie? Hoe groot is de thermische belasting en wat is
de impact hiervan op de hoofddraagconstructie, gelet op de duur van meerdere seconden? En hoe groot is de
mechanische belasting?
Hoe groot is de eventuele restdruk als gevolg van de wolkbrand in een zeer besloten parkeergarage? Hoe lang
houdt deze aan en wat zijn de gevolgen voor de hoofddraagconstructies? Gevolg voor grote en kleine
parkeergarages?
Welke gevolgen heeft een drukvatexplosie voor andere constructieprincipes?
Welke gevolgen heeft een blast voor een onderliggende vloer als dit een verdiepingsvloer is? Leidt dit tot
lokaal of zelfs voortschrijdend bezwijken van de hoofddraagconstructie?

nr
1
2
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Onderzoeksvragen
Kunnen de uitgeworpen fragmenten als gevolg van de drukvatexplosie een de blusinstallatie zodanig
beschadigen dat deze de brand niet meer kan beheersen?
Als het gevolg van één drukvatexplosie beperkt blijft, wat is de impact van opvolgende explosies en
fakkelbranden?
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Tabel 15 onderzoeksvragen gevolgen voor branduitbreiding
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11. Conclusie
11.1 Hoofdvraag van het onderzoek
De hoofdvraag bij aanvang van dit onderzoek was:
‘Welke gevolgen heeft, in een representatief scenario, het exploderen van een waterstof
hogedruktank van een auto in een parkeergarage voor de sterkte van de
hoofddraagconstructie van een gebouw, en welke kans- en effectreducerende maatregelen
kunnen het risico beperken?’.
Tijdens het onderzoeksproces bleek dat deze vraag en de beantwoording ervan omvangrijker was
dan voorafgaand ingeschat. Daarom is gedurende het proces, omwille van de tijd de scope van dit
onderzoek verder afgebakend. Het onderzoeksresultaat geeft antwoord op de bijgestelde
hoofdvraag:
‘Welke gevolgen heeft, in een representatief scenario, de blast als gevolg van een
drukvatexplosie in een waterstof FCEV in een parkeergarage voor de sterkte van het
bovenliggende vloersysteem en mogelijk de gehele hoofddraagconstructie, en zijn kans- en
effectreducerende maatregelen noodzakelijk om het risico beperken?’
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Noot: een verdere verantwoording over het bijstellen van de hoofdvraag van het onderzoek
waarbij het in voldoende mate bijdragen aan de onderzoeksvraag vanuit de opdrachtgever en het
behalen van de HBO-competenties ter afronding van de Bouwkunde opleiding worden geborgd is
opgenomen in hoofdstuk 12 - Discussie.
11.2 Beantwoording van de hoofdvraag
Het representatieve scenario omvat een drukvatexplosie door localized fire als representatieve
situatie, en een ondergrondse besloten parkeergarage met bovenbouw waarin een woonfunctie en
commerciële plint gehuisvest is. De hoofddraagconstructie van de parkeergarage in dit fictieve
maar representatieve gebouw bestaat uit geprefabriceerde betonnen kolommen en
kanaalplaatvloeren.
Middels Molkov’s method zijn de piekoverdruk Ps en de impuls Is bepaald van de aankomende
schokgolf. Deze bedragen respectievelijk 101 KPa en 0,048 KPa.s. Door reflectie van de
aankomende golf tegen de vloerplaat is de belasting op de vloerplaat gelijk aan de overdruk van
de gereflecteerde golf, Pr. De loodrechte reflectie resulteert in een overdruk van 279 KPa. Er is
een drukbelasting berekend van 669 kN.
Middels een berekening met het één-massaveersysteem in het elastische gebied is de maximale
doorbuiging van de kanaalplaatvloer, u, bepaald. Dit is circa 3,7 mm bij een quasi-statische
belasting van 40485 kN met een blootstellingsduur van 0,94 ms. In werkelijkheid zal dit 1 tot 3,7
mm zijn.
Vervolgens is berekend of als gevolg hiervan de wapening van de vloerplaat breekt. Uit
berekeningen blijkt dat het resulterende moment in het midden van de vloerplaat, M ed, maximaal
2,21 kNm wordt en dus positief blijft. Het kritische moment van -50 kNm wordt dus niet bereikt.
De explosiebelasting van de blast op het bovenliggende vloersysteem zal dus niet leiden tot lokaal
of globaal bezwijken van de hoofddraagconstructie. Er zijn daarom ook geen maatregelen nodig.
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Omdat met de sterke en conservatieve aannamen van de quasi-statische belasting (een flinke
overschatting is van de werkelijke belasting) is bepaald dat explosiebelasting van de blast op het
bovenliggende vloersysteem niet leidt tot lokaal of voortschrijdend bezwijken van de
hoofddraagconstructie, zijn aanvullende berekeningen middels nauwkeurigere bepalingsmethoden
niet nodig.
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12. Discussie
In dit hoofdstuk wordt de weerbaarheid van zowel het onderzoeksresultaat, als het
afstudeerresultaat besproken.
12.1 Onderzoeksresultaat
12.1.1 Gevolgen voor de hoofddraagconstructie
In dit afstudeeronderzoek is vastgesteld dat de fysische blast als gevolg van de drukvatexplosie
geen schade aanricht aan het bovenliggende vloersysteem, zodanig dat dit kan leiden tot lokaal of
voortschrijdend bezwijken van de hoofddraagconstructie van het gebouw.
Hiermee kan nog geen uitspraak worden gedaan over de gevolgen die de blast heeft op andere
onderdelen van de hoofddraagconstructie dan de bovenliggende vloer; en zeker niet over de
gevolgen die de andere verschijnselen van de drukvatexplosie kunnen hebben op de gehele
hoofddraagconstructie.
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Hiervoor is nader onderzoek nodig naar de impact van de blast op andere constructieonderdelen
als kolommen en wanden, en de impact van de wolkbrand, de uitgeworpen fragmenten en de
restdruk op de hoofddraagconstructie.
In het representatieve scenario is de drukvatexplosie gesitueerd op de onderste parkeerlaag.
Mocht een drukvatexplosie plaatsvinden op een parkeerlaag waarbij de onderliggende vloer niet
direct grenst aan de aarde maar aan een andere parkeerlaag, dan is het zeer relevant om de
gevolgen van de blast voor deze onderliggende vloer te onderzoeken. Deze ligt op zeer korte
afstand van een halve meter van de tank en krijgt daarom naar verwachting een zeer grote klap te
verduren.
Daarnaast betreft dit onderzoek het gevolg voor één tank. De meeste waterstof FCEV’s zijn
uitgerust met twee of zelfs drie tanks. Wat zijn de gevolgen voor een tweede tank? En welke
impact heeft dat mogelijk op een hoofddraagconstructie?
12.1.2 Verband tussen andere gevolgen en de gevolgen voor een
hoofddraagconstructie
Naast de hier bestudeerde gevolgen voor de hoofddraagconstructie heeft een exploderend drukvat
ook directe gevolgen voor personen (hulpverleners en gebruikers) binnen het effectgebied dat kan
oplopen tot 50 m of meer.
Logischerwijs heeft dit risico invloed op de inzettactiek van de brandweer. Momenteel schat DGMR
de kans op een drukvatexplosie als gevolg van een localized fire op 5% tot 35%. Ook is bekend dat
een type IV hogedruk tank binnen zes tot dertien minuten kan exploderen als de TPRD niet tijdig
activeert (Zalosh R., 2005) (Molkov, 2014). De gevolgen van de blast zijn fataal voor personen in
een straal tot circa tien meter van de explosie (Li, 2018) (Shentsov, V. et al., 2016). Maar
fragmenten en de wolkbrand zijn over grotere afstanden dodelijk, 50 m is een redelijke schatting.
Dit alles betekent dat de veiligheid van de inzetploeg alleen gewaarborgd is als de inzetploegen na
aankomst ten minste 50 m afstand houden totdat duidelijk is dat alle tanks in het voertuig zijn
afgefakkeld of geëxplodeerd.
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Daarnaast is de vraag in welke mate uitgeworpen fragmenten een automatisch blussysteem in de
parkeergarage kunnen beschadigen. Mocht deze aanzienlijke schade aanrichten, zodanig dat deze
niet meer voldoende in staat is om de brand te beheersen, dan is branduitbreiding naar (veel)
andere auto’s een voor de hand liggend gevolg (DGMR et al., 2020).
De hierboven beschreven kansen en gevolgen zijn van toepassing op slechts één tank van een
brandende waterstof FCEV. Mocht de brandweer uit veiligheidsoverwegingen besluiten de
parkeergarage niet te betreden en dus niet binnen in te zetten, dan is in een parkeergarage zonder
blusinstallatie of met een inmiddels defecte blusinstallatie, de kans dat de brand zich verder
uitbreidt groot. Breidt de brand zich uit naar andere voertuigen waaronder meer waterstof FCEV’s,
dan leidt dit onder andere tot meer drukvatexplosies of andere risico’s uit de gebeurtenissenboom.
De vraag is of de hoofddraagconstructie tegen een opeenvolging van belastingen bestand is.
Deze benadering gaat veel verder dan de onderzoeksvraag, maar het is zeer belangrijk om voor
ogen te houden welke consequenties een explosie kan hebben en welke invloed deze
consequenties hebben op andere gevolgen in het gehele vraagstuk.
12.2 Afstudeerresultaat
Het onderzoeksresultaat geeft geen antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek zoals bij
aanvang van het onderzoek geformuleerd. Desondanks kan worden aangetoond dat dit onderzoek
heeft geleid tot een succesvol afstudeertraject. Hiervoor toetsen we het afstudeerresultaat in
tabel 15 aan de twee algemene randvoorwaarden die zijn opgesteld in §2.2.2 en aan de
voorwaarde dat de vraag van de opdrachtgever (DGMR) beantwoord moet worden.

Middels het onderzoek moeten drie generieke en drie technische HBO-competenties worden
behaald. De generieke competenties, onderzoeken, communiceren en samenwerken, en managen
en innoveren, zijn reeds of worden nog aangetoond middels een met een voldoende beoordeeld(e)
Plan van Aanpak, verdediging, scriptie, onderzoeksproces en eindpresentatie. De indicatoren van
de drie technische competenties initiëren en sturen, ontwerpen, specificeren, zijn aangetoond in
de scriptie met de werkzaamheden van het onderzoek (zie de competentieformulieren met de
vertaling van de indicatoren naar de verschillende afgeronde aspecten binnen het afstuderen). Met
het doorlopen onderzoeksproces en het behaalde onderzoeksresultaat wordt daarom voldaan aan
de tweede randvoorwaarde (HBO-competenties).
De verdere afbakening tijdens het onderzoeksproces heeft altijd plaatsgevonden in overleg met
DGMR (opdrachtgever). Hierdoor is de vraag van DGMR voor dit afstudeeronderzoek ook bijgesteld
tot enkel het onderzoek naar de gevolgen van de blast op de bovenliggende vloer. Het behaalde
onderzoeksresultaat geeft antwoord op die vraag en voldoet daarom ook aan de derde
randvoorwaarde (vraag van DGMR).
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Door voortschrijdend inzicht is gaandeweg het onderzoeksproces besloten om het onderzoek
verder af te bakenen dan in het voortraject is gedaan. Dit om het onderzoek te laten passen
binnen de gestelde tijdsduur van het afstudeertraject. Het onderzoek is - weliswaar met een
verlenging van het afstudeertraject met tien weken - afgerond binnen de gestelde tijd en voldoet
daarom aan de eerste randvoorwaarde (maximale doorlooptijd afstudeeronderzoek).
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Tabel 15 toetsingsmatrix onderzoeksresultaat aan algemene randvoorwaarden
randvoorwaarden
afstudeeronderzoek en
onderzoeksresultaat
Moet binnen 17 of 27 weken te onderzoeken zijn.
v
Competenties op HBO-niveau kunnen behalen.
v
Vraag van DGMR voor dit afstudeeronderzoek.
v
afstudeerwaardig
v
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Het afstudeeronderzoek en het bijbehorende onderzoeksresultaat voldoet aan alle gestelde
criteria van het afstuderen en is daarom afstudeerwaardig.
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Aanbeveling
Uit dit afstudeeronderzoek blijkt dat de fysische blast als gevolg van de drukvatexplosie geen
schade aanricht aan het bovenliggende vloersysteem, zodanig dat dit kan leiden tot lokaal of
voortschrijdend bezwijken van de hoofddraagconstructie van het gebouw.
Om de gevolgen van alle explosieverschijnselen van de drukvatexplosie voor de gehele
hoofddraagconstructie te bepalen, is verder onderzoek nodig. In Tabel 14 en 15 in hoofdstuk 10
zijn onderzoeksvragen voor deze onderzoeken geformuleerd.
Aanbevolen wordt om deze onderzoeken uit te voeren om zo een beeld te creëren van de gevolgen
die een drukvatexplosie kan hebben op een hoofddraagconstructie, met als doel om het
veiligheidsrisico te beoordelen en eventueel benodigde kans- en effectreducerende maatregelen
op te stellen.
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Kiezen representatieve hoofddraagconstructie

Bepalingsmethode sterkte en stabiliteit
Complexe simulatie en rekenmethode
Om de hoofddraagconstructie van een gebouw door te rekenen op buitengewone belasting van
explosies wordt in de praktijk regelmatig gebruik gemaakt van een simulatie op een 3D model.
Over een 3d model van een gebouw wordt een koepel geplaatst waarbinnen een explosie wordt
gesimuleerd.
Middels grafieken en figuren wordt (het verloop van) de explosiedruk op verschillende
constructieonderdelen weergegeven. Hieruit kan men vervolgens concluderen of de
hoofddraagconstructie voortschrijdend, lokaal of niet bezwijkt.
Deze bepalingsmethode is een complexe 3d rekenmethode, die zeer nauwkeurige uitkomsten kan
genereren. Deze methode is echter te complex voor dit afstudeeronderzoek.
Benaderende bepalingsmethoden en rekenmethoden voor explosiedrukken
Een combinatie van bepaalde rekenmethoden en bepalingsmethoden is toereikend genoeg om
voortschrijdend of lokaal bezwijken van de hoofddraagconstructie te bepalen. De volgende aanpak
wordt geadviseerd:
Ten eerste dient de Equivalente TNT (=vrijkomende energie bij een explosie) te worden berekend.
Wellicht is deze waarde al eens berekend voor een waterstof hogedruktank van 700 bar, zoals is
toegepast in een FCEV. Vervolgens wordt de vrijkomende energie omgerekend naar een
explosiedruk, die zich voortplant als drukgolf.
Daarnaast wordt de sterkte berekend van de representatieve hoofdraagconstructie van het gebouw,
dat is de uiterste grenstoestand.
Tot slot wordt de belasting van de explosiedruk ‘op de constructie(onderdelen) gezet’. De
mogelijkheid bestaat dat een gebied zal bezwijken, waardoor mogelijk negatieve gevolgen ontstaan
voor de stabiliteit van de hoofddraagconstructie. Hieruit kan men concluderen of de explosie leidt
tot voortschrijdend of lokaal bezwijken.
Als uitgangspunt wordt door Zonneveld ingenieurs het bezwijken van één kolom toegestaan. Daarbij
hoort een maatregel van trekbanden in de vloer boven het bezweken steunpunt. Hierdoor kan de
vloer iets doorbuigen, maar niet bezwijken. De belasting die eerder werd opgenomen door de
bezweken kolom, wordt dan opgenomen door de omliggende kolommen. Belangrijk is dan ook om
bij het dimensioneren van de kolommen rekening te houden met deze extra belasting.
Het advies is in dit onderzoek het bovengenoemde uitgangspunt aan te houden.
De eisen gesteld in de norm NEN 1991-1-7 Buitengewone belastingen zijn van toepassing in dit
onderzoek.
Gespreksverslag 1
30 september 2020

Yaël D’haene
1

Andere fysische verschijnselen van de explosie
De andere fysische verschijnselen kunnen ook schade aanrichten aan de hoofddraagconstructie.
De wolkbrand zal onder andere een thermische belasting produceren.
Afgeschoten projectielen op zichzelf zullen naar verwachting niet leiden tot het bezwijken van een
constructie. Het is echter wel denkbaar dat één of meerdere projectielen schade aan de
hoofddraagconstructie aanrichten. Dit kan bijvoorbeeld de dekking van de wapening in een
betonconstructie verminderen. In combinatie met een thermische belasting, is het zeer
waarschijnlijk dat de schade door projectielen een negatief effect heeft op de sterkte van de
constructie. Een combinatie van deze verschijnselen kan dus versterkend werken voor het effect
van de explosie op de hoofddraagconstructie.
Bij het bepalen van dat effect spelen onder andere de volgende twee factoren belangrijke rol:
- De volgorde waarin de verschijnselen voorkomen;
- De tijdsduur van de thermische belasting
Het bepalen van met name de eerste factor, is naar verwachting een complex onderzoek. Daarom
wordt geadviseerd in eerste instantie te richten op het effect van de explosiedruk.
Kiezen representatieve hoofddraagconstructie
De hoofddraagconstructie van een bovenbouw is bijna altijd afhankelijk van de onderbouw.
Kolommen van de bovenbouw staan gewoonlijk recht onder draagpunten in het bouwwerk, dus in de
onderbouw. In dit geval in de parkeergarage.
Het is mogelijk om middels een tafelconstructie de hoofddraagconstructie van de bovenbouw om de
parkeergarage heen te zetten, maar dit is een omslachtige en dermate dure oplossing dat deze in
de praktijk nauwelijks voorkomt.
Bij een explosie is het belangrijk dat de explosiedruk weg kan. Bij een ondergrondse parkeergarage,
een relatief besloten ruimte, is het lastiger om zonder voorzieningen de druk kwijt te raken.
Daarom is het relevant om een ondergrondse parkeergarage te onderzoeken.
Meestal bestaan parkeergarages uit één of twee lagen. De afmeting van de parkeergarages is ook
bepalend voor het effect van de explosiedruk.
Ondergrondse parkeergarages met bovenbouw bestaan in de meeste gevallen uit betonnen
kolommen, met een op balken opgelegde kanaalplaatvloer of een breedplaatvloer. Voor dit
onderzoek wordt geadviseerd om breedplaatvloeren aan te houden, omdat deze vloer een
doorgevlochten wapening heeft, gestort in een laag beton. Bij kanaalplaten is dat niet het geval. De
breedplaatvloer kan dus relatief meer krachten opnemen ten opzichte van de kanaalplaatvloer.
Geadviseerd wordt om van de gangbare systemen met de sterke variant te rekenen, dus de
breedplaatvloer.
Een veelvoorkomende afstand tussen de kolommen, ofwel de stramienmaat, is 7800mm. Deze
afstand is gebaseerd op drie parkeerplaatsen van 2500mm. De dikte van de kolommen is afhankelijk
van de belasting door de bovenbouw. Bij hoge gebouwen van 100 meter hoog is de afstand groter,
namelijk 8100mm. De kolom is dan dikker en zo passen er nog steeds drie parkeervakken tussen. Er
wordt geadviseerd om te starten met een afmeting van 300mmx1000mm.
Er is afgesproken dat de geïnterviewde informatie toestuurt over een ‘standaard’ gebouw met de
specificaties zoals eerder besproken, en over de mogelijke rekenmethode voor het bepalen van de
Equivalente TNT.
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Bepalingsmethode respons hoofddraagconstructie
Complexe simulatie en bepalingsmethode: eindige-elementenmethode
Om de hoofddraagconstructie van een gebouw door te rekenen op buitengewone belasting van
explosies, wordt in de praktijk regelmatig gebruik gemaakt van een simulatie van de respons op een
explosie in een 3d model.
Een gemodelleerd gebouw wordt in kleine blokjes (elementen) opgedeeld, waarna op een gekozen
vlak het drukverloop van een explosie als randvoorwaarde wordt aangelegd. De computer berekent
vervolgens het verloop in de tijd van de spanningen en de verplaatsingen in de
constructieonderdelen.
Middels grafieken en figuren wordt (het verloop van) het effect van de explosie op verschillende
constructieonderdelen weergegeven. Dit is het resultaat van zowel de lineaire als de niet-lineaire
capaciteit. Hieruit kan men vervolgens concluderen of de hoofddraagconstructie voortschrijdend,
lokaal of niet bezwijkt. Het grootste voordeel is dat het globale gedrag van de
hoofddraagconstructie in één keer wordt berekenen, wat vooral voor externe explosies belangrijk
is.
Deze bepalingsmethode kan nauwkeurigere uitkomsten genereren, maar dat vergt veel ervaring en
achtergrondkennis over de eindige-elementenmethode. Gezien je die ervaring niet hebt, is de
methode te complex voor dit afstudeeronderzoek.
NEN 1991-1-7 buitengewone belastingen
Bepalingsmethoden zoals opgenomen in de NEN 1991-1-7 buitengewone belastingen (Eurocode deel
1 hoofdstuk 7) zijn niet toereikend. Deze methoden zijn gebaseerd op gasexplosies van gelekt gas in
een ruimte (gaswolkexplosies). Dit komt niet overeen met het scenario van dit onderzoek:
een drukvatexplosie. Hier is geen rekening mee gehouden, omdat dit soort explosies toentertijd
vrijwel niet voorkwam in gebouwen.
Benaderende bepalingsmethoden en rekenmethoden voor respons van de
hoofddraagconstructie
Voor dit afstudeeronderzoek is het voor de explosiedrukken vooral van belang te kijken naar de
drukken die de onderliggende en bovenliggende vloerplaten belasten. Kolommen vormen door hun
slankheid waarschijnlijk niet de zwakke plek van de hoofddraagconstructie onder de
explosiebelasting. De respons van een constructieonderdeel is namelijk afhankelijk van de mate van
onbalans tussen de druk aan de voorzijde en de druk aan de achterzijde van de kolom. Hoe groter
de kolom, des te groter het drukverschil zal zijn. Onderzoek daarom vooral de vloerdelen (zowel de
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onderliggende vloer als de bovenliggende). Dat kan vrij nauwkeurig met de één-massa-veersysteem
methode.
Bekijk de vloerplaat alsof het een ligger op twee steunpunten is. Middels deze methode kan de
vloerplaat worden omgeschreven naar een veer. De vloerplaat heeft namelijk een bepaalde
effectieve stijfheid als je hem ‘indrukt’. Dit komt overeen met de veerconstante van een veer (een
bepaalde kracht is nodig om de veer, in dit geval de vloerplaat, een bepaalde afstand in te
drukken). De vloerplaat heeft ook een bepaalde effectieve massa (dan is het massa-veersysteem
compleet).
De explosiebelasting wordt op het massa-veersysteem uitgezet in de tijd, met als resultaat een
grafiek van de verplaatsing van de vloerplaat. De grafiek zal eerst naar beneden bewegen en daarna
wat schommelen.
Het antwoord van deze berekening is een maximale vervorming van de veer. Deze kan
vergeleken worden met de handberekening voor het vloersysteem. Die berekening beslaat de
tekening van de ligger op twee steunpunten, met daarin getekend de doorbuiging met bijbehorende
rek- en spanningswaarden in de vloer. Hiermee kan beoordeeld worden of de vloer genoeg
capaciteit heeft om de klap op te vangen.
De bovenstaande methode houdt rekening met lineaire vervorming. Hierbij is de verhouding tussen
kracht en vervorming lineair. Voor normale situaties worden constructies ontworpen zodat ze lineair
blijven.
Bij explosies is dat niet de norm. Bij deze abnormale ontwerpsituatie, of accidental
loadcase, mag de vervorming van de constructie anders worden beoordeeld omdat verwacht wordt
dat een explosie vrijwel nooit zal plaatsvinden, en schade toelaatbaar is. De vloer mag dan wel
scheuren en ver doorbuigen et cetera, maar de vloer en het gebouw mogen niet instorten. Het doel
hiervan is dat mensen nog ‘veilig’ kunnen vluchten in het geval van de explosie. Hierbij wordt de
niet-lineaire vervormingscapaciteit van het gebouw aangesproken. Dit is een soort marge waarin het
gebouw nog wat meer energie kan absorberen dan in alleen het lineaire deel.
Het advies is om in dit afstudeeronderzoek te beginnen met lineaire vervorming en
vervolgens niet-lineaire vervorming toe te voegen in de berekening als daar tijd voor is.

Daarnaast is er nog een andere manier om de explosiebelasting op de constructie door te rekenen.
Dat is de statische benadering. Dit is equivalent-statisch berekenen en houdt in dat de
explosiebelasting met de Dynamic Load Factor (DLF) wordt vermenigvuldigd. Dan wordt de
dynamische belasting van de explosie omgerekend naar een statische belasting. Dit is een
belangrijke stap, omdat een grote belasting die maar een fractie van een seconde op een zware
vloer staat, minder schade aanricht dan als zo’n een grote belasting altijd op die vloer staat. Met
de DLF probeert men het effect van de tijd van de dynamische belasting te benaderen door een
vaste reductiefactor.
Deze methode geeft vaak verkeerde resultaten weer, omdat:
1 gebruikers van de methode vergeten de DLF toe te voegen aan de berekening, (een deel van de

gebruikers weet niet dat deze bestaat). Hierdoor wordt de dynamische benadering niet
meegenomen in de berekening. Daarnaast kan deze DLF zowel gunstig als ongunstig werken,
waardoor er vaak een verschil optreedt tussen de ontwerpbelasting en de nodige capaciteit;
2 de methode enkel geschikt is voor simpele hoofddraagconstructies of constructie onderdelen
(zoals een vloer);
3 de methode de niet-lineaire dissipatie niet meeneemt.
Mede door het laatste wijst het resultaat van de equivalent-statische methode vaak uit dat de
hoofddraagconstructie niet genoeg capaciteit heeft, terwijl deze in een één-massa-veersysteem in
het niet-lineaire gebied prima voldoet. Vanwege de onnauwkeurigheid is dit niet de juiste methode
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voor dit afstudeeronderzoek. De equivalent-statische methode is daarentegen een geschikte
‘validatiemethode’ om de uitkomsten van het één massa-veersysteem te controleren, mits de DLF
wordt meegerekend.
Kiezen representatieve hoofddraagconstructie
Er bestaat een kans dat de hoofddraagconstructie van de bovenbouw volledig onafhankelijk is van
de hoofddraagconstructie van de onderbouw, maar dit wordt in het onderzoek niet als standaard
beschouwd. Er zijn namelijk wel projecten waarbij een bovenbouw op een bestaande parkeergarage
wordt gezet en waarbij de hoofddraagconstructies onafhankelijk zijn van elkaar. Maar over het
algemeen, als de onderbouw en bouwenbouw op hetzelfde moment worden gebouwd, kan je ervan
uitgaan dat deze hoofddraagconstructies van elkaar afhankelijk zijn. Dit omdat het onpraktisch is
om twee losse hoofddraagconstructies te bouwen, en het een stuk duurder is dan een afhankelijke
constructie.
Een woongebouw onder de 70 meter behoort tot gevolgklasse CC2. Bij deze gevolgklasse wordt een
voldoende robuust ontwerp geëist, waarbij lokaal bezwijken is toegestaan, maar voortschrijdend
bezwijken niet. Er is in tegenstelling tot CC3 geen eis voor een tweede draagweg. Lokaal bezwijken
kan ook betekenen dat het verticaal bezwijken van een aantal verdiepingen van het gebouw tussen
twee stramienen is toegestaan.
Het wegvallen van vloerplaten zal naar waarschijnlijkheid leiden tot lokaal bezwijken. Het
bezwijkgedrag na het wegvallen van kolommen is erg lastig te bepalen. Het kan zijn dat bij het
wegvallen van één kolom, de krachten worden opgevangen door de omliggende kolommen. Dat is
deels waar, maar er moet ook rekening worden gehouden met het meetrekken van andere
constructieonderdelen (denk aan een kaartenhuis). Het is lastig te bepalen of dit leidt tot
voortschrijdend bezwijken.
Een ondergrondse parkeergarage is relevanter om te onderzoeken omdat deze minder
ontlastingsopeningen heeft dan een open parkeergarage. Ondergrondse parkeergarages zijn in de
meeste gevallen van beton.
Voor een vloersysteem is het voor dit afstudeeronderzoek het meest relevant om naar
voorgespannen vloerplaten te kijken. In de wapening van deze vloerplaten zit namelijk al een
behoorlijke rek, waardoor er minder niet-lineaire vervorming kan plaatsvinden. Daarnaast hebben
ze een relatief kleine massa, waardoor ze sneller reageren op de explosie.
De gangbare vloersystemen is de voorgespannen TT-plaatvloer en kanaalplaatvloer, en de
breedplaatvloer. In dit geval heeft de kanaalplaatvloer of de TT-plaatvloer de voorkeur, omdat die
minder robuust zijn dan de breedplaatvloer. Echter, wanneer het onderzoek uitwijst dat een
breedplaatvloer voldoende bestand is tegen de impact van de explosie, dan zegt het nog niets over
de kanaalplaatvloer. Daarnaast is de signaalwaarde van het onderzoeksresultaat van belang. Daarom
is het ongunstigste systeem, een TT-plaatvloer of kanaalplaatvloer, relevanter. Hierbij is de
kanaalplaatvloer wellicht wat eenvoudiger door te rekenen.
Vaak worden kanaalplaten los op de balken gelegd. Een manier om mogelijke horizontale
verschuiving van de platen tegen te gaan, is door aan de buitenzijden van de parkeergarage de
wapening uit de balken om de plaat heen te vouwen en deze in de druklaag mee te storten.
Hierdoor liggen ook de binnenste kanaalplaten ‘vast’. De druklaag is echter vaak een stuk dunner
dan de kanaalplaat, waardoor die niet dezelfde momentstijfheid heeft als de kanaalplaat. De
oplegging die bij deze kanaalplaatvloer gehanteerd kan worden is daarom een momentvrije
oplegging, ofwel scharnierend.
Stramienmaten van zeven á acht meter.
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De dimensionering van een balk kan eenvoudig worden bepaald met vergeet-me-nietjes.
De volgende belastingen zijn hiervoor nodig:
 Verkeersbelasting: vaak is de maatgevende belasting een vrachtwagen of bus. Bedenk wat
realistisch is formaat vrachtwagen is die in de parkeergarage kan komen. De NEN1991-2
Verkeersbelastingen op bruggen geeft hier handvatten voor.
 Eigenbelasting van de hoofddraagconstructie: kanaalplaat, druklaag, eventueel afwerklaag en
installaties. Ook de veiligheidsfactoren voor belastingen behoren hiertoe.
De dikte van de kanaalplaat kan worden bepaald op basis van de belasting in kilonewton per
vierkante meter. Deze informatie heeft de leverancier. Deze capaciteit kan worden vergeleken met
de statische belasting door auto’s om te bepalen of het een realistische maat kanaalplaat is.
--------------------------------------------EINDE GESPREKSVERSLAG------------------------------------------------
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Yaël D’haene | DGMR
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Peter Flink <Peter.Flink@rhdhv.com>
vrijdag 29 januari 2021 14:25
Yaël D’haene | DGMR
RE: Vragen naar aanleiding van het interview over exploderen van
waterstofhogedruktanks in parkeergarages

Hoi Yaël,
Het was er een beetje tussendoor geschoten. Het lijkt erop alsof je mijn commentaar verwerkt hebt, dus wat mij
betreft is het zo akkoord.
Lukt het een beetje met je afstuderen? Als het klaar is ben ik nog steeds nieuwsgierig naar je verslag.

Met vriendelijke groet,
ir. Peter J. Flink
Constructeur | Advanced Technology and Research Group | Industry & Buildings
T +31 88 3 48 17 22 | E peter.flink@rhdhv.com | W www.royalhaskoningdhv.com
HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal Haskoning | Postbus 8520, 3009 AM Rotterdam, George Hintzenweg 85, 3068 AX
Rotterdam, Nederland

From: Yaël D’haene | DGMR <YDA@dgmr.nl>
Sent: Thursday, 28 January 2021 17:14
To: Peter Flink <Peter.Flink@rhdhv.com>
Subject: FW: Vragen naar aanleiding van het interview over exploderen van waterstofhogedruktanks in
parkeergarages
Goedemiddag Peter,
Helaas heb ik nog geen goedkeuring of opmerkingen ontvangen. Ben je binnenkort in de gelegenheid de nieuwe
versie van het gespreksverslag te keuren? Ik heb hem voor de zekerheid bijgevoegd.
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Y.D.C. (Yaël) D’haene
Afstudeerster brandveiligheid

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software
Casuariestraat 5, 2511 VB Den Haag | Postbus 370, 2501 CJ Den Haag
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Theorie over explosieverschijnselen
Bepalingsmethoden/rekenmethoden explosiebelastingen
Van kracht zijnde normen
Ir. P.H.E. (Peter) van de Leur (DGMR)

Theorie over explosieverschijnselen
Bij het exploderen van een waterstof hogedruktank van een auto komen drie verschijnselen voor:
het exploderen van de tank, het ontsteken en exploderen van de waterstof en het uitwerpen van
fragmenten. Elk verschijnsel vormt een belasting op de hoofddraagconstructie. Maar hoeveel dit is,
en of het ook daadwerkelijk schade aanricht aan de hoofddraagconstructie is nog de vraag. Per
verschijnsel is uitgelegd wat deze inhoudt.
Fysische explosie
Het eerste verschijnsel is het scheuren van de hogedruktank. Dit is de fysische explosie. De
belasting op de constructie ten gevolge van deze fysische explosie is een explosiedruk.
Als de tank scheurt door bijvoorbeeld ongelijkmatige verhitting, zal de waterstof die op 700 bar in
de tank is opgeslagen, vrijelijk expanderen. Als de waterstof in één keer vrij komt, zoals bij een
falende druktank, expandeert deze explosief snel. De vrijgekomen waterstofmoleculen drukken de
omringende luchtmoleculen in de atmosfeer heel hard opzij. Er wordt een grote hoeveelheid
energie in de atmosfeer vrijgelaten. Naast de plaatselijke expansie, resulteert dit in een druk- of
schokgolf die door de hele ruimte voortplant.
Als de druk- of schokgolf de muur raakt, reflecteert deze terug de ruimte in. De “gereflecteerde
explosieoverdruk” laat zich berekenen als een reflectiefactor in de berekening van de
explosiebelasting op een vloer of wand.
Vloerplaten zullen van deze druk het meeste last hebben. Kolommen en balken hebben een
aerodynamisch voordeel vanwege hun relatief slanke vorm. Deze worden belast met de dynamische
explosiebelasting, veroorzaakt door de (om)stromingsweerstand van het obstakel. In de praktijk
geeft dit een aanzienlijk lagere explosiebelasting en in dit praktijkgeval zal deze niet bedreigend
zijn.
Chemische explosie: wolkbrand
Het tweede verschijnsel is het ontsteken en expanderen van het brandbare waterstof. Bij de snelle
verbranding van een brandstof/lucht mengsel kan een deflagratie of detonatie ontstaan. Het
verschil tussen die twee is de vlamsnelheid. Bij een detonatie plant het reactiefront zich sneller
voort dan de normale geluidsnelheid. Dit veroorzaakt een hypersone schokgolf waarbij de
verbrandingsreactie gekoppeld is aan de schok zelf. Bij een deflagratie plant het reactiefront zich
minder snel voort.
De verbrandingssnelheid is afhankelijk van hoe goed een stof (in dit geval dus waterstof) is gemengd
met de lucht. Dit proces heet opmengen. Waterstof heeft een gunstige mengverhouding met
zuurstof nodig om een detonatie te kunnen vormen. Bij het exploderen van de hogedruktank komt
de waterstof momentaan vrij en wordt deze direct ontstoken door de aanwezige brand. In deze fase
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is het waterstof dan nog niet voldoende opgemengd met de lucht om een volledige detonatie te
kunnen vormen. De waterstof zal op het grensvlak met de lucht - waar deze twee kunnen mengen ontbranden en in verloop van tijd opbranden. Dit zal relatief langzaam gebeuren. We praten hier
over een seconde tot enkele seconden, dus dat is erg snel, maar niet snel genoeg om een detonatie
te vormen. Daarom zal de verbranding van de waterstof hoogstwaarschijnlijk de vorm aannemen
van een deflagratie. Deze wolkbrand is een chemische explosie.
De explosiebelasting ten gevolge van deze wolkbrand is vooral een aantal seconde durende, hevige
thermische belasting door de hoge verbrandingswarmte van waterstof. Omdat de relatief langzaam
expanderende verbrandingslucht door de aanwezige openingen in de ruimte kan wegstromen zal er
een beperkte explosie(over)druk ontstaan.
Fragmenten
De uitgeworpen fragmenten veroorzaken mogelijk schade aan kolommen. Als een fragment een
kolom raakt, kan dit mogelijk leiden tot het afspatten van beton. Dit is voornamelijk bij primaire
fragmenten afkomstig van de tank het geval. Secundaire fragmenten afkomstig van de carrosserie
zullen niet veel schade aanrichten. Deze hebben een lagere versnelling en worden in beweging
gezet door het minder efficiënte meesleuren in de expanderende inhoud van de tank. De secundaire
fragmenten van de carrosserie nemen geen snelheden aan die de constructie lokaal laat bezwijken.

Bepalingsmethode explosiebelastingen
Fysische explosie
De explosiedruk ten gevolgen van de fysische belasting kan worden bepaald aan de hand van de
berekeningen in de Publicatie Gevaarlijke Stoffen (PGS) 2, hoofdstuk 7 Rupture of Vessels. Dit is
een verouderde methode, maar zeker toereikend. Voor verdere informatie hierover kan eventueel
contact worden opgenomen met één van de auteurs van dit hoofdstuk: Ans van Doormaal.
Bepaling van de reflectiefactor kan met behulp van PGS 1 deel 2b, hoofdstuk 4 Interactie tussen
blast en constructie. Deze factor is met name afhankelijk van de plaatselijke piekdruk in de schok
en de hoek van inval van het schokfront. Een typische waarde voor de reflectiefactor is 2,5.
Wolkbrand
Om een inschatting te maken van de impact van de expanderende wolkbrand op de constructie kan
een eenvoudige rekenmethode worden gebruikt. Hierin wordt de verhouding van het volume van de
parkeergarage en het volume van het “volledig” geëxpandeerde waterstofluchtmengsel met elkaar
vergeleken. Deze verhouding geeft in typische omstandigheden, een potentie voor overdruk rond de
0,3 bar. Noot: dit is een benadering.
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uitganspunt
Inhoud van de tank
Druk in tank
Grootte bouwlaag
Vrije hoogte bouwlaag
Geschatte stoechiometrische mengverhouding
Expansiefactor verbranding waterstof-luchtmengsel
Luchtdruk op aarde

waarde
120 L
700 bar
2.500 m2
2,50 m
3
8
1 bar

Volume geëxpandeerd onverbrand waterstof-luchtmengsel in stoechiometrische
verhouding
700 bar * 120 L * 3 = 250 m3
Volume geëxpandeerd verbrand waterstof-luchtmengsel
250 m3 * 8 = 2000 m3
Volume van de parkeergarage
2500 m2 * 2,5 m = 6200 m3
Verhouding volumes
1
2000 m3 / 6200 m3 ≈ 3
Potentie overdruk
1
* 1 bar = 0,3 bar
3

1

Het volume van het geëxpandeerde mengsel bedraagt in deze berekening ongeveer 3 van het volume
van de parkeergarage. De verwachting is dat de impact bij grotere parkeergarages kleiner is dan bij
kleinere parkeergarages. Dit omdat er in grotere besloten parkeergarages meer ruimte is om de
overdruk kwijt te kunnen dan in een kleinere besloten parkeergarage. Hoe kleiner de verhouding
tussen het volume van de parkeergarage en het volume van het geëxpandeerde en verbrande
waterstof-luchtmengsel, hoe gunstiger.
Er wordt verwacht dat er in dit geval een maatregel genomen moet worden, maar dat is haalbaar.
Een maatregel zou kunnen zijn: (meer) wapening in de bovenste laag van de vloer. Vloeren hebben
vanwege de belasting van bovenaf vooral wapening in de onderste laag. Dit is het deel waar dan de
trekkracht optreedt, een kracht die alleen beton niet goed kan opnemen. Bij een explosie van
onderaf verandert de richting van die belasting, namelijk van onder naar boven. Er komt dan in het
bovenste deel, zonder of met weinig wapening, te veel trekkracht. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid dat de betonnen vloer kapot gaat. Om dit te ondervangen is het mogelijk om een
bepaalde hoeveelheid wapening in de bovenste laag van de vloer te leggen, zodat deze wat meer
trekkracht op kan nemen.
De bovenstaande berekening kan in het onderzoek nogmaals worden uitgevoerd met de definitieve
uitgangspunten uit het representatieve scenario.
Fragmenten
De bepalingsmethode voor schade door projectielen aan kolommen kan worden nagevraagd bij Ans
van Doormaal.
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Toereikende normen
NEN 1991-7 buitengewone belastingen
Bepalingsmethoden zoals gesteld in de NEN 1991-7 buitengewone belastingen (Eurocode deel 1
hoofdstuk 7) zijn niet toereikend. Deze methoden zijn gebaseerd op gasexplosies van gelekt gas in
een ruimte. Dit komt niet overeen met het scenario van dit onderzoek, het exploderen van een
hogedruktank.
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Yaël D’haene | DGMR
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Maaijer Matthijs, M. de <Matthijs.deMaaijer@Anteagroup.com>
dinsdag 10 november 2020 13:35
Yaël D’haene | DGMR
RE: Gespreksverslag interview over drukvatexplosie waterstof tank in
parkeergarages
20201022-gespreksverslag-AnteaGroup.docx

Goedemiddag Yaël,
Graag gedaan. Dank voor het gespreksverslag. Ik heb wat tekstuele aanpassingen in het verslag gemaakt (zie
bijgevoegd) en met deze aanpassingen ga ik akkoord met het verslag!
Succes met je onderzoek!
Met vriendelijke groet,
ing. Matthijs de Maaijer | Expert SAVE | Businesslijn Milieu, Veiligheid & Gezondheid
Antea Group
M: +31 6 10899229
Rivium Westlaan 72 | 2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590 | 3009 AN ROTTERDAM
matthijs.demaaijer@anteagroup.com | www.anteagroup.nl

Member of Inogen | www.inogenet.com

This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit https://www.anteagroup.com/confidentiality.

Met vriendelikle
Van: Yaël D’haene | DGMR <YDA@dgmr.nl>
Verzonden: maandag 9 november 2020 15:56
Aan: Maaijer Matthijs, M. de <Matthijs.deMaaijer@Anteagroup.com>
Onderwerp: Gespreksverslag interview over drukvatexplosie waterstof tank in parkeergarages
Goedemiddag Matthijs,
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Gespreksverslag 4 (status: definitief)
Geïnterviewde
Functie
Bedrijf
Telefoon
Adres
Plaats interview
Datum en tijd
Soort interview
Behoort tot deelvraag
Onderwerpen

Andere aanwezigen

Ir. J.C.A.M. (Ans) van Doormaal
Projectmanager and scientist
TNO
+31 88 866 12 49
Lange Kleiweg 137, 2288 GJ Rijswijk
MS Teams-vergadering
dinsdag 12 november 2020 om 10.00 uur
Semigestructureerd
3&4
Algemeen beeld van de explosie en de verschijnselen
Bepalingsmethoden explosiebelastingen
Bepalingsmethoden respons hoofddraagconstructie
Van kracht zijnde normen
Ir. P.H.E. (Peter) van de Leur (DGMR)

Beeld van de explosie
Het scenario in dit onderzoek betreft een drukvatexplosie door ongelijkmatige verhitting door
brand. De tankwand verliest zijn sterkte tot onder de benodigde sterkte en barst open.
Tijdlijn
Als een drukvat explodeert ontstaan er drie verschijnselen: een fysische explosie (blast), het
uitwerpen van fragmenten van de tank en een wolkbrand. Het bepalen van een exacte tijdlijn is
lastig. In principe worden de fragmenten eerst uitgeworpen. Deze nemen een snelheid aan van een
paar honderd meter per seconde, maar dit blijft onder de geluidssnelheid (343 m/s in lucht 20ºC).
Vervolgens haalt de schokgolf de fragmenten in en over een grotere afstand kunnen de fragmenten
de schokgolf weer inhalen. Bij een constructieonderdeel op een aantal meter afstand van de tank,
zal de schokgolf eerst aankomen, en dan de fragmenten. De plaats van de wolkbrand op de tijdlijn
is nu niet besproken, omdat dit een complex fenomeen op zich is. Dit ligt buiten de expertise van
mevrouw Van Doormaal.
Verloop van de blast op de constructie
De blast produceert een zeer kortstondige overdruk en een impuls. De impuls verspreidt zich als een
ring razendsnel langs de bovenliggende vloerplaten. Dit houdt in dat als de druk exact boven de
tank alweer gedaald is, deze druk op een bepaalde afstand X pas oploopt.
Quasistatische last druk
Naast de blast is er ook een quasistatische last druk. Die ontstaat door het vrijkomen en expanderen
van de inhoud van de tank. Dat is onafhankelijk of de inhoud verbrandt of niet. In tegenstelling tot
de blast, die een korte en zeer hevige overdruk produceert, resulteert het expanderen van de
tankinhoud in een veel langer durende overdruk in de ruimte (quasistatisch). Deze druk kan voor de
gehele hoofddraagconstructie negatieve gevolgen hebben. Daarom is het de moeite waard om ook
deze te controleren. De hoe groot de gevolgen zijn, is afhankelijk van de beslotenheid van de
parkeergarage en de omvang.

Bepalingsmethode explosiebelastingen
Het advies is om de piekdruk en impuls van de drukvatexplosie te berekenen middels de methode
zoals gegeven in de Publicatie voor Gevaarlijke Stoffen (PGS) 2 hoofdstuk 7 ‘Rupture of vessels’.
Nauwkeurigere methoden als Computional Fluid Dynamics (CFD) berekeningen worden afgeraden
voor dit afstudeeronderzoek, omdat het veel achtergrondkennis van de deze methoden vergt. De
methode zoals gesteld in de PGS 2 is minder nauwkeurig. Daarom wordt geadviseerd om
verschillende berekeningen te maken en bijvoorbeeld maar 80% of 50% van de belasting door te
rekenen op de hoofddraagconstructie. Dit creëert een eerste beeld van de ernst van de explosie en
geeft een goede indicatie van de mogelijk optredende drukken.
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Reflectiefactor Asb in PGS 2 hoofdstuk 7
Een drukvatexplosie in het vrije veld breidt uit als een bol. De schokgolf verspreidt zich in alle
richtingen. Als het drukvat bijvoorbeeld vlak boven de grond hangt/staat, dan breidt de explosie uit
als een halve bol. Hier treedt reflectie op: de schokgolf kaatst terug tegen de vloer. Wanneer een
halve of hele bol wordt aangehouden is afhankelijk van de afstand tussen de tank en de grond, en
de afstand tussen de tank en het target (het punt waarop de je de piekoverdruk wilt bepalen). Stel
de tank staat op één meter van de grond. En het target staat op één meter afstand van de tank. De
uitbreiding kan dan als hele bol worden beschouwd. Echter, als de tank op een halve meter van de
grond hangt, en het target bevindt zich op twee meter afstand van de tank, dan breidt het als een
halve bol uit. Bij een halve bol rekening met een reflectiefactor Asb = 2. Bij een hele bol is de
reflectiefactor Asb = 1.
Deze beredenering is niet gelijk aan de beredenering als gegeven in de PGS2. Daarin wordt de
horizon als ijkpunt gebruikt om de halve of hele bol te bepalen. Dit geldt alleen als het target
loodrecht is opgesteld ten opzichte van de horizon (denk aan een muur of kolom). Voor targets
parallel aan de horizon, zoals vloeren, is het niet mogelijk de horizon als ijkpunt te nemen. Dan
geldt de bovengenoemde beredenering.
Als de schokgolf tegen de grond kaatst, zal deze in tegengestelde richting voortplanten. De golf
beweegt door de ruimte waar de druk door de explosie is opgelopen. De gereflecteerde schokgolf
haalt de primaire schokgolf in, omdat een schokgolf door een gecomprimeerd medium sneller
voortplant dan in atmosferische omstandigheden. Want: hoe hoger de samendrukking van een
medium, hoe sneller een schokgolf beweegt. Dit komt voort uit de fysica van een schokgolf. De
reflecterende schokgolf zorgt ervoor dat de explosiebron twee keer zo sterk is. Het is daarom zeer
belangrijk deze reflectie mee te rekenen.

Bepalingsmethode respons hoofddraagconstructie
Vertaling piekoverdruk en impuls naar belasting
De impuls wordt omgerekend naar een uniforme equivalente belasting. Daarmee wordt over het
algemeen verwaarloosd dat de impuls over afstand later aankomt bij de vloerplaat. De responstijd
van een vloerplaat duurt door het traagheidseffect namelijk veel langer dan de belastingduur.
Gespecificeerde methoden om de impuls om te rekenen naar een equivalente belasting zijn er
eigenlijk niet. Als dergelijke explosies nauwkeurig worden doorgerekend worden meestal een CFD
berekening en simulaties gemaakt. Maar geadviseerd wordt om de piekdruk te nemen, en een
gemiddelde waarde voor de impuls. Deze gemiddelde waarde wordt bepaald door op elke plek op de
vloerplaat de druk en de impuls te nemen en deze te vermenigvuldigen met een oppervlakte. Met
de oppervlakte waarvoor de druk en impuls gelden. Om de gemiddelde impuls te bepalen wordt de
som van alle berekende waarden gedeeld door de volledige oppervlakte. De oppervlakte van het
gehele constructie-element.
Respons hoofddraagconstructie
Vervolgens laat het systeem zich dynamisch bereken onder de uniforme belasting met een korte
duur. Dit kan middels twee soorten berekeningen: ten eerste de
eindige-elementenmethode. Dit is dermate complex dat het gebruik hiervan wordt afgeraden. Ten
tweede het één-massaveersysteem. Dit is een vereenvoudigde methode om de respons van de
hoofddraagconstructie in beeld te brengen. In deze methode wordt de traagheid gerepresenteerd
door de massa van de plaat en de optredende krachten door de veer.
Dit is de meest eenvoudige benadering. In de PGS 1 deel 2b wordt deze methodiek toegelicht.

Gespreksverslag 4
25 november 2020

Yaël D’haene
2

NEN 1991-1-7 uitzonderlijke belastingen
Mevrouw Van Doormaal geeft aan niet veel te weten over de inhoud van de norm, maar is van
mening dat norm ingaat op gaswolkexplosies en stofexplosies en niet op drukvatexplosies. Daarom is
deze norm niet toereikend voor het bepalen van de respons van de constructie ten gevolge van de
blast in dit scenario.
--------------------------------------------EINDE GESPREKSVERSLAG------------------------------------------------
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Yaël D’haene | DGMR
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doormaal, J.C.A.M. (Ans) van <ans.vandoormaal@tno.nl>
donderdag 28 januari 2021 17:08
Yaël D’haene | DGMR
RE: Vragen naar aanleiding van interview drukvatexplosies waterstof

Yaël,
Sorry, het verslag doorlezen is er destijds bij ingeschoten.
Ik ben er nu snel even doorheen gegaan.
Ik heb geen opmerkingen.
Met vriendelijke groet,
Ans van Doormaal
From: Yaël D’haene | DGMR <YDA@dgmr.nl>
Sent: donderdag 28 januari 2021 17:00
To: Doormaal, J.C.A.M. (Ans) van <ans.vandoormaal@tno.nl>
Subject: FW: Vragen naar aanleiding van interview drukvatexplosies waterstof
Goedemiddag mevrouw Van Doormaal,
Eind november stuurde ik u het gespreksverslag van het interview op 12 november. Echter heb ik nog geen
goedkeuring of opmerkingen ontvangen. Bent u nog in de gelegenheid het verslag door te lezen?
Voor de zekerheid heb ik het verslag nogmaals bijgevoegd. Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Y.D.C. (Yaël) D’haene
Afstudeerster brandveiligheid

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software
Casuariestraat 5, 2511 VB Den Haag | Postbus 370, 2501 CJ Den Haag
e yda@dgmr.nl | w dgmr.nl

Van: Yaël D’haene | DGMR
Verzonden: woensdag 25 november 2020 11:34
Aan: Doormaal, J.C.A.M. (Ans) van <ans.vandoormaal@tno.nl>
Onderwerp: RE: Vragen naar aanleiding van interview 12 november jl.
Goedemorgen mevrouw van Doormaal,
Bedankt voor uw duidelijke antwoord.
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Titel
Omvang
Toelichting

Gebeurtenissenboom
1
Gebeurtenissenboom veiligheidsrisico's waterstof FCEV in
parkeergarage.

initiërende gebeurtenis

calamiteit

snelheid ontluchting

TPRD
faalt

Snel

directe ontsteking?

Nee,
waterstof
mengt op

vertraagde ontsteking?

Ja

Ja
Geen
brand
Appendage
faalt
Waterstof FCEV
geparkeerd in
parkeergarage

Groot
lek

Klein
lek

Fakkelbrand

Snel

Ja

Gaswolkexplosie

Langzaam

Nee,
waterstof
mengt op

Ja

Gaswolkexplosie

Geen incident

TPRD
activeert
tijdig

Temperatuur
hoger dan 110
*C bij tank
en/of TPRD

Gaswolkexplosie

Nee,
waterstof
mengt op

Tank wordt niet
verhit tot
boven 110 *C
Voertuig
brand

incident

Snel

Ja

Fakkelbrand

TPRD activeert
te laat door
mechanisch
falen

Drukvatexplosie

TPRD
activeert te
laat door
localized fire

Drukvatexplosie
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Ontwerpcriteria representatieve hoofddraagconstructie
1
Directe en indirecte ontwerpcriteria voor de representatieve
hoofddraagconstructie.

Bijlage 4: Directe en indirecte ontwerpcriteria voor het representatieve
hoofddraagconstructie
Tabel 1 voortkomend uit algemene uitgangspunten en tussentijdse onderzoeksresultaten
bron
bijlage 1 randvoorwaarden

pagina
nvt

ontwerpcriterium
Het ontwerp voldoet aan kwaliteitsniveau
nieuwbouw.

verwerkt in ontwerp
Ontwerp voldoet aan de nen
2443:2013 (gebruik) en de
eurocode 1 en 2
(constructieve veiligheid).

representatieve
gebruiksfunctie

26

De parkeergarage moet passen in een gebouw met
een commerciële plint.

Ondergrondse parkeergarage

bijlage 2 –
gespreksverslagen
1, 2, 3 en 4

nvt

De parkeergarage is zo besloten als mogelijk.

Ondergrondse parkeergarage
met een overhead deur als
garagepoort.

tabel 6

27

Er is ruimte voor 82 parkeerplekken.

bijlage 1 –
randvoorwaarden

nvt

Het ontwerp is gebaseerd op gangbare systemen.

Twee bouwlagen met in totaal
82 parkeerplekken.
Ondergrondse parkeergarage
van beton met voorgespannen
vloerplaten.

bijlage 2 gespreksverslag 2
Bijlage 2 –
gespreksverslag 2

nvt

Kies van de gangbare systemen het meest
robuuste.
Kies voor voorgespannen vloerplaten.

Nvt

Niet verwerkt in ontwerp.
Ja, kanaalplaatvloer.

Tabel 2 voortkomend uit de NEN 2443:2013
thema
paragraaf
ontwerpcriterium
verkeerstechnische en ruimtelijke ontwerpeisen
5.3.2.1
De breedte (gemeten tussen de redresseerstroken)
van een rechte rijbaan voor eenrichtingsverkeer is
ten minste 2,75 m. De breedte van een rijbaan
bestaande uit twee rijstroken is ten minste 5,50 m

verwerkt in ontwerp
Ja

5.3.7

Voetgangersvoorzieningen gesitueerd langs
rijbanen moeten op parkeerterreinen en in
parkeergarages ten minste 0,90 m breed zijn.

Ja

5.3.8.1

De afmetingen van de parkeervakken,
parkeerwegen en parkeerstroken zijn afhankelijk
van het gebruik, de gebruiksduur en het
gebruiksprofiel. Voor parkeergarages moet de
parkeervakbreedte voor openbaar intensief
gebruik ten minste 2,50 m bedragen, voor
openbare parkeergarages ten minste 2,40 m en
voor niet-openbare parkeergarages en
stallinggarages ten minste 2,30 m. Dit is de netto
maat gemeten tussen de constructiedelen plus
eventuele toeslagen.

Ja

5.3.8.3

De aan te houden breedte van parkeerwegen en
de minimale diepte van parkeerstroken zijn per
type voorziening afhankelijk van de hoek
waaronder wordt geparkeerd en de breedte van
de parkeervakken.
Deze afmetingen hangen met elkaar samen en zijn
opgenomen in tabel 4A, 4B en 4C (van het NEN
document). De lengte van de parkeereenheid kan
ook uit deze tabellen worden afgeleid.
De vrije hoogte in parkeergarages bedraagt op
plaatsen die bestemd zijn voor rijdend
autoverkeer bij openbaar gebruik: 2,30 m en
incidenteel (onder balken of leidingen) 2,20 m

Ja

In verband met de constructieve veiligheid die aan
parkeervoorzieningen wordt gesteld, moet
rekening worden gehouden met Eurocodes 1, 2, 3,
5 en 6.

Constructieve berekeningen
van de sterkte van de
vloerplaat (uiterste
grenstoestand) volgens de EC
in bijlage 5.

5.5.1

Ja

veiligheidseisen
6.4.1
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Bouwkundige tekeningen ontwerp parkeergarage
4
Tekeningenset omvat 3D aanzicht, doorsnede, plattegronden
parkeerlagen -1 en -2 en vloerenplan voor parkeerlaag -1.

Doo
rsne

de 1

F

E

D

C

B

A

40500
00 begane grond

8100

8100

8100

8100

8100

0 +P
-01 parkeerlaag 0

Ontwerptekeningen

-02 parkeerlaag -1
-03 fundering

3D model met doorsnede

2500

-2820 +P

-5650 +P

Representatieve
hoofddraagconstructie
parkeergarage

ontworpen en
getekend door:

7800

Yaël -D'haene - 16072545

bouwlaag:
nvt

-6060 +P

Doorsnede 1

bladnr

datum:
01-04-2021

schaal:
1

afm.:
1:200

A3

1

2

3

4

5

6

43530
3030

8100

8100

8100

8100

8100

7080

8100

F

8100

E
Parkeerlaag - 1
42 plekken
1722.23 m²
4199.47 m³

8100

40500

D

Kern

8100

C

8100

B

-1

Representatieve
hoofddraagconstructie
parkeergarage
Ontwerptekeningen
Plattegrond parkeerlaag -1

ontworpen en
getekend door:

Yaël D'haene - 16072545

bouwlaag:
2

A

bladnr

datum:
01-04-2021

schaal:
2

afm.:
1 : 200

A3

1

2

3

4

5

6

43530
3030

8100

8100

8100

8100

8100

8100

F

8100

E

Parkeerlaag -2
42 plekken
1721.63 m²
4198.01 m³

8100

40500

D

Kern

C

8100

Waterstof hogedruktank
5898

5130

8100

B

A

-2

Representatieve
hoofddraagconstructie
parkeergarage
Ontwerptekeningen
Plattegrond parkeerlaag -2

ontworpen en
getekend door:

Yaël D'haene - 16072545

bouwlaag:
1

bladnr

datum:
01-04-2021

schaal:
3

afm.:
1 : 200

A3

1

2

3

4

5

6
Bepaling hoogte kanaalplaat:
Afhankelijk van totale belasting per vierkantemeter.

43530
3030

8100

8100

Permanente belasting (G)

8100

8100
1200

8100

Eigen gewicht kanaalplaat (met voegvulling) = 383 kg/m2 =

3,83 kN/m2

Druklaag (+kruipnet) =

1,75 kN/m2

0,07 m * 25 kN/m3 =

1200

G =

5,58 kN/m2

Variabele belasting (Q)

F

2,00 kN/m2
Q =

2

4538

1

8100

8100

3562

Gebruiksklasse F =

(Andere voorzieningen als vangrails en installaties zijn meegerekend in de
berekening van de fabrikant als zijnde ''afwerking'' = 1,2 kN/m2)

Ψ factoren
Categorie F =

E

2,00 kN/m2

Ψ0= 0,7

Ψ1= 0,7

Ψ2= 0,5

8100

Uiterstegrenstoestand (CC2)
qed = 1,35 * 5,58 + 1,5 * 0,7 * 2,00 =
qed = 1,2 * 5,58 + 1,5 * 2,00 =

D

Volgens de informatie van de leverancier heeft een kanaalplaat met
h=260mm voldoende draagvermogen om de berekende totale belasting
te dragen.
7800

8100

4000
40500

9,033 kN/m2
9,696 kN/m2

Afmetingen kanaalplaten:
Element 1: l=8100mm b=1200mm h=260mm
Element 2: l=4538mm b=1200mm h=260mm

8100

C

-1
3562

8100

B

A

Representatieve
hoofddraagconstructie
parkeergarage
Ontwerptekeningen
Vloerenplan parkerlaag -1

ontworpen en
getekend door:

Yaël D'haene - 16072545

bouwlaag:
2

bladnr

datum:
01-04-2021

schaal:
4

afm.:
1 : 200

A3
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Tijdlijn drukvatexplosie
1
Verwachte tijdlijn van de drukvatexplosie als gevolg van
localized fire.

vrijkomst en
ontsteking H2

piekoverdruk
blast

uitwerpen
fragmenten
1

botsing
fragmenten tegen
constructie

piekoverdruk
wolkbrand

afname overdruk van blast [ms]?
toename overdruk van wolkbrand [s]

Drukvatexplosie
(t=0)

wolkbrand [s]
blast
[ms]
uitgeworpen
fragmenten [ms]

1: toename van overdruk door blast

restdruk [min]
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Berekening piekoverdruk en impuls volgens Molkov’s method
3

Molkov NON-IDEAL hydrogen (α=0,12 β=0,09) midden op kpv
Interne energie Em

1

Gegeven
Pg
R
T
b
Mg

V

Pg
P0
V
m
b
γg
2a

Begin druk in tank
algemene gasconstante
temperatuur in tank
volume constante
molaire massa waterstof
Gegeven
Volume waterstofgas in tank

Gegeven
Begin druk in tank
luchtdruk in de parkeergarage
Volume waterstofgas in tank
massa waterstofgas in tank
volume constante

70 [MPa]

2,016 [g/mol]

122 [L]

70 [MPa]
1 bar
122 [L]

7,00E+07
8,314
293
7,69E-03
0,002016

[Pa]
[J/mol/K]
[K]
[m3/kg]
[kg/mol]

0,122 [m3]

7,00E+07
101325
0,122
4,889
7,69E-03
1,39

[Pa]
[Pa]
[m3]
[kg]
[m3/kg]
[-]

1,39
101325,00
7,00E+07
40,08
7,69E-03

[-]
[Pa]
[Pa]
[kg/m3]
[m3/kg]

Berekening dichtheid gas in tank
g
40,08 [kg/m3]

=
×

Berekening massa gas in tank
m
4,889 [kg]

Em

Berekening interne energie
1,51E+07 [J]
15 [MJ]

=

∆

−

=

+

×

×

×( −
−1

× )

Pst door verhouding geluidssnelheden in H2 gas en lucht
Gegeven

γg
P0
Pg
g
b

luchtdruk in de parkeergarage
Begin druk in tank
dichtheid waterstofgas in tank
volume constante

1 bar
70 [MPa]

Berekening geluidssnelheid in H2
1873 [m/s]
ag

×
× (1 −

=

Berekening verhouding geluidssnelheden
(ag/as)^2
29,83
[-]
Berekening pg/ps
690,85 [Pa]

as
π
V

geluidssnelheid bij atmosferische waarde en 20°C
Volume waterstofgas in tank

122 [L]

343 [m/s]
3,14 [-]
0,122 [m3]

Berekening tankstraal sferisch
rv
0,31 [m]
Berekening dimensieloze tankstraal
0,058 [-]
r̄v

Pst

dimensieloze start-piekoverdruk

ΔP

piekoverdruk op explosiepunt

81 [-]
8,21E+06 [Pa]

Lees dimensieloze start-piekoverdruk Pst af
Controle ΔP < Pg

=

3
4

×

)

Straal hemisfeer van verbrandingsproducten van stoichemetrisch verbrand waterstof-luchtmengsel rb
Gegeven
m
massa waterstofgas in tank
Mg
molaire massa waterstof
2,016 [g/mol]
volume van 1 mol ideaal gas bij 0°C (Molkov et al., 2015)
273K
=
volume van 1 mol ideaal gas bij 20°C volgens alg. gaswet bij constante druk
293K
=
1 mol H2 reageert met lucht
Per mol H2 ontstaat H2-luchtmengsel

3

Ei
π

expansie coefficient verbrandingsproducten van 30% H2-luchtmengsel (Molkov et
al., 2015)

2

4,889
2,02E-03
22,40
24,04
2,38
3,38

[kg]
[kg/mol]
[L/mol]
[L/mol]
[mol]
[mol]

6,85 [-]
3,14 [-]

Berekening totaal aantal mol H2 in tank
2425,30 [mol]
n
Berekening totaal aantal mol H2-lucht mengsel
8197,51 [mol]

Berekening totaal aantal liter H2
5,43E+04 [L]
Volume
54,33 [m3]
Berekening benodigde hoeveelheid lucht
5772,21 [mol]

Berekening volume stoichiometrische H2luchtmengsel (onverbrand)
1,84E+05 [L]
Vu
183,62 [m3]
Berekening straal hemisfeer stoichiometrisch H2luchtmengsel (onverbrand)
4,44 [m]
ru

Verbrandingsreactie met lucht
+
+ 3,76
=2
+ 3,76

=

3
2

=

3
2

2 ∶ 1 + 3,76 = 2 ∶ 4,76
Voor de verbranding van 1 mol
4,76
= 2,38
ℎ
2

Berekening volume stoichiometrisch H2-luchtmengsel
(verbrand)
Vb
1,26E+06 [L]
1257,83 [m3]

is nodig:

:
1 + 2,38 = 3,38

−

Em
m
Hc
β
r=rsh
Vb

Dimensieloze tankstraal hemisfeer voor piekoverdruk r̄P
Gegeven
luchtdruk in de parkeergarage
mechanische energie coefficient
mechanische energie
massa waterstofgas in tank
verbrandingswarmte H2 in atmosfeer
chemische energie coefficient
straal van de schokgolf = afstand tot target
volume stoichiometrische verbranding H2

5

Dimensieloze tankstraal hemisfeer voor impuls r̄I

4
P0
α

P0
α
Em
r=rsh

Berekening straal hemisfeer stoichiometrisch H2luchtmengsel (verbrand)
rb
8,44 [m]

ℎ

Gegeven
luchtdruk in de parkeergarage
mechanische energie coefficient
mechanische energie
straal van de schokgolf = afstand tot target

1 bar

1 bar

101325
0,12
1,51E+07
4,889
1,1993E+08
0,09
2,00
1,26E+03

101325
0,12
1,51E+07
2,00

[Pa]
[-]
[J]
[kg]
[J/kg]
[-]
[m]
[m3]

[Pa]
[-]
[J]
[m]

Berekening chemische energie
Ech
5,86E+08 [J]
586 [MJ]
Ech bijgedragen
0,70 [MJ]
Berekening dimensieloze tankstraal
r̄ P
0,69 [-]
Em bijgedragen
1,82 [MJ]
2,52

Berekening dimensieloze tankstraal
r̄ I
0,76 [-]

=

(rsh/rb )^3

×

0,0133

(
̅=

×

̅=

+

×

×(

) ×

)

met maximaal (

≤
) =1

=

6 Dimensieloze piekoverdruk Ps en impuls Ī aflezen
P
dimensieloze piekoverdruk
Ī
dimensieloze impuls

1,0 [-]
0,062 [-]

7 Piekoverdruk ΔP
Gegeven
luchtdruk in de parkeergarage
dimensieloze piekoverdruk

P0
P

Berekening
1 bar

101325 [Pa]
1,0 [-]

ΔP

1 bar

101325 [Pa]
0,062 [-]
343 [m/s]

I

101325 [Pa]

∆ =

×

8 Impuls i
Gegeven
luchtdruk in de parkeergarage
dimensieloze impuls
geluidssnelheid bij atmosferische waarde en 20°C

P0
Ī
as

Berekening

UITKOMST

Piekoverdruk
Impuls

ΔP of Ps
I of Is

101325 [Pa]
48 [Pa*s]

101 [kPa]
0,048 [kPa*s]

48 [Pa*s]

= ×

( ×

)
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Berekening respons vloerplaat met het één-massaveersysteem
2
Berekening in het lineaire gebied (elastische vervorming)

1
Ps
P0
γ

Reflectie loodrecht (midden op de kpv)
Gegeven
overdruk aankomende golf
atmosferische druk
lucht

Berekening overdruk gereflecteerde golf
278644 [Pa]
Pr
668745 [N]

101325 [Pa]
101325 [Pa]
1,4 [-]

= 2∗

+

γ+1 ×
(γ − 1) × + 2 × γ ×

Vloer is een oneindig vlak, daarom wordt de dynamische druk door luchtverplaatsing niet meegenomen.
Positieve faseduur tp

2

Gegeven
Ps
Is

overdruk aankomende golf
impuls

101325 [Pa]
48 [Pa*s]

tp

Berekening positieve faseduur tp
0,00095 [s]
0,95 [ms]

=

1
×
2

×

Verplaatsing bovenliggende vloer (één-massa-veersysteem)
Eigenfrequentie samengestelde ligger (ƒ0)

3

Gegeven
h
hoogte druklaag
z
zwaartepunt y-as druklaag
h
hoogte kanaalplaatvloer (kpv)
z
zwaartepunt y-as kanaalplaatvloer (kpv) (VBI)
bl
breedte samengestelde ligger
1200 [mm]
L
lengte samengestelde ligger
7800 [mm]
E
elasticiteitsmodulus beton C45/C55 (Eurocode 2)
36,0 [GPa]
I
traagheidsmoment samengestelde ligger
3,16E+09 [mm4]
]soortelijk gewicht beton
2,40 [gr/cm3]
2400 [kg/m3
Al
doorsnedeoppervlakte van de samengestelde ligger
261829 [mm2]
π
tp/T > 0,1

5

Massa Ml [kg] Ai [mm2]
1633
84000
3723 177829
5356 261829

onderdeel
Berekening traagheidsmoment druklaag
samengestelde ligger >>
kpv
samengesteld

70 [mm]
295 [mm]
260 [mm]
122,9 [mm]
1,2 [m]
7,8 [m]
3,60E+10 [Pa]
3,16E-03 [m4]

=

=

∑( × )
∑( )

84000 × 295 + 177829 × 122,9
261829

0,2618 [m2]
3,142 [-]

Z

= 178,1

ƒ0

Berekening eigenfrequentie
10,19

T

Berekening eigentrillingstijd
0,098 [s]

ω

Berekening hoekfrequentie
64,00 [s-1]

9,634928036

I [mm4] afstand d [mm] I +d^2*A [mm4]
3,430E+07
116,9
1,182E+09
1,435E+09
55,2
1,977E+09
x
x
3,159E+09

[Hz]

ƒ =

×

2×

=

=

178,11

×
×

1
ƒ

of

=ƒ ×2

Veerconstante (K)
Gegeven

Km

Mass factor (Biggs, 1964)

0,5 [-]

ƒ0

eigenfrequentie samengestelde ligger
pi

10,19 [Hz]
3,142 [-]

π

Berekening effectieve massa
2678 [kg]
Meff

K

6

Berekening veerconstante (K)
10967647 [N/m]

=

ƒ =

×

1
×
2

Dynamic Load Factor (DLF)
Gegeven

Pr
tp
ω

7

K
Fb

drukbelasting op ligger
positieve faseduur
hoekfrequentie

Verplaatsing door drukbelasting (u)
Gegeven
veerconstante samengestelde ligger
totale quasi-statische belasting

668745 [kN]
0,00095 [s]
64,00 [s-1]

1,10E+07 [N/m]
40485 [N]

Berekening Dynamic Load Factor (DLF)
0,061 [-]
DLF
Berekening totale quasi-statische belasting
40485 [kN]
Fb

Berekening verplaatsing/doorbuiging
3,69 [mm]
u

=

=

×

×

=

=

×4

×

Moment in midden van de ligger als gevolg van verplaatsing kpv
1
l
w3
E
I
qo
Mo

Moment in veld tgv verplaatsing kpv (scharnierende oplegging)
Gegeven
afstand tussen opleggingen
7800
doorbuiging ligger
3,69
elasticiteitsmodulus beton druklaag
36,0
traagheidsmoment druklaag
3,16E+09
Q-last permanente belasting
Moment in veld door qo

[mm]
[mm]
[GPa]
[mm4]

7,80
0,00369
3,60E+10
3,16E-03
9,00E+00
68,45

[m]
[m]
[Pa]
[m4]
[kN/m]
[kNm]

Berekening q-last tgv verplaatsing kpv
8,7 [kN/m]
qb
Berekening negatief moment Mb
66,2 [kNm]
Mb
Berekening Med
Med

2,21 [kNm]

Controle Med < Mcr
Voldoet
2,2 kNm < -50 kNm

=

b

5
×
384
=

×
×

1
×
8
=

×

+
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Flowchart drukvatexplosie
1
Flowchart drukvatexplosie als gevolg van localized fire.

Drukvatexplosie als gevolg van
localized fire
Instantaan vrijkomen van het
waterstofgas

Interne energie van
de tank

Kinetische energie voor
fragmenten

0 – 0,88?
0,12

Mechanische energie

Wolkbrand
(deflagratie tot mogelijk detonatie)

0 – 0,09

Chemische energie door
verbranding waterstof

Blast

Uitgeworpen fragmenten

(schokgolf)

Drukgolf
(dynamisch of statische belasting)

Letsel personen in
parkeergarage

Sterke
temperatuursverhoging /
thermische belasting

Golffront in parkeergarage

Grondschok

(dynamische belasting)

Schade aan
constructieonderdelen

Piekoverdruk + impuls

Schade aan
constructieonderdelen

Schade aan
constructieonderdelen

(Molkov)

Letsel personen in
parkeergarage
Respons vloerplaat
(Een-massa-veersysteem)

Schade aan blusinstallatie

Gevolgen voor
brandontwikkeling

Bepalen schade aan kolommen
en wanden nabij de
drukvatexplosie

Restdruk
(vooral bij kleinere besloten
parkeergarages)

Geen schade aan vloer boven
de drukvatexplosie

Schade aan
constructieonderdelen

Letsel personen in
parkeergarage
Gevolgen voor
HDC
parkeergarage

Gevolgen voor
HDC
parkeergarage

Gevolgen voor
HDC

Letsel personen in
parkeergarage

Gevolgen voor
brandontwikkeling

Gevolgen voor
HDC
parkeergarage

Niet, lokaal of
voortschrijdend
bezwijken HDC gebouw

Start/einde flowchart

Explosieverschijnsel

Gevolgen voor gebruikers
bovenbouw

Proces

Gevolgen voor
brandweerinzet
Gevolgen voor personen
in parkeergarage

Gevolg

Grijs =
onderzocht

Wit = nader onderzoek nodig

Afstudeerscriptie Yaël D'haene

