Beschouwingen over hogedruk

1

Inleiding

Toen ik 15 jaar geleden bij de brandweer begon, maakte ik kennis met 2 blussystemen:
lage en hogedruk. De hogedruk wordt typisch gemonteerd op een haspel. In België gaat
het meestal over een haspel met daarop 80 meter slang. De binnendiameter van de slang
bedraagt 25 mm. Indien de chauffeur-pompbedienaar de juiste instellingen selecteert, dan
is een debiet van 180 liter per minuut een haalbare kaart.
In de grotere steden is de hogedruk
ongelooflijk populair als blussysteem. In
Brussel wordt naar schatting 90% van de
branden geblust met één of meerdere
hogedruk lijnen.
Het tweede blussysteem was blussen
met lagedruk. Hierbij werd gebruik
gemaakt van opgerolde slangen. In
België worden diameters van 45 mm en
70 mm gebruikt. De gerolde slangen
dienen op een brand ontrold en aan
elkaar gekoppeld te worden. Om slangen Figuur 1 Hogedrukhaspel in een autopomp. Onder
van 45 mm en 70 mm aan elkaar te de hogedrukhaspel zijn verdeelstukken te zien
koppelen wordt meestal gebruik gemaakt alsook een aantal lagedruk straalpijpen. (Foto:
Pierre-Henri Demeyere)
van een drieverdeelstuk. Het debiet dat
gehaald wordt met dit systeem is erg variabel. De straalpijp die gebruikt wordt, speelt daar
een belangrijke rol.
In de laatste vijf jaar werd een belangrijke verandering ingevoerd voor dit lagedruk
systeem: het werken met bundels en cassettes. Toch is er nog een grote weerstand tegen
het algemeen doorvoeren van dit systeem. Heel wat voorstanders van hogedruk
herinneren zich alle successen die ze behaald hebben met hogedruk en zien niet goed in
waarom nu plots alles moet veranderen.
In dit artikel worden een aantal beschouwingen gemaakt over de blussystemen waarmee
we werken. Iedereen kan dan voor zichzelf een geïnformeerde mening vormen. Een
belangrijke vraag hierbij is:
“Willen we een goed blussysteem voor de branden uit het verleden of een goed
blussysteem voor de branden van de toekomst?”
1.1

Waarom is een hogedruk zo populair?

Het zou zonde zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Daarom is het belangrijk
om de vraag te stellen waarom een hogedruk zo populair geworden is. Daar zijn
verschillende redenen voor:
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Een hogedruk is erg gemakkelijk in
gebruik. De slang wordt afgerold van de
haspel. Zodra de aanvalsploeg de brand
bereikt heeft, kan de chauffeur de
watertoevoer openzetten. De blussing kan
snel worden gestart. Dit is erg gemakkelijk
bij buitenbranden. Daar wordt de
hogedruk meestal afgelegd in één rechte
lijn van de autopomp naar de brand.
Daarnaast is het zo dat de hogedruk heel
erg wendbaar is. Eén persoon kan de
gemakkelijk
hanteren
bij
Figuur 2 Gebruik van een hogedruk bij een hogedruk
autobrand. (Figuur: Pierre-Henri Demeyere)
brandbestrijding in een kamer.
Door naar het verleden te kijken, kunnen we belangrijke lessen leren. Tot voor kort was
er niet echt een alternatief om snel een lijn af te leggen in een gebouw. Lagedruk slangen
afrollen in een trappenhuis is niet echt een optie. Voor een appartementsbrand op de 3de
verdieping is een hogedruk veel sneller dan een afleg met opgerolde lagedruk slangen. De
intrede van de cassettes en bundels zal dit voordeel sterk beperken of zelfs wegnemen. In
bepaald situaties zal een afleg met lagedruk nu sneller kunnen dan met hogedruk dankzij
doordachte systemen en voldoende oefenen.
Een hogedruk is ook gemakkelijker om op te ruimen. De slang wordt terug op de haspel
gerold. De logistieke behoeften zijn beperkt. Er zijn geen lagedruk slangen gebruikt die
moeten opgerold, opgeborgen en vervangen worden in de kazerne. In de kazerne dient
een gebruikte lagedruk slang gereinigd te worden. Vanuit een logistiek standpunt is een
hogedruk een fantastische uitvinding.
1.1.1 Koelcapaciteit
Hierboven is aangehaald dat een hogedruk een debiet haalt van ongeveer 180 liter per
minuut. In andere landen werkt men met hogedruk slangen met een binnendiameter van
19 mm. Daar wordt slechts 100 liter per minuut gehaald. Een debiet van 180 liter per
minuut betekent dat er elke seconde 3 liter water verspoten kan worden. Dit stemt overeen
met een theoretisch koelvermogen van 9 MW. Er wordt dan uit gegaan van een opname
van 3 MJ voor elke liter water.
Natuurlijk zitten er enkele aannames achter die koelcapaciteit. Er wordt uitgegaan van
bluswater met een temperatuur van 20 °C dat allemaal omgezet wordt in stoom met een
temperatuur van 300 °C. In praktijk is dit niet steeds het geval. De stoom kan ontsnappen
vooraleer hij tot 300 °C is opgewarmd. Iets wat echter een veel grotere impact heeft, is
water dat niet voldoende energie absorbeert om te verdampen. Water dat in vloeibare
vorm terug wegloopt, heeft eigenlijk amper 11% van die 3 MJ per liter geabsorbeerd. In
praktijk ligt het blusvermogen dus lager dan 9 MW.
De vraag is dan hoe goed de brandweerlui zijn die met de straalpijp werken. Deze vraag
stelt zich zowel met hoge als met lagedruk. Hoe efficiënt zijn ze? Dit is een zeer moeilijk
te beantwoorden vraag. Er is al heel wat onderzoek naar gevoerd. Veel hangt af van het
materiaal waarmee ze werken. Een goede straalpijp zal zorgen voor een veel hogere
efficiëntie. Hier ligt nog een reden waarom de hogedruk zo populair is. Op het moment dat
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de hogedruk werd ingevoerd, beschikten de lagedruk systemen enkel over de zogenaamde
genormeerde straalpijpen. De druppelvorming van zo’n oude straalpijp was helemaal niet
zo goed. Bij de hogedruk straalpijp was dit omwille van de hogere druk beter. Dit leidde
tot hogere efficiëntie. Plots kon men met een lager debiet van een hogedruk toch evenveel
doen als met het hogere debiet van een lagedruk.
De efficiëntie zal ook afhangen van het soort brand waarmee ze geconfronteerd worden.
Het is makkelijker om een hoge efficiëntie te halen als water in een volontwikkelde brand
gespoten wordt dan als het gaat over een kleine smeulbrand.
Stel dat brandweerlui 75%
efficiënt zijn als ze te maken
hebben
met
een
hevige
binnenbrand. Een hogedruk kan
dan een vermogen van 6,75 MW
absorberen. Dat komt overeen
met
27
m²
brandende
oppervlakte (250 kW/m²). De
keuken op Figuur 3 heeft een
oppervlakte van 22 m². De
master
bedroom
rechts
onderaan heeft een oppervlakte
van 15 m².
Figuur 3 Grondplan van een woning met een klassieke
indeling. Er zijn veel aparte ruimtes. De oppervlakte van elke
ruimte is beperkt. (Figuur: UL FSRI)

Met “brandende oppervlakte”
wordt dus de vloeroppervlakte
van de ruimte bedoeld. In een normale ruimte zijn er een heleboel vierkante meters die
leeg zijn. Dit zijn de paden binnen de woning. De lege ruimte is duidelijk te zien op Figuur
3. De waarde van 250 kW/m² is een goede gemiddelde waarde voor een brand in een
normaal gemeubileerde kamer. Stel dat 27 m² wordt volgestapeld met matrassen dan zal
het vermogen veel hoger oplopen dan 6,75 MW (als er voldoende lucht beschikbaar is.) In
dergelijke gevallen kunnen vermogens van 1 MW/m² gehaald worden.
De werkelijke reden van de populariteit van de hogedruk ligt hierin verscholen. Het
overgrote deel van de branden is kleiner dan 27 m². Dat is zeker het geval in
woongebouwen. Meestal brandt het slechts in één kamer en de meeste kamers zijn kleiner
dan 27 m². Dit wil zeggen dat een hogedruk lijn een zeer goede tool is voor branden in
woongebouwen.
Paul Grimwood heeft een zeer groot onderzoek gedaan naar de gebruikte debieten bij
brandbestrijding. In totaal bestudeerde hij 5401 branden in de periode 2009 tot 2012. Hij
bestudeerde zowel branden in een grootstad als branden in het voorstedelijk gebied. Hij
kon interessante zaken concluderen over de branden waarbij enkel hogedruk lijnen ingezet
werden. De gemiddelde brandende oppervlakte bij die branden bedroeg 7,72 m² in het
voorstedelijk gebied en 11,14 m² in de grootstad. Het is wel belangrijk om hier de
opmerking te maken dat het debiet van hun hogedruk lijn slechts 100 liter per minuut
bedraagt. Bij gelijke efficiëntie zou dit in België leiden tot branden waarbij een oppervlakte
in brand staat tussen de 14 en de 20 m². Hogedruk wordt dus voornamelijk gebruikt bij
kleinere branden. Bij deze branden is de hogedruk een zeer goede tool … als er niets
misloopt.
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2

Potentiële problemen

In de afgelopen jaren is er erg veel moeite gedaan om brandweerlui efficiënter te laten
omspringen met hun water: meer doen met minder water. Hierdoor nemen de
mogelijkheden van de hogedruk nog toe. Waarom is er dan een steeds grotere groep
mensen die meer neigt naar lagedruk toepassingen? Ontbreekt er iets in het
bovenstaande?
Het bovenstaande is voornamelijk gebaseerd op het verleden. Er wordt gekeken naar
oplossingen voor problemen uit het verleden en er wordt terecht geconcludeerd dat het
goede oplossingen waren. De hogedruk is een goede oplossing voor de branden uit het
verleden. Is het ook een goede oplossing voor de branden uit de toekomst?

Figuur 4 Het geventileerde bandverloop. De eerste grote verandering in brandbedrag betreft de
eerste twee fasen: beginfase en ontwikkelingsfase. In 1950 duurde dit samen een half uur. Nu gaat
het slechts over twee tot vier minuten. (Figuur: Karel Lambert)

2.1.1 Veranderend brandgedrag
Iedereen weet intussen dat brandgedrag sterk veranderd is in de afgelopen 60 jaar. De
introductie van kunststoffen na de tweede wereldoorlog leidde ertoe dat een brand nu veel
sneller evolueert. In 1950 duurde het een half uur om tot flashover te komen. Nu duurt
dat nog twee tot vier minuten. Dikwijls komt dan de reactie: “Dat is dan toch het geval
vooraleer de brandweer aankomt op de interventieplaats?” Dat is natuurlijk juist maar de
mensen die dit vragen, vergeten dat het model van de geventileerde brand uitgaat van
één kamer. Een volontwikkelde brand in de keuken zal er uiteindelijk voor zorgen dat de
living ook gaat branden. Twee tot vier minuten later zal ook daar flashover optreden. En
dan kan de brandweer wel al ter plaatse zijn. Er kan dan een aanvalsploeg door de living
aan het kruipen zijn - onder de rooklaag – op weg naar de brandende keuken. Als het fout
loopt, dan loopt het veel sneller fout dan vroeger. Dit is een eerste zeer belangrijke
verandering in brandgedrag.
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De invoering van dubbel glas en de evolutie naar meer geïsoleerde woningen leidde tot
een tweede belangrijke verandering in brandgedrag. Indien een ruimte afgesloten is,
dan is daar niet meer voldoende zuurstof aanwezig om tot flashover te komen. Enkel glas
brak snel onder invloed van temperatuur. Dit is niet het geval voor dubbel glas. De onder
geventileerde brand deed zijn intrede. In een gesloten ruimte zal het brandvermogen
beperkt worden door een gebrek aan lucht. Dit verandert als er toch nog een raam breekt
of als de brandweer de deur opent om te gaan blussen. Extra lucht betekent een hoger
brandvermogen. En ook hier bestaat de kans dat het heel snel fout gaat.
Dit jaar werd in Finland onderzoek gepubliceerd naar de drukopbouw bij brand. Omdat er
steeds luchtdichter gebouwd wordt, loopt de druk in het lokaal van de brand steeds hoger
op. Brand zorgt voor een stijging van de temperatuur. Warme lucht wil vervolgens
uitzetten. In een gesloten ruimte is dit niet mogelijk. Hierdoor neemt de druk binnen toe.
In een van de experimenten in Finland liep de druk zo hoog op dat het volledige raam (glas
en kader) naar buiten geduwd werd. Dit zou weleens een derde grote verandering in
brandgedrag kunnen zijn. Plots wordt tijdens het brandverloop een grote opening
beschikbaar die de brand veel zuurstof levert. Opnieuw een reden waarom het snel zeer
fout kan lopen.
2.1.2 Wind Driven Fires
In 2009 publiceerde het Amerikaanse NIST het eerste grote onderzoek over Wind Driven
Fires. Onder bepaalde windomstandigheden kunnen branden zich erg grillig gedragen. Het
onderzoek kwam voort uit dodelijke ongevallen met brandweerlui bij brandbestrijding in
hoge gebouwen. Er werd aangetoond dat wind ervoor kan zorgen dat het vermogen van
een brand sterk toeneemt en dat erg hoge temperaturen tot stand komen. De wind kan
ervoor zorgen dat alles in de richting van de aanvalsploeg wordt geduwd. Als er een sterke
wind staat op een venster, dan zorgt de beglazing ervoor dat de wind geen invloed
uitoefent op de brand. Dit verandert op het moment dat de beglazing bezwijkt. Dan wordt
de brand plots wind driven. Een situatie die perfect beheersbaar was, is het plots niet meer.
In de VS wordt elk dodelijk ongeval met een brandweerman grondig geanalyseerd (in
tegenstelling tot België). De afgelopen jaren kwamen in de VS verschillende
brandweermensen om het leven bij wind driven fires in gewone woningen. Het is dus een
risico dat overal op de loer ligt.
2.1.3 Nieuwe indeling van woningen
Ook architecturaal zijn er belangrijke wijzigingen. Vroeger bestonden woningen uit veel
aparte vertrekken. Er was een keuken en een living. Soms was er nog een onderverdeling
tussen de woonkamer en de plaats waar gegeten werd. Elk van deze ruimtes was kleiner
dan 27 m². Een hogedruk was dus een ideale tool om branden in deze ruimtes aan te
pakken. Op Figuur 3 is dit duidelijk zichtbaar. Bij een brand in de living zal de brand snel
evolueren naar flashover indien er voldoende lucht is. Vervolgens zal het even duren
vooraleer er branduitbreiding plaatsvindt. De muren vormen immers een belangrijke
hindernis voor de brand. De deuren spelen hierbij een belangrijke rol. Als de deuren dicht
zijn, dan zullen ze de brand toch even tegenhouden. Als de deuren open staan, dan kunnen
de hete rookgassen de ruimte instromen. Het effect van de muren is dan minder groot.
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In woningen en appartementen die
nu gebouwd worden, is altijd sprake
van
een
open
keuken.
De
woonkamer en de keuken vormen
nu één ruimte. In heel wat
woningen is de oppervlakte van
deze open ruimte groter dan 27 m².
Dit is duidelijk merkbaar als Figuur
3 vergeleken wordt met Figuur 5.
In de moderne woning wordt
gewerkt met grote open ruimtes.
Dit is erg comfortabel voor de
bewoners maar de grootte van de
ruimte neemt hierdoor sterk toe. Er
zullen daar dus branden uitbreken
die niet meer veilig aan te pakken
zijn met een hogedruk lijn.

Figuur 5 Grondplan van de gelijkvloerse verdieping van een
moderne woning. De keuken en de woonkamer vormen nu
één groot geheel. Er is een knusse zithoek (rechts beneden)
die verbonden is met de woonkamer. Hierdoor wordt één
grote ruimte gecreëerd. (Figuur: UL FSRI)

2.1.4 Alles op een rijtje
Samengevat zijn er de afgelopen jaren een aantal problemen opgedoken:
•

Brand evolueert vele malen sneller dan vroeger.

•

Bij onder geventileerde branden kan een nieuwe opening zorgen voor een plotse
uitbreiding van de brand

•

Er worden vragen gesteld bij het effect van grote drukken op brandgedrag.

•

Wind driven fires leiden tot grote brandvermogens.

•

De evolutie naar meer open ruimtes leidt potentieel tot grotere branden.

Elk van deze problemen komt erop neer dat branden plots groter kunnen worden. Tijdens
een binnenaanval duurt het een aantal minuten om de weg af te leggen van de voordeur
tot aan de positie waarop de brandhaard kan worden aangevallen. Gedurende deze tijd
kan de brand dus sterk veranderen. Een brand die perfect afgehandeld kan worden met
een hogedruk vraagt een paar minuten later misschien een hoger koelvermogen. En als
dat koelvermogen dan niet beschikbaar is, dan ontstaat een erg gevaarlijke situatie voor
de aanvalsploeg.
De branden van de toekomst zullen veel sneller evolueren dan de branden uit het verleden
ooit gedaan hebben. De bovenstaande problemen waren in het verleden weinig of niet
aanwezig. Een hogedruk lijn bood dan ook een zeer goede oplossingen voor de branden
van toen. Het biedt nog steeds een zeer goede oplossing voor de branden van nu op
voorwaarde dat er zich geen grote veranderingen in brandgedrag voordoen tijdens de
binnenaanval.
Een goede vergelijking kan getrokken worden met de autogordel. Elke chauffeur draagt
tegenwoordig een autogordel omdat dit de overlevingskansen bij een ongeval sterk doet
toenemen. Blussen met een hogedruk is als 120 km/h rijden op de autosnelweg zonder
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een autogordel te dragen. De meeste mensen rijden heel hun leven op de autosnelweg
zonder één keer te crashen. Zij zouden dat dus perfect kunnen zonder autogordel zonder
dat ze daar enig nadeel van ondervinden. Een beperkt aantal mensen heeft de grote pech
dat ze een ongeval krijgen aan grote snelheid. Bij hen is het dragen van de gordel wel
cruciaal voor hun overlevingskansen. Hetzelfde is van toepassing op brandbestrijding.
Veruit de meeste branden kunnen veilig aangepakt worden met een hogedruk. Alleen is
het zo dat dit bij sommige branden niet klopt én we weten niet op voorhand welke branden.
Het zal in de toekomst meer voorvallen dat de brandweer bij aankomst geconfronteerd
wordt met een situatie die er ongevaarlijk uitziet. De beeldvorming wijst op een brand die
met een hogedruk kan geblust worden. Het gaat over een van de vele branden die op die
manier kunnen worden aangepakt. Het is pas later in de interventie dat de zaken de
verkeerde kant opgaan. Dit kan zijn omwille van een van de vijf scenario’s die hierboven
geschetst zijn of het kan zijn omwille van een probleem dat nog niet ontdekt is. Zeker is
dat er branden zullen zijn waar hogedruk geen veilige oplossing is. We weten alleen niet
vooraf welke.
Een mooi voorbeeld is een brand waarbij het vermogen beperkt is doordat het raam nog
intact is en waar toch een lichte wind op de gevel staat. Bij aankomst zal niets wijzen op
een hevige brand. Alles wijst erop dat het vermogen van de brand kleiner is dan het
blusvermogen van een hogedruk. Dit beeld stemt ook overeen met de realiteit als
brandende ruimte min of meer afgesloten is. Dit verandert echter plots als het raam
begeeft in de brandende ruimte. Plots kan de wind veel verse lucht voor de brand leveren.
Dan kan het vermogen gemakkelijk verdubbelen. Het is echter niet mogelijk om het debiet
van de hogedruk te verdubbelen.
Er is dus een grote bezorgdheid over de veiligheid van de brandweermensen die de
binnenaanval uitvoeren. Sommige ploegen zijn heel erg goed met een hogedruk. Ze
behalen een hele hoge efficiëntie. Dit betekent echter ook dat de veiligheidsmarge op dat
moment helemaal verdwijnt. Als je een blussysteem gebruikt op de bovengrens van wat
mogelijk is, dan kan je niet snel reageren als je toch meer koelvermogen nodig hebt.

“Blussen met een hogedruk is als 120 km/h rijden op
de autosnelweg zonder een autogordel te dragen.”

3

Potentiële oplossingen

Hierboven zijn een aantal problemen geschetst waar de hedendaagse brandweer mee te
maken krijgt. Natuurlijk zijn er ook een aantal oplossingen te bedenken. Elk van deze
oplossing vraagt een investering. Er dient materiaal worden aangekocht of aangepast.
Opleiding en oefening zijn echter ook twee belangrijke factoren. Dikwijls worden die
stiefmoederlijk behandeld. Er zal ook een investering nodig zijn in goede opleiding en
voldoende oefening om elk van de potentiële oplossingen hieronder te implementeren.
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3.1

Bundels

De bundels en cassettes worden al in grote
delen van België gebruikt. Ze deden hun
intrede in 2009 en sedertdien zijn steeds
meer posten ze gaan gebruiken. Het
voordeel van een lagedruksysteem is dat er
een hoger debiet gebruikt wordt. Debieten
van een lagedruk systeem met slangen van
45 mm zijn minstens het dubbele van de
180 liter per minuut die een hogedruk kan
leveren. Het koelvermogen is dan ook
minstens het dubbele van de hogedruk.
In een situatie waarbij een hogedruk aan
het maximum van zijn kunnen zit, is een Figuur 6 De verschillende componenten van het
lagedruk 45 mm pas halfweg. Brandweerlui systeem met bundels en cassettes. De slang van
70 mm is verbonden met het drieverdeelstuk. Op
kunnen er in zo’n geval voor kiezen om de foto wordt de slang uit de cassette aan het
dubbel zoveel water te gebruiken. Er is dus drieverdeelstuk gekoppeld. Op het aanvalspunt
een veiligheidsmarge die er bij hogedruk zal de gele bundel gekoppeld worden aan de slang
systemen veel minder is. Natuurlijk is het uit de cassette. (Foto: Karel Lambert )
belangrijk om te beseffen dat een lagedruk geen oplossing is voor alles. Ook het
koelvermogen van een lagedruk is beperkt tot 15 à 20 MW.
Bundels en cassettes zorgen er eveneens voor dat de lagedruk slangen gemakkelijker
kunnen worden ingezet. De mobiliteit met een slang van 45 mm is natuurlijk nog steeds
een stuk minder dan met een hogedruk. Bundels en cassettes zijn echter op vlak van
snelheid niet te vergelijken met het systeem van gerolde slangen van vroeger. Een
belangrijk punt is dat er in de autopomp slangen Ø 70 mm in zigzag liggen die verbonden
zijn met het drieverdeelstuk. De bevelvoerder stapt dan met het drieverdeelstuk in de hand
naar het punt waar hij een cassette of een bundel wil aansluiten. Zeker in een gebouw zal
het werken met een cassette veel sneller
gaan dan het werken met een hogedruk.
Bij een haspel neemt de wrijving toe
naarmate de lansdrager zich verder
verwijdert van de autopomp. Bij een
cassette is er geen wrijving. In tegendeel:
het gewicht van de cassette neemt af
naarmate de lansdrager verder vordert.
Bij een hogedruk zal op het aanvalspunt
voldoende reserve getrokken moeten
worden om vlot te kunnen vorderen zodra
de aanval is ingezet. Dit laatste stuk is het
lastigste want de wrijving is dan het
grootst. In het nieuwe lagedruk systeem
worden op het aanvalspunt de bundels Figuur 7 Het plaatsen van slangen Ø 70 mm in
aangesloten en is er direct 20 of 40 m zigzag, gekoppeld aan een drieverdeelstuk is een
grote tactische verbetering die kan zonder dat de
reserveslang
beschikbaar.
De autopomp moet omgebouwd worden. (Foto: Steve
aanvalsploeg plaatst gewoon de bundels Viaene)
op het punt waar ze worden aangesloten.
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3.2

38 mm

De mobiliteit zou verder kunnen verbeterd worden. In België is ooit gekozen voor twee
diameters als basis voor het lagedruk systeem: 45 en 70 mm. In andere landen zijn andere
keuzes gemaakt. In het Verenigd koninkrijk wordt dikwijls gewerkt met 52 mm. In
Australia verkiest men dan weer 38 mm voor de eerste aanvalslijn.
De vraag is: “Welke diameter hebben we nodig?” De diameter wordt bepaald door
verschillende zaken: de lengte die we willen kunnen gebruiken, het debiet dat we willen
hebben en de pomp die gebruikt wordt. De pomp moet het debiet kunnen leveren bij een
druk die voldoende hoog is om de drukverliezen te compenseren en voldoende druk over
te houden aan de straalpijp. Het debiet dat een straalpijp Ø 45 levert, ligt tussen de 400
en de 500 liter per minuut.
Een lijn met een diameter van 38 mm laat ook toe om een dergelijk debiet te gebruiken.
De drukverliezen liggen weliswaar iets hoger maar dit kan gecompenseerd worden door
een iets hogere druk te gebruiken. Het is ook de bedoeling om nog steeds te werken met
slangen van 70 mm voor het grootste stuk van de afstand tussen de autopomp en de brand
af te leggen. Dit beperkt de drukverliezen.
Een lijn Ø 38 mm weegt slechts 71% van een lijn Ø 45 mm terwijl een gelijkaardig debiet
gebruikt wordt. Doordat de lijn dunner en lichter is, zal ze iets mobieler zijn. Een dergelijke
lijn zal zich dus meer zoals een hogedruk gedragen. Een lagedruk systeem op basis van
38 mm zou weleens het beste van twee werelden kunnen bieden: de verhoogde mobiliteit
van hogedruk en het debiet van een lagedruk systeem.
3.3

Lagedruk haspel

De eenvoud en het gemak van een haspel
blijven echter een voordeel bij autobranden en
vuilbakbranden. Bij een buitenbrand is een
hogedruk over een korte afstand sneller dan
een lagedruk opstelling, zelf als er bundels en
cassettes gebruikt worden. Dit is een voordeel
van de hogedruk dat we niet mogen kwijtspelen
in onze zoektocht naar betere manieren van
brandbestrijding. Het grote voordeel van de
hogedruk is dat een haspel zeer snel kan
worden afgerold in rechte lijn. Dikwijls is dit
buiten het geval. Zeker bij kortere afstanden
biedt de haspel grote voordelen. Bij langere
afstanden (40 tot 80 meter) begint de wrijving
een grotere rol te spelen.
Omwille van de snelle afleg bij buitenbrand zijn
in een aantal korpsen haspels ingebouwd die
gemonteerd worden op de lagedruk pomp. Er
wordt gewerkt met een semi-rigide slang van
38 mm op een haspel. Het is dus hetzelfde Figuur 8 Lagedruk haspel achteraan een
systeem als een hogedruk slang maar de autopomp. (Foto: Jean-Claude Vantorre)
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diameter is groter. De lengte is dan weer korter. De haspel is beperkt tot 40 meter. Dit
laat toe om – net zoals met hogedruk – snel een afleg te doen om een autobrand te
blussen. Omwille van de grotere diameter is het debiet van de slang echter ook 400 liter
per minuut. Ook hier wordt het beste van twee werelden gecombineerd: een hoger debiet
en een snelle afleg.

4

Afsluitende beschouwing

De wereld verandert in een snel tempo. Deze veranderingen veroorzaken regelmatig
problemen. Het is de brandweer die de problemen mag gaan oplossen. De brandweer is
dan ook goed in het bedenken van oplossingen. Door de snelle evolutie is het ook zo dat
goede oplossingen uit het verleden niet of minder geschikt zijn voor de problemen van de
toekomst.
In dit artikel is geschetst waarom hogedruk zo populair geworden is. Er zijn echter ook een
aantal evoluties geschetst waarbij het lage debiet van de hogedruk een gevaar kan
betekenen voor de aanvalsploeg.
De komende jaren zal de brandweer te maken krijgen met nieuwe blusproblemen. En de
brandweer zal zoals altijd goede oplossingen bedenken. Dit kunnen een of meerdere van
de systemen hierboven zijn. Maar het kunnen evengoed andere oplossingen zijn. Belangrijk
is dat ze snel, effectief en vooral veilig zijn …

5
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
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