Wind Driven Fires
De brandweer is van oudsher een erg conservatieve organisatie. Wij hebben erg de
neiging om de zaken te doen zoals we ze altijd gedaan hebben. Die ervaringsgerichte
aanpak vormt de ruggengraat van de manier waarop we werken. Het is ons grote
sterkte. Het grote nadeel van deze werkwijze is dat we op die manier traag evolueren en
dat er meestal incidenten nodig zijn om ons aan te passen aan nieuwe situaties.
Zeldzame fenomen zoals Rapid Fire Progress zijn verantwoordelijk voor een belangrijk
aandeel in de dodelijke ongevallen met brandweerlui. Hierdoor worden heel wat korpsen
nooit of heel zelden geconfronteerd met het feit dat we bepaalde zaken niet of niet
voldoende begrijpen. We worden dus zelden met de neus op de feiten gedrukt.
Gecombineerd met onze conservatieve aard zorgt deze zeldzaamheid ervoor dat er
meestal weinig geleerd wordt en dat we na een dodelijk ongeval nog niet weten hoe het
anders moet.
Failing to maintain tradition is failing to learn from the past,
Failing to break with tradition is failing to learn from today
In de wereldsteden vinden we heel grote korpsen terug die door het gigantisch grote
aantal branden wel regelmatig geconfronteerd worden met bepaalde fenomenen. Fire
Department New York (FDNY) verloor in de jaren ’90 een heleboel brandweerlui in een
aantal gelijkaardige incidenten.

7. Standaard tactiek bij appartementsbrand
Over de hele wereld wordt ongeveer dezelfde tactiek gebruikt bij het bestrijden van een
appartementsbrand. De aanvalsploeg gaat via het trappenhuis of de lift naar de eerste of
de tweede verdieping onder de brand. Daar wordt een slang aangesloten op een
stijgleiding en de aanval wordt ingezet. Dit gebeurt door via het trappenhuis naar de
gang te gaan en vervolgens de deur van het appartement te openen. Via deze
deuropening kan men vrij efficiënt een aanval opbouwen.
De redenering hierachter is dat zowel het trappenhuis als de inkomdeur van het
appartement een zekere weerstand tegen brand bezit. Op die manier is de aanvalsploeg
beschermd door twee deuren vooraleer ze aan het risico blootgesteld worden. Op het
moment dat ze de aanval inzetten, wordt het vuur als het ware door de vensteropening
naar buiten gejaagd.

8. Vandalia Avenue Fire
Op 18 december 1998 wordt er brand gemeld in een appartement op het 10de verdiep
van een gebouw langs de Vandalia Avenue te New York. Bij aankomst is er een oranje
gloed te zien in het appartement. De brandweerlui gaan naar boven. Ze ondervinden
hevige hitte en rook. Als ze bij het appartement zijn aangekomen, openen ze de deur om
de aanval te starten. Bij het openen van de deur worden ze omhuld door vlammen. Ze
hebben nog tijd om een mayday-signaal te sturen maar slagen er niet in om te
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ontsnappen. Pogingen om hen te redden vanuit de trappenzaal werden gestaakt
gestaak vanwege
de enorm hoge temperaturen.
Tijdens het onderzoek achteraf werd opgemerkt dat er een sterke wind (tot 40 km/u) op
de gevel stond.

Fig 8.1 Grondplan van de 10de verdieping (Grafiek: Dan Madrzykowski)

9. Wind Driven Fires
In de jaren voorafgaand aan deze brand en de jaren erna vonden in New York nog enkele
gelijkaardige branden plaats. Telkens ging het om branden in appartementsgebouwen op
een moment dat er een sterke wind op de gevel stond. Het toepassen van de standaard
binnenaanval
innenaanval leidde telkens tot het overlijden van de aanvalsploeg.
Binnen de FDNY zijn een aantal mensen op zoek gegaan naar het waarom van deze
overlijdens. Er moest toch een betere manier zijn om deze branden aan te pakken. Deze
mensen werden in contact gebracht met twee ingenieurs die zich in het National Institute
of Standards and Technology (NIST) bezig hielden met onderzoek naar brandgedrag.

9.1 Labotesten
9.1.1 Testopstelling
In het labo van NIST werd een appartement nagebouwd op ware grootte. Het
appartement
partement werd gemeubileerd zodat een inboedel aanwezig was die als normaal kon
beschouwd worden. Het appartement kwam uit in een gang opdat er een situatie zou
kunnen worden nagebootst net zoals in Vandalia Avenue.
Er werd gebruik gemaakt van de grote v
ventilator
entilator van een moerasboot om correcte
hoeveelheid wind te genereren.
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Deze opstelling werd acht keer in brand gestoken: met en zonder wind. Er werden
verschillende nieuwe tactieken uitgeprobeerd.
9.1.2 Resultaten
Het werd vrij snel duidelijk dat de brand in het begin snel ontwikkelt. Eens het raam
gebroken is, wordt er immers meer dan genoeg zuurstof toegevoerd. Het probleem waar
deze brand mee kampt, is de afvoer van de rookgassen. Door de overmaat aan
geproduceerde rookgassen ontstaat er een overdruk in het appartement. Deze vormt een
labiel evenwicht met de winddruk die op de gevel staat. De brand wordt als het ware
gevangen gehouden door de wind.
Als op dat moment de inkomdeur van het appartement wordt geopend, valt de overdruk
weg. De wind duwt de grote hoeveelheid brandbare gassen de gang in. Er zijn nog steeds
grote hoeveelheden zuurstof beschikbaar en de rookgassen ontbranden ogenblikkelijk.
Door de deur te openen, ontstaat in de gang een inferno waarbij de temperaturen
oplopen tot 1.500 °C. Het spreekt vanzelf dat de brandweerlui hier geen enkele kans
hebben.

9.2 Governer’s Island, NY
Na de labotesten werd er gezocht achter een geschikt gebouw om deze testen te
herhalen. Er werd een gebouw met zeven bouwlagen gevonden op Governer’s Island te
New York. In dit gebouw werden 14 brandtesten gehouden. Een grote overdrukventilator
gemonteerd op een elevator zorgde voor de winddruk op de gevel.
Er werden ongeveer dezelfde resultaten teruggevonden als in de labotesten. Op het
moment dat de inkomdeur van het appartement geopend wordt, ontwikkelt de brand zich
in enkele seconden tot een volontwikkelde brand. Een gelijkaardig fenomeen doet zich
voor als het glas in de gevel breekt op het moment dat de inkomdeur al open is.

9.3 Waarschuwingssignalen
Eén van de lessen die geleerd werd uit de verschillende dodelijke ongevallen is de
belangrijke rol die de wind speelt. Het is dus erg belangrijk dat de bevelvoerder
opgemerkt heeft dat er een belangrijke wind op de gevel staat.
We hebben geleerd dat de rookgassen niet kunnen ontsnappen omwille van deze wind.
In de praktijk valt het voor dat er pulserende rookgassen en vlammen ontsnappen uit het
raam van het brandend appartement. Een andere mogelijkheid is het voorkomen van een
asymmetrische afvoer van vlammen en rookgassen. Dit laatste is duidelijk op te merken
en vormt het belangrijkste waarschuwingssignaal voor een Wind Driven Fire. Figuur 9.1
is een foto van de experimenten op Governor’s Island. We zien een grote
overdrukventilator die de wind simuleert. De wind zorgt dat de rookgassen niet normaal
kunnen uitstromen. We zien op de foto dat de vlammen naar buiten slaan langs het
kwadrant rechtsonder. Dit is geen normaal brandgedrag. Op internet zijn verschillende
filmpjes terug te vinden waarop deze rooksignalen heel goed te bestuderen vallen. Via
www.fire.gov/WDF.htm is zelfs een DVD op te vragen waarin alle onderzoeksresultaten
van het Wind Driven Fire project gebundeld staan.
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Fig 9.1 Asymmetrische rookgasafvoer (Foto: Scott Stilborn – OFS Photographer)

10. Plan B?
Het is door deze testen op een heel wetenschappelijke manier aangetoond dat er
branden bestaan die niet op een veilige manier te blussen zijn met de standaard tactiek.
Het belangrijkste element dat deze branden van andere onderscheidt, is de invloed van
de wind. Daarom werden deze branden Wind Driven Fires gedoopt. Nog tijdens het
ontwerp van deze testen heeft men nagedacht over een alternatieve manier om deze
branden aan te vallen, een plan B.

10.1 Minimale hoeveelheden water
Zowel in het labo als op Governor’s Island werd een volle straal ingebracht om de
rookgassen in het appartement te koelen. Op die manier kan de brand onmogelijk de
hoge temperaturen bereiken.
In de loop van het project werd de Floor Below Nozzle ontwikkeld. Dit is een straalpijp
die gemonteerd wordt op een buis met aan het einde een stuk geplooid in een hoek van
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45°. Door die vorm is het mogelijk om vanuit het appartement onder de brand water
naar binnen te spuiten in het brandend appartement (zie Fig 10.1). Deze toepassing is
voornamelijk ontwikkeld voor hoogbouw. Het tegen het plafond spuiten met een straal
vanuit de korf van een ladderwagen zou immers hetzelfde effect hebben. Deze laatste
toepassing is echter beperkt tot gebouwen van ca. 40 meter hoog omwille van de
beperkte lengte van de ladderwagen of hoogtewerker.
Tijdens de testen werden ook andere types van straalpijpen getest. Er werden ook goede
resultaten gehaald met de Bresnan Nozzle (zie Fig 10.2), een soort van nevelkogel die
wordt neergelaten langs de gevel totdat hij voor het raam hangt.
Deze nieuwe tactiek bestaat eruit dat eerst het thermisch vermogen van de brand onder
controle gebracht wordt van buitenaf vooraleer de klassieke binnenaanval in te zetten.
Het spreekt voor zich dat een strakke bevelvoering en een goede coördinatie
onontbeerlijk zijn.

Fig 10.1 Floor below Nozzle (Foto: NIST)
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Fig 10.2 Bresnan Nozzle (Foto: Elkhart Brass)

10.2 Wind Control Devices (WCD’s)
Een andere tactiek was erop gericht om de invloed van de wind weg te nemen. Hiervoor
werden Wind Control Devices ontworpen. Eigenlijk betreft het hier hele grote
branddekens. Deze worden door brandweerlui onder en boven de brand afgerold en voor
de vensteropening geplaatst. Op die manier is de winddruk weg uit het appartement. De
ventilatieopening voor de brand is dan ook afgesloten zodat de brand heel snel krimpt.
De invloed van de wind is dan geneutraliseerd. De brand blijft echter voorbranden op een
behoorlijk hoog vermogen. Ook hier is dus een klassieke binnenaanval nodig om de
brand geblust te krijgen. Omwille van het comfort en de veiligheid van de aanvalsploegen
gebruiken de Amerikaanse collega’s hier de Positive Pressure Attack (PPA): Hun
binnenaanval wordt ondersteund door verschillende tactisch geplaatste ventilatoren.
Bijgevolg is het ook hier heel erg belangrijk dat de ploegen gecoördineerd samenwerken.
Een goede bevelvoering en een degelijke communicatie zijn dan ook onontbeerlijk.

Fig 10.3 Gebruik van een Wind Control Device (Foto: NIST)
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De FDNY heeft beide nieuwe tactieken al geïmplementeerd in haar dagelijkse werking.
Verschillende engines zijn uitgerust met Floor below nozzles en WCD’s. Daarnaast is er
een uitgebreid oefenprogramma opgezet om de nieuwe tactieken onder de knie te
krijgen. Door dit project hoopt men in New York geen mensen meer te verliezen bij het
bestrijden van Wind Driven Fires. Het is nu aan ons om ook in België te leren uit de duur
betaalde lessen van New York.
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