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 1 Inleiding 

Op verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft Efectis op 27 januari jl. bij 
haar laboratorium in Rijswijk het ontbrandingsgedrag onderzocht van een plas xyleen in 
een metalen bak bij een omgevingstemperatuur van 3 à 4 °C. 
Bij het onderzoek is de notitie van de Onderzoeksraad van 16 januari 2012 als leidraad 
gebruikt. 
 
Dit document is het meetrapport van de tests. 
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 2 Testopstelling  

2.1 Scenario 

Een plas xyleen en een dummy membraanpomp bevinden zich in een metalen 
opvangbak. De pomp wordt tijdens de proeven op diverse wijzen verwarmd met een 
specifiek type propaanbrander waarbij beoordeeld wordt of er ontbranding van het 
xyleen optreedt. 
 
Het doel van de tests is het ontbrandingsgedrag van het xyleen te onderzoeken wanneer 
onder de volgende condities in de nabijheid met een gespecificeerde gasbrander wordt 
gewerkt zonder vlamcontact met de vloeistof te maken: 

- omgevingstemperatuur 3 à 4 ºC; 
- wind: enigszins beschutte omgeving bij een algemeen weersbeeld met 

windsnelheid 5 à 7 m/s (4 Bft). 

2.2 Brandstof 

Het gebruikte xyleen komt overeen met de specificaties van de Onderzoeksraad. Zie 
bijlage A. 

2.3 Propaanbrander 

De gebruikte brander en de bijbehorende drukregelaar zijn van hetzelfde merk en type 
als de opgave van de Onderzoeksraad. Bijlage B geeft de specificaties. Het bereik van 
de regelaar is van fabriekswege zo ingesteld dat over het hele bereik het 
verbrandingsbeeld een blauwe vlam toont (zie diverse foto’s hieronder). Bij de tests zijn 
alleen de hoogste en de laagste instelling van de regelaar gebruikt; volgens 
fabrieksopgave leveren deze instellingen een vermogen van respectievelijk 27 en 55 
kW.  

2.4 Brandbakken 

Er is gebruik gemaakt van twee stalen brandbakken:  
 
Een kleine ronde brandbak met een diameter van 35 cm en een hoogte van 15 cm. 
Hiermee is een eerste verkennende test gedaan (zie 2.5.1) om een indruk te krijgen van 
het ontsteek- en brandgedrag van xyleen onder de heersende condities. Er is circa 0,5 
liter xyleen gebruikt. 
 
Een grote vierkante brandbak (staalplaat, dikte ca. 1 mm) met een oppervlak van 1,0 x 
0,9 m, een opstaande rand van 25 cm hoog, en een stalen afdak. In deze brandbak is een 
dummy membraanpomp geplaatst. Hiermee zijn meerdere tests uitgevoerd (zie 2.5.2 
e.v.). Er is circa 5 liter xyleen gebruikt. De bak is horizontaal geplaatst zodat het xyleen 
de bodem geheel bedekte. Met een thermokoppel op de bodem van de bak is de 
temperatuur van de xyleenplas gemeten. Verder zijn de omgevingstemperatuur en de 
temperatuur boven de brandbak gemeten. 
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De membraanpomp is gerepresenteerd door een opstelling met stalen pijpdelen en 
stalen buisprofieldelen met een diameter van 50 mm, een wanddikte van ca. 2 mm en 
een totale lengte van 1,4 meter, die samen een U-vorm (op de kop) vormen. Tussen de 
poten van de U-vorm is een dunne staalplaat (ca. 1 mm) van ca. 30 x 40 cm bevestigd. 
De buisdelen zijn bevestigd op zware stalen voeten met afmetingen van ca. 30 x 10 x 3 
cm.  
 
Het stalen afdak van 1 mm staalplaat is bevestigd op 4 L-profiel steunen op een hoogte 
tussen 85 cm en 95 cm boven de rand van de branderbak. 

 
Figuur 1: Grote branderbak; afmetingen in cm’s 

2.5 Testcondities 

Om de vereiste lage temperatuur van te realiseren is de weervoorspelling in de 
voorafgaande dagen gevolgd, en zijn de tests buiten in de uren voor zonsopgang 
uitgevoerd. 
Windcondities: zwakke tot matige wind (3 Bft uit ZZW; informatie KNMI), ter plaatse 
in een enigszins beschutte omgeving. Aan de noordzijde een gebouw van 10 m hoog, 
aan de westzijde een gebouw van 3 m hoog, aan de zuidzijde een provisorisch 
windscherm, en aan de oostzijde was de locatie open. De windsnelheid op de testlocatie 
wisselde, en lag tussen 1 en 3 m/s (ruwe schatting op basis van visuele waarneming en 
afkoeling op de huid). Temperatuur: De gemeten omgevingstemperatuur, op ca. 2 m 
van de opstelling, varieerde tussen 0 en 4 ºC. De temperatuur werd gemeten met een 
thermokoppel en afleeseenheid ( zie figuur 1). Naar de mening van Efectis is de invloed 
van het temperatuurverschil met de gewenste waarde (3 à 4 °C) gering, o.a. omdat het 
vlampunt van xyleen (25 °C) relatief ver boven deze temperaturen ligt. In zoverre een 
temperatuurverschil aanwezig is, verloopt de ontbranding iets langzamer bij de lagere 
temperatuur. 
 
Na ontsteking van het xyleen is geblust met CO2. 

2.6 Videoregistratie 

Alle testen zijn vastgelegd op video en ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. 
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 3 Proeven en resultaten  

3.1 Test 1  

 

 
Figuur 2: Testopstelling voor verkenning ontsteekgedrag. 
 
De test betrof een verkenning van het ontsteekgedrag in een ronde bak van 35 cm 
diameter en 15 cm hoogte. De brander werd zo gehouden dat de waaiervormige vlam 
horizontaal boven de bak lag. De vlam werd van een hoogte van circa 20 cm boven de 
rand van de bak langzaam omlaag bewogen tot hij na circa 20 s ter hoogte van de 
bovenrand was. In deze positie ontstond na enkele seconden brand in de bak. De 
brandende bak is weergegeven op foto 3A. 
 
Start: 06:55 
Brandervermogen: laag 
Vlamvlak: horizontaal 
Beweging van de brander: Langzaam afnemend in hoogte 
Hoek brander-as met horizontaal: ca. 0 graden 
Ontsteking van xyleen: Ja, na ca. 20 s met brander ter hoogte van bovenrand bak 
 

   
Figuur 3: De positie van de brander enkele seconden voor ontsteking, en op het moment 
van ontsteking 
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Foto 3A: brandende xyleen in brandbak 
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 3.2 Test 2  

Start: 07:07 
Duur: ca. 4 minuten. 
Brandervermogen: laag 
Vlamvlak: verticaal 
Beweging van de brander: horizontaal  
Hoek brander-as met horizontaal: ca. 15 graden omlaag 
Hoogte onderzijde brander boven rand: ca. 15 cm 
Hoogte onderzijde vlam boven rand: ca. 0 cm  
Afstand van brander tot dummy pomp: ca. 30 cm 
Temperatuur xyleen bij aanvang: ca. 4 °C 
Ontsteking van xyleen: Nee 
 
 

 
Figuur 4: Positie van de brander tijdens test 2 
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 3.3 Test 3 

Start: 07:22 
Duur: ca. 8 minuten 
Brandervermogen: hoog 
Vlamvlak: verticaal. 
Beweging van de brander: horizontaal  
Hoek brander-as met horizontaal: ca. 30 graden omlaag 
Hoogte onderzijde brander boven rand: ca. 20 cm 
Hoogte onderzijde vlam boven rand: ca. 0 cm 
Afstand van brander tot dummy pomp: ca. 30 cm 
Temperatuur xyleen bij aanvang: ca. 8 °C 
Ontsteking van xyleen: Nee 
 

 
Figuur 5: Positie van de brander tijdens test 3 
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 3.4 Test 4 

Start: 07:39 
Duur: ca. 3 minuten 
Brandervermogen: laag 
Vlamvlak: verticaal 
Beweging van de brander: verticaal 
Grootste hoek brander-as met horizontaal: ca. 40 graden omlaag 
Hoogte onderzijde brander boven rand: ca. -5 cm 
Hoogte onderzijde vlam boven rand: ca. -15 cm 
Afstand van brander tot dummy pomp: ca. 15 cm 
Temperatuur xyleen bij aanvang: ca. 15 °C 
Ontsteking van xyleen: ja, na ca. 1 minuut 30 s 
 

 
Figuur 6: Positie van de brander juist voor het ontbranden van het xyleen (test 4) 
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 3.5 Test 5 

Test uitgevoerd met extra luchtbeweging uit persluchtnozzle, gericht naar de bodem van 
de bak, om de invloed op de ontsteking te onderzoeken. De persluchtdruk bedroeg 6 
bar. 
 
Start: 08:14 
Duur: ca. 1 min. 20 s 
Brandervermogen: hoog 
Vlamvlak: verticaal 
Beweging van de brander: verticaal  
Grootste hoek brander-as met horizontaal: ca. 35 graden omlaag 
Hoogte onderzijde brander boven rand: ca. -5 cm 
Hoogte onderzijde vlam boven rand: ca. -10 cm 
Afstand van brander tot dummy pomp: ca. 15 cm 
Temperatuur xyleen bij aanvang: ca. 5 °C 
Ontsteking van xyleen: ja, na ca. 1 min 10 s 
 
 

 
Figuur 7: Plaats van het persluchtmondstuk in de testopstelling (test 5); 

   de uitstroomopening is met een gele pijl gemarkeerd. 
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Figuur 8: Positie van de brander op het moment van ontsteking (test 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 a  b 
                 c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9: Verloop van de ontsteking: foto’s (a) van de situatie ca. 1 minuut voor  
                ontsteking, (b) net na ontsteking en (c) ca. 10 s na ontsteking in test 5 
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3.6 Test 6 

De brander werd in één positie gehouden waarin bij een eerdere test nog geen 
ontsteking plaats vond. Vervolgens werd perslucht (de persluchtdruk bedroeg 6 bar) 
naast de vlam meegeblazen, om de invloed op de ontsteking te onderzoeken. 
 
Start: 08:24 
Duur: ca. 1 min 30 s. 
Brandervermogen: hoog 
Vlamvlak: verticaal 
Beweging van de brander: stationair  
Hoek brander-as met horizontaal: ca. 35 graden omlaag 
Hoogte onderzijde brander boven rand: ca. -5 cm 
Hoogte onderzijde vlam boven rand: ca. -10 cm 
Afstand van brander tot dummy pomp: ca. 10 cm 
Temperatuur xyleen bij aanvang: ca. 8 °C 
Ontsteking van xyleen: Nee. 
 

 
Figuur 10: Positie van de brander en persluchtmondstuk tijdens test 6. 
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 3.7 Test 7 

Dit is een herhaling van test 4 
Het resultaat is in overeenstemming met dat van test 4. 
 
Start: 08:33 
Duur: ca. 1 min 30 s 
Brandervermogen: hoog 
Vlamvlak: verticaal 
Beweging van de brander: verticaal  
Grootste hoek brander-as met horizontaal: ca. 35 graden omlaag 
Hoogte onderzijde brander boven rand: ca. -5  cm 
Hoogte onderzijde vlam boven rand: ca. -15 cm 
Afstand van brander tot dummy pomp: ca. 10 cm 
Temperatuur xyleen bij aanvang: ca. 10 °C 
Ontsteking van xyleen: ja, na ca. 1 min 30 s 
 
 

 
Figuur 11: Positie van de brander op het moment van ontsteking (test 7) 
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 4 Samenvatting en algemene constateringen  

De resultaten van de tests zijn hieronder samengevat: 
 
Test 1 in kleine branderbak met horizontale brander/vlam en vlam langzaam afnemend 
in hoogte boven bakrand: ontsteking na enkele seconden bij vlam ter hoogte van 
bakrand. 
Tests 2 t/m 7 in grote brandbak met dummy-pomp en schuin neerwaartse brander: 
 

Test nr. Brander/vlam Xyleen Ontbranding 
 beweging vermogen (grootste) 

hoek 
omlaag 

afstand 
vlam tot 
xyleen 

tempe-
ratuur 

 

2 horizontaal laag 15° 25 cm 4 °C nee 
3 horizontaal hoog 30° 25 cm 8 °C nee 
4 verticaal laag 40° 10 cm 15 °C 1 min. 30 s 
5 verticaal hoog 35° 15 cm 5 °C 1 min. 20 s 
6 verticaal hoog 35° 15 cm 8 °C nee 
7 verticaal hoog 35° 10 cm 10 °C 1 min. 30 s  

 
Nauwkeurigheden: 
• branderbeweging: handmatig 
• vermogen: volgens opgave leverancier 27 kW (laag) of 55 kW (hoog) 
• hoek: ± 5 ° 
• afstand: ± 5 cm 
• temperatuur: ± 2 °C (gemeten op één punt in de plas) 
• ontbrandingstijd: ± 10 s 
 
Algemene constateringen: 
 
De verdamping van het xyleen is onder de gebruikte condities ruim voldoende om door 
de mens te kunnen worden geroken. Na ontbranding van het vloeistofoppervlak 
verspreiden de vlammen zich binnen enkele seconden over het oppervlak. Het xyleen 
produceert een donkere duidelijk waarneembare rook. 
   
De tests leiden tot de volgende constatering in relatie tot de doelstelling van het 
onderzoek: het xyleen kan met de gebruikte brander worden ontstoken onder de 
gebruikte condities indien gedurende enige tijd met de brandervlam nabij het 
vloeistofoppervlak is gewerkt. 
 

       
 
Ir. V.J.A. Meeussen          Ing. P.B. Reijman 
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 A Veiligheidsinformatieblad 
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B Ripack 2000 Heat Shrink Gun 

 

 

   

Ripack 2000 
55Kw power with 90° swivel nozzle. 

External ignition wire. 

 

 

   

 

Branderas-richting in rood aangegeven 
(term gebruikt in testbeschrijvingen) 

 
 
TECHNICAL DATA:  
 
Weight : Kg.1.200  
Length : mm.360 
Power developed: 27- 55 KW 
Max. Gas consumption in continuous duty : 4000 g/h 
Air consumption : m³/ h 50 
Combustible : Propane gas / LPG  
Output : from 1,5 to 3,5 bar. 
CO Vol% : 0,17 – 0,0075 
CO/CO² : 0,13 – 0,037 
CO² Vol% : 1,80 - 2,80 

Portability: Is completely portable and hand-held. With no electrical 
connections and weighing only 1.2 kgs ( 3.5 lbs ), it can easily be carried to 
any job inside or out.  
Versatility: Provides five-sided protection for any size or shape load from 
small uneven pallets to large pieces of machinery. 
Economy: Uses less than three cents of fuel per pallet, making it the least 
expensive way to shrink-wrap and competitive with low energy stretch 
systems.  
Speed: Can shrink a 1000 x 1200 x 1500mm (40" x 48" x 60") pallet in less 
than two minutes, and is easy to operate requiring no training or set-up time. 

 


