
Bijlage 2 Wat is een explosie? 
 

Een explosie is een zeer snelle verbranding die zich uitbreidt over het hele brandbare mengsel waarbij 

druk en temperatuur plotseling stijgen. Een explosie ontstaat als de volgende zaken in de juiste 

verhouding aanwezig zijn: 

1. Brandstof: gas, damp of poederstof 

2. Ontstekingsbron: vlam, vonk of een verhit oppervlak 

3. Zuurstof: lucht 

 

Om explosies te kunnen voorkomen, is - om te beginnen - kennis over explosiepreventie in een 

mogelijk brandgevaarlijke atmosfeer erg belangrijk. 

Explosiegevaar kan zich in alle bedrijven voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders 

worden gebruikt en er een (onverwachte) ontstekingsbron aanwezig is. Bijvoorbeeld bij de productie of 

bij het bewerken van: 

1. Brandstoffen 

2. Oplosmiddelen 

3. Verf 

4. Meel 

5. Houtstof 

6. Melkpoeder 

7. Suiker 

8. Zaagsel 

9. Reinigingsmiddelen 

 

Explosieve atmosfeer 

Explosies komen vaker voor dan gedacht wordt. Niet altijd zijn ze desastreus, maar een aantal malen 

per jaar hebben ze spectaculaire en dramatische gevolgen: ze kosten vaak mensenlevens en brengen 

zware economische schade toe. Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar 

brandbare stoffen worden gebruikt.  

Een atmosfeer is explosiegevaarlijk als er brandbare gassen, brandbare dampen, brandbare 

vloeistoffen, brandbaar stof of brandbare vezels aanwezig kunnen zijn, zoals: 

1. Gassen (aardgas, waterstof) 

2. Vloeistofdampen (aceton, terpentine) 

3. Stof (poedersuiker, meel) 

4. Vezels (katoen, papier), etc. 

 

Drukgolf 

Bij een explosie ontstaat altijd een snelle drukgolf. De kracht van de drukgolf is afhankelijk van de 

sterkte en de afstand tot de explosie. Te verwachten directe effecten, vanaf: 

1. 50 mbar: ruitbreuk, gebouwen met schade 

2. 200 mbar: muren van huizen storten in 

3. 500 mbar: huizen grotendeels vernietigd 

4. 1000 mbar: o.a. ingeklapte longen 

 

Indirecte gevolgen kunnen zijn: verwondingen en schade door hitte/brand, rondvliegende delen, 

secundaire explosies, etc. etc. 

  



 

Gasexplosies en stofexplosies 

Explosies met explosieve atmosferen kunnen worden onderscheiden door de snelheid waarmee de 

explosie zich verspreidt en de druk die wordt opgebouwd. Een andere manier om dergelijke explosies 

te onderscheiden, is door de verdeling naar stoffen die bij de explosie zijn betrokken: 

 Gasexplosies 

 Stofexplosies 

 

Gasexplosies ontstaan doordat ontsnapt gas, damp of nevel (van vloeistof of gas) zich mengt met 

zuurstof. Als het gas in contact komt met een ontstekingsbron, kan het exploderen. De belangrijkste 

ontstekingsbronnen zijn open vuur, vlammen en vonken. 

Stofexplosies ontstaan wanneer poedervormig stof (bijv. meel, zaagsel of suiker), dat in contact staat 

met lucht, wordt opgewerveld (bijv. door ventilatie, turbulentie of windstoten). Ook bij het storten van 

stoffige producten, via transportbanden, door stortkokers en in silo’s kunnen een goede verhouding 

tussen het stof en de zuurstof voor een stofexplosie zorgen. Er komt in Nederland gemiddeld één keer 

per week een stofexplosie voor. Toch realiseren vooral kleinere bedrijven zich niet altijd dat er in hun 

werkomgeving kans is op stofexplosies. 

Bij een gas- of stofexplosie kan de druk oplopen tot zo’n 8 à 10 bar. Een honderdste van deze druk is 

voor veel constructies al te veel. 

Waarom wordt er veelal onderscheid gemaakt tussen gasexplosies en stofexplosies?  

Veelal maakt men onderscheid tussen gasexplosies en stofexplosies, omdat: 

 De aard van de brandbare stof anders is. Bij gasexplosies gaat het in de meeste gevallen om 

gassen en vloeistoffen waarvan al uit de etikettering blijkt dat het brandbare stoffen zijn. 

Werkgevers zijn doorgaans alert op deze stoffen. Bij stofexplosies kan de brandbare stof 

bestaan uit vrijwel ieder soort stof: van textiel, van voedingsproducten als meel, melkpoeder 

en suiker, van hout. Uit de praktijk blijkt dat het gevaar rond deze stofbronnen niet door iedere 

werkgever wordt onderkend. 

 Het verloop van de explosie vaak verschilt. Bij een gasexplosiegevaar vindt de opmenging 

met lucht van het gas, de damp of nevel doorgaans van nature plaats. De concentratie van 

het gas of de damp kan meestal goed bewaakt worden en met geschikte ventilatiecondities 

beneden een gevaarlijk niveau gehouden worden. Een stofexplosie wordt meestal ingeleid 

door een kleine opgewervelde stofwolk die, eenmaal ontstoken, een naastgelegen stoflaag in 

beweging brengt. Dit creëert een nieuwe, grotere stofwolk waardoor de schaal van de 

explosie toeneemt. 

 De maatregelen verschillend kunnen zijn. Zo is ventilatie een goede preventieve maatregel 

om gasexplosies te voorkomen, terwijl ventilatie bij stoflagen juist vaak een explosieve 

atmosfeer kan opwekken. 

 

Neer geslagen brandbare stof heeft een aanzienlijk explosiegevaar. Stofafzettingen kunnen zich op 

alle oppervlakken in een bedrijfsruimte ophopen. Als gevolg van een primaire explosie kan 

neergeslagen stof worden opgestoven en als een kettingreactie tot een groot aantal opeenvolgende 

explosies met een verwoestende werking leiden. Wanneer de explosieve atmosfeer verschillende 

brandbare gassen, dampen, nevels of stof bevat, dient hiermee bij de beoordeling van de 

explosierisico’s rekening te worden gehouden. Zo kan een hybride mengsel, een mengsel van zowel 

brandbaar stof als gas met lucht, het effect van de explosie aanzienlijk versterken. Mengsels van 

nevels of stof met gassen en/of dampen kunnen al een explosieve atmosfeer vormen wanneer de 

concentratie van de afzonderlijke brandstoffen nog onder hun onderste explosiegrens ligt. 

  



 

Ontstekingsbronnen 

Onder een ontstekingsbron wordt verstaan: een plaats waar een zodanige hoeveelheid energie kan 

vrijkomen, in welke vorm dan ook, dat ten gevolge daarvan een explosief damp-luchtmengsel kan 

worden ontstoken. Momenteel zijn er dertien ontstekingsbronnen onderkend, deze zijn: 

1. Elektrische installaties 

2. Statische elektriciteit 

3. Bliksem 

4. Mechanisch opgewekte vonken 

5. Hete oppervlakken 

6. Vlammen en hete gassen 

7. Chemische reacties 

8. Adiabatische compressie, schokgolven en stromende gassen 

9. Elektrische vereffeningsstromen en kathodische bescherming 

10. Elektromagnetische golven, hoogfrequent 

11. Elektromagnetische golven, optisch spectrum 

12. Ioniserende straling 

13. Ultrasoon geluid 

Uitgaande van dit overzicht kan worden gesteld dat met de eerste drie ontstekingsbronnen altijd 

rekening moet worden gehouden voor installaties waarop de gevarenzone-indeling van toepassing is. 

Op deze drie ontstekingsbronnen zijn daarom uitgebreide normen, voorschriften en richtlijnen van 

toepassing.  

 

Met de volgende drie genoemde ontstekingsbronnen moet eveneens ernstig rekening worden 

gehouden, omdat bekend is dat zij onder normale omstandigheden ontstekingen kunnen veroorzaken.  

 

De nummers 7 tot en met 9 zijn zelden optredende ontstekingsbronnen en de nummers 10 tot en met 

13 komen zelfs zeer zelden voor. Voor de ontstekingsbronnen 7 tot en met 13 zullen de 

beveiligingsmaatregelen per situatie moeten worden overwogen. Het spreekt vanzelf dat bij 

aanwezigheid van een van deze ontstekingsbronnen in een bepaalde zone, dit niet minder gevaarlijk 

is dan een uit de eerste zes.  

In figuur 1.0 is een overzicht van mogelijke ontstekingsbronnen weergegeven.  

 
Figuur 1.0 Overzicht mogelijke ontstekingsbronnen. 

 


