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Samenvatting 
In het geval van een explosie treden een aantal effecten op die een dreiging kunnen vormen 

voor de omgeving. Een van die effecten is fragmentatie, hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen primaire en secundaire fragmentatie. Primaire fragmenten worden veroorzaakt door 

de omhulling van de explosieve lading. Secundaire fragmenten kunnen ontstaan wanneer de 

drukgolf van de explosie of de primaire fragmenten omliggende constructies treffen. De 

brokstukken afkomstig van deze constructie worden aangeduid als secundaire fragmenten. 

Constructies bestaan in veel gevallen voor een groot deel uit beton. Een explosie in de 

nabijheid van de constructie kan resulteren in secundaire fragmenten. Dit onderzoek heeft 

zich gericht op het mogelijk beperken van de dreiging die uitgaat van betonfragmenten. 

Hiertoe is een nieuw materiaal ontwikkeld, zogenaamd veiligheidsbeton, wat de potentie 

heeft om bij het bezwijken op te breken in kleinere deeltjes dan normaal constructiebeton 

zou doen. 

In dit onderzoek is onderzocht of de fragmentatie die ontstaat bij het bezwijken van 

veiligheidsbeton door een explosie minder bedreigend is dan de fragmentatie van normaal 

constructiebeton. Hiertoe zijn platen gestort van veiligheidsbeton en van een referentiebeton 

met een sterkte en receptuur die vergelijkbaar is met normaal constructiebeton. De betonnen 

platen zijn belast met een contactexplosie. De dreiging die uitgaat van de fragmenten is 

gedefinieerd als de energiedichtheid en dracht van het meest gevaarlijke fragment wat 

vrijkomt: het maatgevende fragment.  

Van het maatgevende fragment is bepaald binnen welke afstand van de explosie het een 

dreiging zou veroorzaken. Per betonsoort, belast met een bepaalde hoeveelheid springstof, 

is het gebied geschetst waarbinnen een persoon mogelijk getroffen zou kunnen worden door 

een fragment met een bepaalde energiedichtheid. Aan de energiedichtheid zijn 

grenswaarden gekoppeld waarbij penetratie van de huid of het oog op kan treden. 

De resultaten laten zien dat er in sommige gevallen een duidelijk verschil is in de dreiging die 

ontstaat bij de verschillende betonsoorten. In de meeste gevallen vormt het maatgevend 

fragment afkomstig van veilgheidsbeton een kleinere dreiging dan het maatgevend fragment 

afkomstig van het referentiebeton. Op basis van dit onderzoek kan echter niet gesteld 

worden dat veiligheidsbeton in alle gevallen minder bedreigende fragmenten oplevert dan 

normaal constructiebeton.  

Naast de energiedichtheid en dracht van het maatgevend fragment is de fragmentatie van 

veiligheidsbeton op meerdere vlakken vergeleken met normaal constructiebeton. De hoek 

waaronder fragmenten uitgeworpen worden, de kratervorming en de hoeveelheid fragmenten 

die vrijkomen zijn onderzocht.  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan gesteld worden dat in de meeste gevallen 

het fragmenteren van veiligheidsbeton een kleinere dreiging veroorzaakt dan het 

fragmenteren van normaal constructiebeton. Echter, het aantal proeven wat geleid heeft tot 

deze resultaten is te klein om te concluderen dat veiligheidsbeton in het algemeen veiliger is. 

Daarvoor is vervolgonderzoek benodigd waarbij de in dit onderzoek uitgevoerde 

experimenten herhaald worden. 
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Voorwoord 
Ter afsluiting van de bachelorstudie Civiele Techniek heb ik onderzoek gedaan naar 

zogenaamd veiligheidsbeton. Veiligheidsbeton is een materiaal dat gekenmerkt wordt door 

een hoge porositeit en zou in de toekomst toepassingsmogelijkheden kunnen hebben in 

beschermingsconstructies. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de Nederlandse Defensie 

Academie en de Universiteit Twente. Daarbij ben ik tevens ondersteund door TNO. 

Mijn onderzoek is de derde stap in de onderzoekslijn naar veiligheidsbeton. De Technische 

Universiteit (TU) Delft  heeft in een promotieonderzoek een aantal recepten ontwikkeld voor 

een betonsoort die bij een hoog dynamische belasting opbreekt in kleine fragmenten. Ten 

einde de effectiviteit van het materiaal te bepalen heeft TNO een aantal van deze 

betonsoorten getest op haar ballistische eigenschappen door het te beschieten met een 

drietal verschillende kalibers. 

In de onderzoeken van de TU Delft en TNO is het gedrag van het materiaal onderzocht bij 

impact van projectielen. Voordat veiligheidsbeton mogelijke toepassingen vindt binnen 

beschermingsconstructies is het naar mijn mening essentieel dat bekend is hoe het materiaal 

zich gedraagt onder invloed van drukgolven gecreëerd door een explosie. Ik heb dan ook 

voor dit onderwerp gekozen door het feit dat er nog niet eerder onderzoek gedaan was naar 

het gedrag van veiligheidsbeton onder invloed van een explosie. Daarnaast heeft mijn 

interesse in pyrotechniek en beschermingsconstructies een belangrijke rol gespeeld bij het 

kiezen van dit onderwerp. 

Naast de kennis die ik opgedaan heb door literatuurstudie, heb ik bij dit onderzoek veel 

ervaring opgedaan in het werken met beton, staal en explosieven. Betonnen platen, 

statieven en getuigeschermen zijn op maat gemaakt zonder externe ondersteuning. Dit was 

absoluut onmogelijk geweest zonder de vakkundige begeleiding van dhr. Krabbenborg 

(NLDA). Bij dezen wil ik hem dan ook zeer hartelijk bedanken voor zijn ondersteuning bij het 

voorbereiden en uitvoeren van de experimenten, en de begeleiding bij de verslaglegging. 

Daarnaast wil ik dhr. Borgers (NLDA), dhr. Roebroeks (TNO) en de instructeurs van het 

springterrein in Reek bedanken voor hun ondersteuning. 

 

 

Tweede Luitenant der Mariniers T.C.M. van den Broek 

Breda, januari 2013 
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1. Inleiding 
De wereld heeft sinds jaar en dag te maken met explosies. In grote mate in tijden van oorlog, 

maar daarnaast ook incidenteel als gevolg van terroristische aanslagen of ongelukken.   

Binnen de constructietechniek wordt bescherming tegen dergelijke situaties veelal verkregen 

door het verzwaren van een constructie met sterke bouwmaterialen. Een veelgebruikt 

bouwmateriaal is beton. Beton is in het geval van het opbreken door een explosie een bron 

van brokstukken en fragmenten die een gevaar kunnen vormen voor personen in de 

omgeving. 

Als men de fragmentatie van beton aan de beschermde zijde van een muur wil beperken 

wordt de muur in veel gevallen simpelweg dikker gemaakt en voorzien van meer wapening. 

Denk hierbij aan munitiebunkers waarbij meters dikke muren geen uitzondering zijn. 

Een mogelijke alternatieve oplossing om de vorming van gevaarlijke brokstukken en 

fragmenten, in het geval van een explosie in de nabijheid van beton, tegen te gaan is een 

verandering in de samenstelling van beton. Een betonsoort die in het geval van een 

hoogdynamische belasting, zoals een explosie, opbreekt in kleine fragmenten is een minder 

potentieel gevaarlijke bron van fragmenten dan een betonsoort die opbreekt in grote 

brokstukken. 

Met deze gedachte hebben wetenschappers van de Technische Universiteit Delft 

verschillende recepturen ontwikkeld voor een betonsoort die in het geval van bezwijken 

mogelijk opbreekt in uitsluitend kleine fragmenten, maar ook voldoende sterk is om gebruikt 

te worden als bouwmateriaal. Een dergelijk materiaal wordt veiligheidsbeton genoemd. 

TNO heeft het stoppend vermogen van veiligheidsbeton onderzocht door het te beschieten 

met patronen van drie verschillende afmetingen (kalibers). Dit document is de rapportage 

van de derde stap in de onderzoekslijn naar veiligheidsbeton.  

Er is onderzoek gedaan naar de fragmenten waarin veiligheidsbeton opbreekt op het 

moment dat het bezwijkt door een contactexplosie. De dreiging die ontstaat is gedefinieerd 

door de energiedichtheid en dracht van fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton te 

vergelijken met de energiedichtheid en dracht van fragmenten afkomstig van normaal 

constructiebeton. 
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2. Onderzoeksontwerp 

2.1 Aanleiding 

Het menselijk lichaam is relatief goed bestand tegen de drukgolf die ontstaat ten gevolge van 

een explosie. Wat in veel gevallen leidt tot het overlijden of zwaar gewond raken van een 

persoon is de impact van rondvliegende scherven of fragmenten. Als een explosieve lading 

detoneert breekt de omhulling van de lading op in duizenden fragmenten, deze fragmenten 

worden aangeduid als primaire fragmenten. Ook kunnen door de drukgolf die ontstaat door 

een explosie omliggende gebouwen of constructies getroffen worden die vervolgens kunnen 

opbreken en brokstukken kunnen lanceren. Deze brokstukken worden aangeduid als 

secundaire fragmenten.  

Beton wordt zowel in de civiele wereld als in de militaire wereld veelvuldig toegepast en is 

dan ook een mogelijke bron van secundaire fragmenten. Explosies in de nabijheid van 

betonnen constructies zorgen voor rondvliegende betonfragmenten die kunnen leiden tot 

slachtoffers. Wanneer men uitgaat van een bunker wordt fragmentatie van beton aan de 

buitenzijde (beschermde zijde) van de constructie tegen gegaan door het dikker maken van 

de wanden.  

Een andere manier waarop fragmentatie tegen gegaan wordt is het toepassen van een 

zogenaamde ´spall liner´. Dit concept wordt al op grote schaal toegepast in de bepantsering 

van voertuigen. Een spall liner is een zacht materiaal, vaak aramide of fiberglass, wat 

bevestigd wordt in de cabine van een voertuig. Het materiaal voorkomt dat fragmenten, 

ontstaan door een impact, door het voertuig vliegen. Dit concept kan tevens toegepast 

worden in betonnen constructies. Het begrip spalling is een belangrijk verschijnsel binnen dit 

onderzoek, en wordt besproken in het theoretisch kader (hoofdstuk 3). 

Bij veel ideeën op het gebied van het beperken van fragmentatie wordt het ontstaan van 

(letale) fragmenten geaccepteerd, men focust zich immers op het opvangen van deze 

fragmenten. Met het oog op het gedrag van beton onder invloed van explosies zou een 

verandering in de samenstelling van beton wellicht kunnen leiden tot een ander soort, 

wellicht minder gevaarlijke, fragmenten.  

2.2 Doelstelling 

De eerste stap in de onderzoekslijn naar veiligheidsbeton was het onderzoek van de TU 

Delft naar verschillende recepturen voor veiligheidsbeton met het potentieel om op te breken 

in kleine, onschadelijke fragmenten (Ozbeck Agar A.S ea., 2011 [1]). Hiertoe zijn diverse 

recepturen onder beperkte dynamische belastingen beproefd. Vervolgens heeft TNO de 

tweede stap gezet met haar onderzoek naar de ballistische eigenschappen van het materiaal 

door het te beschieten met patronen van drie verschillende kalibers (Neut, T. ea., 2011 [2]). 

De derde stap in de onderzoekslijn naar veiligheidsbeton is het onderzoek naar de dreiging 

die uitgaat van de fragmenten die ontstaan bij het opbreken van het materiaal door een 

explosie. De doelstelling van het onderzoek luidt: 

Het bepalen van de dreiging die uitgaat van fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton in 

vergelijking met de dreiging die veroorzaakt wordt door fragmenten afkomstig van normaal 

constructiebeton bij belasting van het beton met een contactexplosie. 
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2.3 Relevantie 

Binnen Defensie wordt veel gebruik gemaakt van beschermingsconstructies, een voorbeeld 

hiervan zijn munitiebunkers. Aan deze bunkers zit een veiligheidsstraal gekoppeld. In het 

geval van het exploderen van een bunker, kunnen brokstukken honderden meters ver 

weggeslingerd worden. Indien de energie van deze brokstukken kleiner zou worden, zouden 

veiligheidsstralen kleiner kunnen worden en dergelijke complexen dus minder ruimte in 

nemen.  

Een andere mogelijke toepassing van veiligheidsbeton is het gebruik van het materiaal bij 

compartimentering van grote ruimtes. Bij recente inzet in Afghanistan werden ruimtes waarin 

veel mensen op hetzelfde tijdstip aanwezig zouden zijn gecompartimenteerd door 

zandmuurtjes tot heuphoogte. Niet ideaal aangezien de bekisting (en daarmee de gehele 

constructie) bij een eerste dynamische belasting zou bezwijken. De constructie bood slechts 

bescherming bij inslag van een enkele granaat. 

In constructies waarbij een grotere kans is op impact van explosieven of projectielen, zoals in 

uitzendgebied of regeringsgebouwen, verkleint het gebruik van veiligheidsbeton wellicht de 

kans op doden en gewonden ten gevolge van secundaire fragmenten.  

2.4 Onderzoeksmodel 

Het doel van het onderzoek was het vaststellen van het verschil in dreiging tussen 

fragmenten afkomstig van normaal constructiebeton en veiligheidsbeton onder invloed van 

drukgolven gecreëerd door een explosie. Hierbij zullen betonnen platen, gemaakt volgens 

het recept van veiligheidsbeton, de onderzoeksobjecten zijn. Binnen de cyclus van 

praktijkgerichte onderzoeken valt het onderzoek in de derde fase: het ontwerp. Het 

onderzoek is uitgevoerd aan de hand van model weergegeven in figuur 2.1. 

 

FIGUUR 2.1 ONDERZOEKSMODEL 

Toelichting op de verschillende fases in het onderzoeksmodel: 

(a) Het bestuderen van literatuur betreffende pyrotechniek, beschermingsconstructies en 
betonmengsels zorgt ervoor dat de documenten afkomstig van de TU Delft en TNO 
leesbaar zijn. Daarnaast is literatuur bestudeerd betreffende bezwijkmechanismen en 
opbreekgedrag van beton onder invloed van drukgolven ontstaan door een explosie. 
 

(b) Voor het onderzoek zijn verschillende parameters gedefinieerd. Er is onderscheid 
gemaakt tussen de parameters van de onderzoeksobjecten, onderzoeksopstelling en 
de parameters die relevant zijn voor de analyse van het opbreekgedrag van beton. 
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(c) De constructie van de onderzoeksobjecten: platen van veiligheidsbeton en platen van 

een referentiebeton. Daarnaast ook het ontwerpen van de proefopstelling.  
 

(d) Het uitvoeren van het experiment.  
 

(e) De analyse van de resultaten bestaat uit het vergelijken van het opbreekgedrag van 
het veiligheidsbeton met het opbreekgedrag van het referentiebeton. Op basis van de 
analyse kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 
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3. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk is het theoretisch kader beschreven waarbinnen dit onderzoek heeft 

plaatsgevonden. De onderwerpen die besproken worden vormen de basis voor de 

aannames, onderzoekskeuzes, analyses en conclusies binnen dit onderzoek. 

3.1 Veiligheidsbeton 

Beton is een veelgebruikt materiaal bij de bouw van onder andere bruggen, wegen en 

gebouwen. De hoofdingrediënten van beton zijn toeslagstoffen (zand en grind), cement en 

water. Het in de juiste verhouding mengen van deze ingrediënten resulteert in een plastisch 

mengsel. Na een bepaalde verhardingstijd is het mengsel een hard materiaal geworden met 

veelal een druksterkte tussen de 20 en 50 MPa (Ritzen, J., 2004 [3]) . De druksterkte hangt 

af van de receptuur, bereidingswijze en verhardingstijd van het mengsel. Het nadeel van 

beton is dat het zeer slecht in staat is trekkrachten op te nemen. De maximaal toelaatbare 

trekspanning in beton is ongeveer 10 procent van de maximaal toelaatbare druksterkte. 

Wanneer men een doorsnede van uitgehard beton nader bekijkt wordt duidelijk dat beton 

een heterogeen materiaal is wat zich kenmerkt door de ongestructureerde aanwezigheid van 

toeslagstoffen met daartussen cementsteen en holle ruimtes (poriën). De hoeveelheid holle 

ruimtes wordt omschreven door het begrip porositeit. Normaal beton heeft na verdichting een 

porositeit van ongeveer 1 procent. 

Veiligheidsbeton wordt gekenmerkt door een hogere porositeit. Soortgelijke materialen 

worden toegepast in constructies waarbij doorlatendheid, geluidsisolatie of warmte-isolatie 

een gewenst effect is. Een bekend voorbeeld hiervan is de toepassing van zeer open 

asfaltbeton (ZOAB) in de wegenbouw.  

Een nadeel van poreus beton is dat het minder sterk is dan normaal constructiebeton. Door 

de TU Delft zijn recepten voor acht betonmengsels ontwikkeld welke resulteren in beton met 

een sterkte in dezelfde orde van grootte als normaal constructiebeton, maar met een hoge 

porositeit, variërend van 18 tot 28 procent (Ozbeck Agar A.S ea. 2011 [1]). 

Kenmerkend voor veiligheidsbeton is de afwezigheid van zand in het mengsel. De 

hoofdingrediënten zijn grind, cement en water. In feite worden dus de grindkorrels aan elkaar 

gelijmd door de cementpasta, een mengsel bestaande uit cement en water. In figuur 3.1 is 

schematisch weergegeven wat het verschil is in de opbouw tussen veiligheidsbeton en 

normaal beton. (Met het verschil in fragmentgrootte is in het figuur geen rekening gehouden.) 

 

FIGUUR 3.1SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE SAMENSTELLING VAN DE BETONSOORTEN 
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De sterkte van het materiaal wordt onder andere verkregen door het gebruik van cement met 

een hoge sterkteklasse. De manier van verdichten is in dit geval echter zeer belangrijk voor 

de eindsterkte van het materiaal. Door de afwezigheid van zand en de beperkte hoeveelheid 

water heeft men te maken met een veel minder plastisch mengsel dan bij gewoon beton het 

geval is. Deze eigenschap zorgt ervoor dat het productieproces van veiligheidsbeton 

arbeidsintensief is. Het beton kan niet verdicht worden middels een trilnaald of porstaaf, 

maar moet aangetrild worden met een trilplaat. De verwerkbaarheid van het mengsel is dus 

een belangrijk nadeel van veiligheidsbeton.  

Door de lage plasticiteit kost het veel moeite om de korrels van het materiaal optimaal gepakt 

te krijgen. Onvoldoende energie toevoegen (verdichting) heeft tot gevolg dat het aantal 

contactpunten tussen de korrels en de lijmpunten kleiner is dan gewenst. Wanneer men 

echter veel energie toevoegt bestaat de kans op ontmenging (lijm loopt van de korrel af en 

zakt naar beneden). Het mengsel wat resulteert in veiligheidsbeton met een eindsterkte 

vergelijkbaar met normaal constructiebeton is dus zeer kritisch.  

3.2 Onderzoek TNO 

In vervolg op het promotieonderzoek van de TU Delft is TNO een onderzoek gestart naar de 

ballistische eigenschappen van veiligheidsbeton. Onderzoekers van TNO, de TU Delft en de 

Nederlandse Defensie Academie hebben van de acht ontwikkelde mengsels één mengsel 

gekozen waarvan verwacht werd dat het in zo klein mogelijke deeltjes fragmenteert, maar 

ook de minimale sterkte heeft die gewenst is voor constructies. De ballistische 

eigenschappen zijn onderzocht door platen te produceren met afmetingen van 60 x 60 x 10 

cm. en deze te beschieten met verschillende kalibers. Er zijn platen gemaakt van 

veiligheidsbeton en van een referentiebeton. Middels hogesnelheidscamera’s is de snelheid 

van fragmenten bepaald en het opbreekgedrag visueel gemaakt. De analyse heeft plaats 

gevonden door de resultaten van het veiligheidsbeton te vergelijken met de resultaten van 

het referentiebeton. 

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn (Neut, T. ea., 2011 [2]) : 

- Het stoppend vermogen van veiligheidsbeton tegen klein-kaliber wapens is nagenoeg 
hetzelfde als het stoppend vermogen van het referentiebeton.  

- De fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton zijn kleiner dan de fragmenten van het 
referentiebeton. De snelheid van de fragmenten is vrijwel gelijk. 

- Fragmenten van beide betonsoorten vormen geen dreiging door de lage snelheid 

(100-200 m/s) en kleine massa (< 5 g.) 

3.3 Beton en explosies 

Één van de effecten welke optreden bij een explosie is een schokgolf, dit is een drukgolf van 

korte duur met een grote amplitude en een steil front. Wanneer de drukgolf een obstakel 

bereikt, wordt een deel van de drukgolf teruggekaatst en een deel zal zich door het obstakel 

voortplanten.  Wanneer de drukgolf vervolgens van het beton weer overgaat in de lucht 

verandert deze in een trekgolf ten opzichte van het beton. Wanneer beton belast wordt met 

een explosie kunnen de volgende breukmechanismen optreden (TM 5-855-1, 1997 [6]): 

1. De drukgolf bereikt het vrije oppervlak van het obstakel en reflecteert als een trekgolf. 
Door de aanwezigheid van de trekgolf ontstaan trekspanningen; het materiaal wordt 
als het ware uit elkaar getrokken waardoor scheurvorming optreedt, haaks op de 
richting van de drukgolf. 
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2. De drukgolf bereikt het materiaal, vervolgens buigt het materiaal. Door het buigen van 
het materiaal treden er aan de achterzijde van het materiaal trekspanningen op, ook 
dan treedt scheurvorming op, maar in dezelfde richting als de drukgolf. 

 
In de praktijk zal een combinatie van beide breukmechanismen optreden. Welk mechanisme 
dominant is een bepaalde situatie is afhankelijk van de parameters van het materiaal en het 
explosief. In het geval van een contactexplosie is het eerst genoemde breukmechanisme 
dominant (Hubregtse, M.A. 1988 [8]). Dit mechanisme is schematisch weergegeven in figuur 
3.2. 
 

 
FIGUUR 3.2 BEZWIJKMECHANISME VAN BETON ONDER INVLOED VAN EEN DRUKGOLF 

Toelichting bij figuur: 
1: Detonatie van de springstof. 
2: Ontstaan van een schokfront in de richting van het obstakel. 
3: Schokfront maakt contact met het obstakel en reflecteert. 
4: Een gedeelte van het schokfront beweegt zich voort door het obstakel. In het 
obstakel treden drukspanningen op. 
5: Het schokfront bereikt het vrije oppervlak van het obstakel waarin het weer 
overgaat in de lucht. Het schokfront vormt op dit moment een trekgolf ten opzichte 
van het obstakel. Er treden trekspanningen op.  

 
Beton is slecht in staat trekspanningen op te nemen. De kans is daarom groot dat beton door 
het optreden van een trekgolf zal fragmenteren. Deze fragmentatie wordt opgewekt door een 
springstof. Een springstof op zichzelf veroorzaakt geen fragmentatie, daarom worden de 
fragmenten afkomstig van beton secundaire fragmenten genoemd.  
 
Spalling en scabbing zijn veelgebruikte begrippen om vorming van secundaire fragmenten te 

beschrijven. Binnen de literatuur worden verschillende definities aangehouden. In het 

onderzoek wordt de definitie aangehouden zoals deze beschreven is in de TM5-1300 uit 

1969 en 1990, dit is een publicatie van het Amerikaanse ‘Department of Defence Explosives 

Safety Board’ (DDESB). Volgens dit document wordt fragmentatie aan de beschermde 

(achterzijde) van het materiaal; 

- Spalling genoemd wanneer het ontstaat door een trekgolf, gevolgd door 
trekspanningen, in het materiaal.  

- Scabbing genoemd wanneer het ontstaat doordat een wand of plaat dusdanig ver 
doorbuigt dat de maximale trekspanning van het materiaal wordt overschreden. 

 
Wanneer men beton met een bepaalde lading maximaal wil beschadigen dient de lading zo 
dicht mogelijk op het beton geplaatst te worden. Het gevolg daarvan is een contactexplosie 
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waarbij de drukgolf zich direct door het beton zal verplaatsen. Daar tegenover staat een 
explosie op afstand, waarbij de drukgolf zich eerst door de lucht verplaatst alvorens deze het 
beton bereikt.  
 
Er zijn echter uitzonderingen waarbij schade gemaximaliseerd kan worden door een 
explosief op een bepaalde afstand van een object te plaatsen. Hierbij maakt men gebruik 
van een bepaald medium waardoor de schokgolf zich verplaatst (bijvoorbeeld water). Ook 
het gebruik van een gevormde lading kan schade aan een object maximaliseren (Borgers, J. 
2011 [4]). Deze methoden zijn binnen dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

3.4 Letaliteit van fragmenten 

Een onderdeel van het onderzoek was het achterhalen van het verschil in letaliteit tussen 

fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton en fragmenten van het referentiebeton. De 

letaliteit van een fragment wordt gedefinieerd door de kinetische energie van het fragment. 

Men spreekt van een letaal fragment wanneer het een kinetische energie bevat van meer 

dan 79 Joules (Borgers, J. 2011 [4]). De hoeveelheid kinetische energie van een fragment 

hangt af van de massa en de snelheid en wordt berekend volgens de traagheidswet van 

Newton:  

   
 

 
    

Waarin: 

   = hoeveelheid kinetische energie in Joules. 

  = massa van het fragment in kilogram. 

  = snelheid van het fragment in meter per seconde. 

Volgens de traagheidswet van Newton en de NATO definitie voor letale fragmenten (meer 

dan 79 Joules is letaal) kan een fragment met een massa van 45 gram (massa van een 

golfbal) letaal zijn wanneer het een snelheid heeft van 213 km/uur. Er zitten echter een 

aantal tekortkomingen aan de definitie, er wordt geen rekening gehouden met: 

- Het volume van een fragment. 

- De vorm van een fragment. 

- Meerdere fragmenten op hetzelfde oppervlak. 

- De positie van impact op het lichaam. 

Bij het trekken van conclusies op basis van de letaliteitsgrens van 79 Joules mogen deze 

beperkingen niet uit het oog verloren worden.  

Naast de letaliteitsgrens zijn er ook definities waarin beschreven wordt wanneer een 

fragment niet direct letaal hoeft te zijn, maar een persoon wel kan verwonden. Volgens 

(Kneubuehl ea. 2011 [7]) kan van een fragment pas gesteld worden dat het geen gevaar 

vormt wanneer het zeer waarschijnlijk is dat het fragment geen enkele schade toe kan 

brengen aan een onbeschermd persoon (blote huid). Om aan dit criterium te voldoen mag 

een fragment niet in staat te zijn het menselijk lichaam te penetreren of kneuzen. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen penetratie van de blote huid en het blote oog. 

 In tegenstelling tot in de NATO letaliteitsgrens wordt hier gesproken over energiedichtheid, 

dit is de hoeveelheid energie per oppervlakte. De energiedichtheid van de penetratiegrens 
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van het oog is doorslaggevend doordat deze lager is dan de energiedichtheid van de 

penetratiegrens van de blote huid. Volgens (Stewart, S.J.,2005 [10]) betekent dit dat de 

energiedichtheid van het fragment niet groter mag zijn dan 0.06 J/mm² voor een bolvormig 

fragment en 0.02 J/mm² voor een kubusvormig fragment. Om vervolgens te kunnen stellen 

dat het fragment niet gevaarlijk is moet de energiedichtheid substantieel lager zijn dan deze 

gestelde grenzen (ongeveer 50%). 

Samenvattend kan het volgende gezegd worden over de mate waarin een fragment 

gevaarlijk kan zijn voor personen (Stewart, S.J.,2005 [10]): 

- Een fragment met een energieniveau van 79 Joules of meer is zeer waarschijnlijk 

letaal voor een persoon. 

- Een fragment met een energiedichtheid van 0.1 J/mm²  of hoger is in staat de 

onbeschermde huid van een persoon te penetreren (ongeacht vorm). 

- Een bolvormig fragment met een energiedichtheid van 0.06 J/mm²  of hoger is in 

staat het onbeschermde oog van een persoon te penetreren. 

Ten einde de letaliteitsgrens te kunnen vergelijken met de grens waarbij mogelijk 

verwondingen optreden kan het energieniveau omgezet worden in een energiedichtheid 

middels de volgende formule (Kneubuehl ea., 2011 [7])  : 

    
  

 
 

   = energiedichtheid in Joules per mm². 

   = hoeveelheid kinetische energie in Joules. 

  = oppervlakte van het fragment op het moment van impact in mm². 

3.5 Fragmentbaan 

Binnen het onderzoek is de theoretische baan van fragmenten berekend. Daarbij is de 

fragmentbaan vereenvoudigd tot een horizontale worp. De volgende formules zijn 

gehanteerd: 

Weerstandscomponent:         
 

 
    (AASTP-4, 2008 [11]) 

Tweede wet van Newton:    
 

 
   (BINAS, 2004 [9]) 

Horizontale verplaatsing: x(t) =       (BINAS, 2004 [9]) 

Verticale verplaatsing : y(t) = 
 

 
gt²  (BINAS, 2004 [9]) 

 

 

Waarin: 

  = weerstandskracht [N] 

  = ‘drag’ coëfficiënt (luchtwrijving) [geen eenheid] 



    16  

Tweede Luitenant der Mariniers T.C.M. van den Broek  

  = oppervlak van een deeltje, haaks op de bewegingsrichting in [m²] 

 (Het frontaal oppervlak van een bol wordt gedefinieerd als      ) 

  = dichtheid van het medium, in dit geval lucht: 1,3 [kg/m³ ] 

  = snelheid in [m/s] 

  = versnelling in [m/s²] 

  = massa van een deeltje in [kg] 

x = horizontale verplaatsing in m. 

    horizontale snelheid in m/s. 

y = verticale verplaatsing in m. 

g = valversnelling = 9.81 m/s² 

t = tijd dat een object in de lucht is in s. 
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4. Beproeving 

4.1 Inleiding 

De dreiging die uitgaat van betonfragmenten wordt gedefinieerd door de energiedichtheid 

van een individueel fragment. Ten einde deze waarde te bepalen moeten de massa, 

snelheid en frontaal oppervlak van een individueel fragment bekend zijn. Het bepalen van 

deze parameters is dan ook de crux geweest van dit onderzoek. Daarnaast zijn er nog meer 

parameters die iets zeggen over de dreiging die uitgaat van de fragmenten. Deze ‘te meten’ 

parameters zijn in dit hoofdstuk besproken. 

Naast de ‘te meten’ parameters zijn er ter voorbereiding op het experiment ook tientallen 

parameters geweest die gedefinieerd zijn om vervolgens de proefopstelling te kunnen 

maken. Ook deze parameters worden besproken in dit hoofdstuk. 

Een belangrijk algemeen uitgangspunt ter afbakening van het onderzoek is het gegeven dat 

het onderzoek zich heeft gericht op fragmentatie aan de beschermde zijde van beton (zie 

figuur 4.1).  

 

FIGUUR 4.1  

De belangrijkste randvoorwaarde die een grote rol heeft gespeeld binnen dit onderzoek is de 

beschikbaarheid van springstoffen. Er was een hoeveelheid springstof van 2,5 kg 

beschikbaar en 15 slagpijpjes. 

4.2 Parameters van de proefopstelling 

4.2.1 Beton 

Het veiligheidsbeton is gemaakt volgens dezelfde receptuur als gehanteerd is door TNO in 

haar onderzoek naar de ballistische eigenschappen van veiligheidsbeton. De beoogde 

sterkte van het veiligheidsbeton lag tussen de 20 en 25 MPa na een verhardingstijd van drie 

weken. Het recept van het referentiebeton is dusdanig samengesteld dat het op het moment 

van de experimenten ook een sterkte heeft tussen de 20 en 25 MPa. 
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Uitgangspunten: 

- Het beton is niet voorzien van wapening omdat de eigenschappen van 

veiligheidsbeton als zelfstandig materiaal nog onbekend zijn. 

- De betonnen platen zijn dusdanig gedimensioneerd dat zij draagbaar waren door  

twee personen. 

- Er is uitgegaan van een verticale opstelling van beton zodat er onderscheid gemaakt 

kon worden tussen fragmenten ten gevolge van de explosie en brokstukken die 

ontstaan door het bezwijken van het beton en de zwaartekracht die vervolgens de 

fragmenten aangrijpt. 

Receptuur veiligheidsbeton: 

- Basalt 5-8 mm.   2000 g.  

- Cement, type CEM 1 52.5 R  351 g. 

- Water     0.11 l. 

- Superplastificeerder   0.97 g. 

- Vertrager    1.20 g. 

Verdichten middels Wacker trilplaat.  

Receptuur referentiebeton: 

- Riviergrind 4-16 mm.   2000 g. 

- Zand 0-4 mm.   1333 g. 

- Cement, type CEM 1 42.5  458 g. 

- Water     0.19 l. 

Verdichten middels trilnaald. 

Van beide betonsoorten zijn tien platen gestort met afmetingen van 10 x 50 x 50 cm. 

4.2.2 Explosief 

Uitgangspunten: 

- Het beton is belast met een contactexplosie om de kans op fragmentatie te 

maximaliseren. 

- Er isl een zo klein mogelijke lading gebruikt om het gewenste effect te bereiken. 

Naam  pentriet (militaire springstof) 

TNT-equivalentie  ~1.3 

Massa  20 – 100 gr per detonatie 

Vorm  Halve bol, vlakke kant op het beton 

Ontsteking  Slagpijpje, horizontaal 

Inleidmiddel  Elektrisch 

locatie op beton  Midden 

afstand beton - scherm  1.0 – 1.26 m. 

4.2.3 Getuigescherm 
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Het getuigescherm vangt de betonfragmenten op. Per betonnen plaat is een getuigescherm 

gemaakt. Het scherm bestaat uit drie lagen karton van elk drie millimeter en een tempexplaat 

van tien centimeter. De oppervlakte van één scherm bedraagt 1 m². Het getuigescherm is 

initieel op een afstand van 1.26 m. van de betonnen plaat geplaatst. 

4.3 Metingen 

4.3.1 Gemeten parameters 

- Snelheid aan de hand van camerabeelden. 

- Massa van het totaal aantal fragmenten in het tempex.  

- Massa en afmetingen van het fragment wat het diepst gepenetreerd is in het tempex 

en de grootste massa heeft. 

- Massaverdeling van fragmenten die het getuigescherm niet hebben gepenetreerd, 

bepaald aan de hand van een monster van fragmenten. 

- Afmetingen van de krater, zowel beschermde zijde als explosiezijde. 

- De hoek waaronder fragmenten uitgeworpen worden, op basis van analyse van het 

getuigescherm.  

4.3.2 Meetmethodiek 

Ten einde de gewenste parameters te bepalen is een proefopstelling ontworpen (zie figuur 

4.2 en figuur 4.3).  

 

FIGUUR 4.2 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE PROEFOPSTELLING 
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FIGUUR 4.3 FOTO VAN DE PROEFOPSTELLING (GETUIGESCHERM NIET BEVESTIGD) 

De metingen zijn uitgevoerd met drie onderdelen van de proefopstelling: 

1. Hogesnelheidscamera Casio Exilim EX-FH20 met een maximale capaciteit van 1200 

frames per seconde.  

Daarbij zal een duidelijke achtergrond geplaatst worden met een schaalaanduiding 

voor afstanden. Door te kijken naar het aantal frames wat gemaakt wordt binnen de 

tijd dat een fragment zich over een bepaalde afstand verplaatst kan de snelheid van 

het fragment bepaald worden. 

2. Getuigeschermen bestaande uit drie lagen karton en tempex. Deze schermen 

worden achter het beton geplaatst en vangen de fragmenten op. De drie lagen karton 

worden gebruikt om stofdeeltjes en kleine fragmenten op te vangen. Door de drie 

lagen karton is het aantal fragmenten dat het tempex heeft gepenetreerd sterk 

verminderd. Dit heeft ervoor gezorgd dat het verschil in fragmenten tussen beide 

betonsoorten beter zichtbaar wordt. Van de deeltjes in het tempex is de massa 

bepaald en de penetratiediepte vastgelegd. De waarden van het veiligheidsbeton zijn 

vergeleken met de waarden van het referentiebeton. Vervolgens kon gesteld worden 

dat fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton dieper of minder diep penetreren of 

dat er geen verschil is. De getuigeschermen zijn ook gebruikt om de hoek te bepalen 

waaronder fragmentuitworp plaatsvindt. Wanneer de hoeken bekend zijn waaronder 

fragmentuitworp plaatsvindt, is bepaald wat de veilige en niet veilige zones zijn 

binnen een constructie in het geval van een contactexplosie aan de buitenzijde. 

3. De betonnen platen en fragmenten na de explosie. De afmetingen van de krater zijn 

vastgelegd, zowel aan de voorzijde als de achterzijde. Ook zijn monsters genomen 

van fragmenten die teruggekaatst zijn van het getuigescherm. Dit is essentieel want 

grote fragmenten zullen waarschijnlijk niet de energie hebben om het getuigescherm 

te penetreren, maar kunnen wel dusdanig veel massa hebben dat zij ook bij relatief 

lage snelheid toch letaal kunnen zijn.  
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5. Meetresultaten 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de relevante parameters en meetmethoden aan bod gekomen. In 

dit hoofdstuk is het detonatierapport te vinden waarin staat welke hoeveelheden springstof er 

per proef gebruikt zijn. Vervolgens zijn per onderdeel de meetresultaten, constateringen en 

onnauwkeurigheden besproken. De constateringen vormen de basis voor de getrokken 

conclusies die in hoofdstuk 6 besproken zullen worden. De specifieke onnauwkeurigheden 

per onderdeel worden bij het betreffende onderdeel besproken. De algemene 

onnauwkeurigheden staan in paragraaf 5.9 beschreven. 

5.2 Betonsterkte 

Ten einde de resultaten van het veiligheidsbeton zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met 

het referentiebeton is er gepoogd de sterkte van beide betonsoorten zo gelijk mogelijk te 

krijgen. Er is gestreefd naar een kubusdruksterkte tussen de 20 en 25 MPa op het moment 

van testen.  

Het veiligheidsbeton heeft een verhardingstijd van 21 dagen gehad, het is gestort in een 

lange strook waaruit vervolgens platen gezaagd zijn. Op drie verschillende plekken in de 

strook is een monster van het uitgeharde beton genomen in de vorm van een kubus van 

10x10x10 cm. Het referentiebeton is per plaat in een aparte bekisting gestort. Voor de 

kubussen is een bestaande bekisting van 15x15x15 cm. gebruikt. Van deze kubussen zijn de  

druksterkten te bepaald. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1. 

 
Kubusdruksterkten [MPa] 

 
Veiligheidsbeton Referentiebeton 

 
 6,8 24,4 

 
 12,7 22,5 

 
 6,8   

Gemiddeld:  8,8 23,5 
                           TABEL 5.1  

De druksterkte van de kubussen van veiligheidsbeton is aanzienlijk lager dan die van het 

referentiebeton. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de manier van verdichten. Aan de 

andere kant is het te betwijfelen of de gemeten kubusdruksterkten representatief zijn voor de 

druksterkte van de platen. Zoals beschreven in paragraaf 3.1 kan de sterkte van 

veiligheidsbeton per locatie sterk variëren. Daarnaast verschillen de afmetingen van de 

geteste kubussen van beide betonsoorten, dit kan zorgen van een onnauwkeurigheid in het 

resultaat. Met deze onnauwkeurigheden is rekening gehouden bij het trekken van 

conclusies.  

5.3 Detonatierapport 

De testen zijn uitgevoerd op 10 december 2012. Er was een hoeveelheid springstof van 2.5 

kg beschikbaar en 15 slagpijpjes. De benodigde hoeveelheid springstof voor het perforeren 

van de betonnen plaat is geschat op 100 gram. Deze hoeveelheid was niet te berekenen 

aangezien er gezocht werd naar een specifiek effect: namelijk fragmentatie aan de 

achterzijde. Dit betekent dat de springstof in staat moest zijn deze fragmentatie te 

veroorzaken, maar niet de gehele opstelling zou moeten vernietigen. De hoeveelheid is 

gebaseerd op een onderzoeksrapportage naar contactexplosies op beton waarbij ~200 gram 
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springstof nodig was om een gat te slaan in een betonnen plaat van 15 cm dik (Oever, D. 

van den., 2005 [5]). 

De afstand van het getuigescherm werd initieel gesteld op 1.26 m. en zou aangepast worden 

indien de fragmenten het getuigescherm niet zouden bereiken (afstand verkleinen) of het 

scherm weggeblazen zou worden (afstand vergroten).  

De hoeveelheid springstof en de afstand van het getuigescherm zijn bij de diverse testen 

gevarieerd, dit is te zien in tabel 5.2. In de tweede kolom staat de letter ‘R’ voor 

referentiebeton en de ‘V’ voor veiligheidsbeton. 

Test [#] Betonsoort [V/R] Lading [g] Afstand getuigescherm [m] 

1 R 100 1,26 

2 V 50 1,26 

3 R 50 1,26 

4 V 25 1,26 

5 R 25 1,26 

6 V 20 1 

7 R 20 1 

8 V 100 1,26 

9 V 75 1,26 

10 R 75 1,26 

11 V 75 1,26 

12 R 75 1,26 

13 V 800 nvt, vernietigen rest springstof 
TABEL 5.2 

Algemene beschrijving van het verloop van de testen: 
- Het uitgangspunt voor de testen was dat voor elke omstandigheid (hoeveelheid 

lading en afstand getuigescherm) beide betonsoorten getest werden. 

- De lading van 100 gram was ruim voldoende voor het slaan van een gat. Een zeer 

grote hoeveelheid fragmenten werd opgevangen in het getuigescherm. De lading is 

verminderd om het aantal fragmenten dat het getuigescherm penetreert te verkleinen 

zodat eventuele verschillen tussen de betonsoorten beter zichtbaar zouden worden. 

- De lading is stapsgewijs verkleind wat resulteerde in een ondergrens waarbij aan 

beide zijden van het beton een krater ontstaat, maar geen gat. 

- De afstand van het getuigescherm tot het beton was goed ingeschat, maar is bij twee 

testen aangepast. Dit is gedaan omdat de fragmenten bij kleine ladingen niet 

voldoende energie hadden om het getuigescherm te penetreren. 

- De test met 75 gram is één keer herhaald omdat bij deze lading een duidelijk verschil 

te zien was tussen de betonsoorten. Het herhalen van een test bij dezelfde 

omstandigheden verhoogt de nauwkeurigheid van de resultaten. 
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5.4 Penetratie van getuigescherm 

5.4.1 Resultaten 

Ten einde het penetrerend vermogen van fragmenten in kaart te brengen zijn de 

getuigeschermen geanalyseerd. Per test is gekeken naar een tweetal zaken: 

- Het grootste fragment dat de tempexlaag heeft gepenetreerd. In deze context wordt 

met ‘grootste’ het fragment bedoeld met de grootste massa. Van dit fragment is 

tevens de diameter bepaald. 

- De totale massa van de fragmenten die de tempexlaag hebben gepenetreerd. 

Deze parameters zijn voortgekomen uit de analyse van de getuigeschermen na de explosie. 

De penetratiediepte van het fragment is gemeten vanaf het oppervlak van het tempex tot het 

minst diep gepenetreerde deel van het fragment (zie figuur 5.1). 

 

FIGUUR 5.1 WERKWIJZE BIJ DE ANALYSE VAN GETUIGESCHERMEN 

De fragmenten zijn zeer voorzichtig verwijderd uit het tempex om te voorkomen dat deze 

alsnog opbreken. Vervolgens zijn de fragmenten gewogen. De penetratiediepte van het 

grootste fragment komt terug bij de analyse van de kinetische energie. 

De diameter van het fragment is bepaald door de kleinste doorsnede van een fragment te 

meten. De massa en diameter van het grootste fragmenten zijn benodigd om de 

energiedichtheid van het fragment te berekenen. De resultaten zijn weergeven in tabel 5.3 

en figuur 5.2. 
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Grootste  fragment Totaal in scherm 

Test Betonsoort  Lading Afstand Massa Diepte  Diameter Massa 

[#] [V/R]  [g] getuigescherm [m] [g] [mm] [mm]  [g] 

6 V 20 1 0 0 x 0 

7 R 20 1 0 0 x 0 

4 V 25 1,26 0 0 5,65 2,2 

5 R 25 1,26 0 0 x 0 

2 V 50 1,26 12,64 11 14,25 33,3 

3 R 50 1,26 12,3 23 25,75 85,7 

9 V 75 1,26 0,6 12 15,25 12,2 

10 R 75 1,26 6,5 23 11,45 111,5 

11 V 75 1,26 2,5 11 11,25 15,3 

12 R 75 1,26 5,3 24 10,75 109,8 

1 R 100 1,26 7,3 36 14,8 37,7 

8 V 100 1,26 5,4 19 10,95 19,6 
TABEL 5.3 

Bij de lading van 75 gram is de gemiddelde massa over beide metingen genomen. 

 

FIGUUR 5.2  

 

5.4.2 Observaties 

Een zeer klein deel van de fragmenten komt terecht in het getuigescherm. Dit is bij alle 

ladingen het geval. Veel fragmenten kaatsen terug van het scherm of bereiken het scherm 

niet. Dit is te zien aan de hoeveelheid fragmenten dat aan de onderkant van het 

getuigescherm ligt (zie figuur 5.3, veiligheidsbeton, lading: 75 gram). 
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FIGUUR 5.3 EEN GROOT DEEL VAN DE FRAGMENTEN KOMT VÓOR HET GETUIGESCHERM TERECHT 

De fragmenten waarin het veiligheidsbeton opbreekt bestaan voor een deel uit stofdeeltjes; 

deeltjes met een korreldiameter kleiner dan 0.125 mm. Bij het referentiebeton zijn aanzienlijk 

minder stofdeeltjes teruggevonden, zowel vóór het scherm als in het scherm. 

5.4.3 Constateringen 

- De totale massa van de fragmenten van het referentiebeton die in het tempex terecht 

komt is aanzienlijk groter dan de totale massa van de fragmenten afkomstig van het 

veiligheidsbeton. Dit is het geval bij alle geteste ladingen. 

- Bij een lading van 100 gram is het verschil in totale massa aanzienlijk kleiner dan bij 

de ladingen van 50 en 75 gram. 

- Het grootste fragment dat afkomstig is van het veiligheidsbeton is aanzienlijk kleiner 

dan het grootste fragment van het referentiebeton. In het uiterste geval is het grootste 

fragment van referentiebeton 10x zo groot als het grootste fragment van 

veiligheidsbeton bij dezelfde lading (test # 9 en #10). 

- Het grootste fragment dat afkomstig is van referentiebeton penetreert het tempex 

ongeveer 2x zo diep als het grootste fragment veiligheidsbeton doet. 

5.4.4 Onnauwkeurigheden 

- De getuigeschermen zijn na de proeven verplaatst alvorens de analyse uitgevoerd is, 

het is mogelijk dat een deel van de fragmenten in het tempex tijdens het transport uit 

de tempex plaat gevallen is. 

- Bij het vaststellen van de penetratiediepten is geen rekening gehouden met 

fragmenten die het tempex onder een hoek penetreren. 

- De vorm van het fragment en de manier waarop het fragment contact maakt met het 

getuigescherm hebben invloed op het penetrerend vermogen. 

5.5 Spreiding van fragmenten 

5.5.1 Resultaten 

Bij de meeste proeven is het getuigescherm geplaatst op een afstand van 1.26 m. van de 

betonnen plaat. De afmetingen van het scherm waren 100 x 100 cm. De aanname is gedaan 

dat bij deze afstand het aantal fragmenten wat over of naast het getuigescherm terecht komt 

verwaarloosbaar klein is. Deze aanname is juist geacht door het feit er nauwelijks 
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fragmenten in of nabij de rand van het getuigescherm terecht zijn gekomen. Dit is te zien in 

figuur 5.4 (test #8, ladinggewicht 100 gram). Bij de testen met een explosieve lading van 20 

gram is het getuigescherm geplaatst op een afstand van 1.0 m. Dit is gedaan omdat bij een 

lading van 25 gram al nauwelijks fragmenten terug te vinden waren in het getuigescherm. 

 

FIGUUR 5.4 STOFAFDRUK OP HET GETUIGESCHERM 

De spreiding is in kaart gebracht door per test de horizontale diameter en de verticale 

diameter van de elipsvormige stofafdruk vast te leggen. De resultaten zijn weergeven in tabel 

5.4 en figuur 5.5. 

    
Spreiding     

Test Betonsoort  Lading Afstand getuigescherm  Diameter hor  Diameter vert Diameter cirkel 

[#] [V/R]  [g] [m] [mm]  [mm] (Gemid)   [mm] 

6 V 20 1 0 0 0 

7 R 20 1 0 0 0 

4 V 25 1,26 600 430 515 

5 R 25 1,26 650 550 600 

2 V 50 1,26 680 650 665 

3 R 50 1,26 630 530 580 

9 V 75 1,26 700 710 705 

10 R 75 1,26 770 730 750 

11 V 75 1,26 720 690 705 

12 R 75 1,26 730 830 780 

8 V 100 1,26 730 710 720 

1 R 100 1,26 480 550 515 

   
Gemiddelde diameters 669 638 654 

TABEL 5.4 
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FIGUUR 5.5 

Bovenstaande grafiek geeft aan dat de ladinghoeveelheid zeer weinig invloed heeft op 

diameter van de stofafdruk op het getuigescherm. De hoek waaronder fragmentuitworp 

plaats vindt is dus nauwelijks afhankelijk van de hoeveelheid lading. Daarnaast blijkt uit de 

resultaten dat er geen duidelijk verschil zichtbaar is tussen de diameter van de 

fragmentafdruk van het veiligheidsbeton en het referentiebeton. 
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5.5.2 Constateringen 

- Er is geen verschil in de hoek van uitworp tussen veiligheidsbeton en het 

referentiebeton. 

- Hoe groter de lading, hoe groter de hoek waaronder fragmenten gelanceerd worden. 

- Bij een lading van 20 gram komen geen fragmenten vrij met voldoende kinetische 

energie om het getuigescherm te penetreren. 

5.5.3 Onnauwkeurigheden 

- Het verschil van 31 mm. tussen de gemiddelde horizontale en verticale diameter van 

de elips is verwaarloosbaar geacht. De elips is vereenvoudigd tot een cirkel. 

5.5.4 Hoek van uitworp 

De hoek van uitworp is verduidelijkt in figuur 5.6. 

 

FIGUUR 5.6 HOEK WAARONDER FRAGMENTUITWORP PLAATSVINDT 

De hoek van uitworp beschrijft niet de baan van een fragment maar is slechts een maat voor 

de zone waarbinnen fragmentuitworp plaats vindt. Middels de hoek van uitworp kan een 

gebied geschetst wordt waarin fragmenten te verwachten zijn in het geval van een 

contactexplosie. Deze hoek van uitworp is gebasseerd op basis van de maximale horizontale 

en verticale diameters van de elips. 

De elipsvormige afdruk die de fragmenten op het getuigescherm maken hebben een 

maximale horizontale diameter van 770 mm. en een maximale verticale diameter van 830 

mm. Om iets te kunnen zeggen over het gebied waarbinnen fragmentuitworp plaatsvindt 

wordt uitgegaan van een kegelvorm met een grondvlak met een diameter van 830 mm. Het 

vereenvoudigen van de elips tot een cirkel heeft tot gevolg dat de hoek van uitworp in alle 

richtingen gelijk is. De maximaal optredende hoek van uitworp is 18.2° , de berekening 

hiervan is te vinden in bijlage A. 

5.6 Fragmentsnelheid 

Zoals beschreven is in het theoretisch kader kan de kinetische energie van een fragment 

berekend worden uit de snelheid en de massa van het fragment. De snelheid is vastgesteld 

met behulp van een hogesnelheidscamera. Per ladinggewicht en betonsoort is gekeken naar 

het fragment met de grootste kinetische energie. Zodoende is een zogenaamd maatgevend 
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fragment geselecteerd. Het maatgevend fragment was dat fragment wat zowel de grootste 

massa als de grootste penetratiediepte in het tempex had. Door het kleine aantal fragmenten 

wat het tempex heeft gepenetreerd is er geen onduidelijkheid ontstaan over het maatgevend 

fragment (fragment met grote massa en weinig penetratie tegenover een fragment met een 

kleine massa en diepe penetratie). 

Door analyse van de beelden werd duidelijk dat de fragmenten die als eerste loskomen van 

het beton de grootste snelheid hebben. De aanname is gedaan dat het maatgevend 

fragment ook de maximale snelheid heeft gehad. Op de beelden is te zien dat fragmenten 

met een lagere snelheid in veel gevallen niet in staat waren het karton te penetreren. 

5.6.1 Resultaten 

De camera heeft een capaciteit van 1200 frames per seconde. Op een referentieplaat staat 

een afstandsaanduiding, één vierkant is 10x10cm. groot (zie onderstaande afbeelding). Een 

frame komt dus overeen met 1/1200 seconde, ofwel 0.0008 s. Vervolgens is de opname van 

de fragmentworp frame voor frame afgespeeld. De baan van een individueel fragment wordt 

gevolgd en het aantal frames wordt geteld. Ten einde de onnauwkeurigheid van de snelheid 

te minimaliseren voldeed het individueel fragment aan de volgende eisen: 

- Het fragment was frame voor frame duidelijk te volgen over de gehele lengte van het 

schaakbord. 

- Het fragment bevond zich in de eerste ‘wolk’ van fragmenten. 

- Het fragment bewoog zich nagenoeg haaks op het getuigescherm. 

- Het fragment brak gedurende haar baan niet op in kleinere fragmenten. 

Het aantal frames waarin de baan van het fragment voor het schaakbord beschreven werd is 

vermenigvuldigd met 0.00008 s. De tijd waarover het fragment zich over een bepaalde 

afstand verplaatst is dan bekend. De afstand is 60 cm. Middels de formule ‘snelheid =  

afstand/tijd’ is vervolgens de snelheid berekend (zie figuur 5.7).  

 

FIGUUR 5.7 BEPALEN VAN FRAGMENTSNELHEID 
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De snelheden van de fragmenten zijn weergegeven in tabel 5.5 en figuur 5.8. 

Test Betonsoort  Lading Snelheid fragmenten 

[#] [V/R]  [g] [m/s] 

6 V 20 10,1 

7 R 20 22,5 

4 V 25 31,3 

5 R 25 28,8 

2 V 50 42,3 

3 R 50 72 

9 V 75 90 

10 R 75 80 

11 V 75 80 

12 R 75 102,9 

8 V 100 102,9 

1 R 100 120 
TABEL 5.5 

 

FIGUUR 5.8 

5.6.2 Constateringen 

- Er is geen significant verschil te zien in fragmentsnelheden bij gelijke lading tussen 

veiligheidsbeton en het referentiebeton. 

- Bij een toenemende lading worden de fragmentsnelheden groter. 

5.6.3 Onnauwkeurigheden 

- In het registreren van de snelheid zit een onnauwkeurigheid door de positie van de 

hogesnelheidscamera ten opzichte van het fragment en het schaakbord. De invloed 

van deze onnauwkeurigheid op de snelheid is bepaald in een berekening, deze is te 

vinden in bijlage B.  

- In de geregistreerde snelheid van het front van de fragmentwolk zit een 

onnauwkeurigheid die te wijten is aan de capaciteit van de gebruikte 
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hogesnelheidscamera. De invloed van deze onnauwkeurigheid is gekwantificeerd, de 

berekening is te vinden in bijlage B. 

5.7 Opbreekgedrag 

Het beton is opgebroken in fragmenten met verschillende vormen en grootten. Van een 

aantal platen zijn fragmentmonsters genomen om te onderzoeken wat de korrelverdeling van 

deze fragmenten is. Deze korrelverdeling is vergeleken met de korrelverdeling van het grind-

zand mengsel in het geval van het referentiebeton en met de korrelverdeling van het basalt 

bij het veiligheidsbeton. 

5.7.1 Resultaten 

Van zowel het veiligheidsbeton als het referentiebeton zijn twee platen belast met een 

ladinggewicht van 75 gram. Er is gekozen om van de fragmenten die bij deze 

ladinggewichten zijn vrijgekomen monsters te nemen zodat het gemiddelde van de 

resultaten onderzocht kon worden. De fragmentmonsters zijn onderzocht middels een 

zeefanalyse. De resultaten van de zeefanalyses zijn te vinden in bijlage D. De zeefgrafieken 

zijn hieronder weergegeven. Alle fragmentmonsters en het basalt zijn als onderdeel van dit 

onderzoek gezeefd. De zeefanalyse van het grind-zand mengsel voor het referentiebeton is 

afkomstig uit de database van de faculteit Militaire Wetenschappen.  

 

FIGUUR 5.9 
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FIGUUR 5.10 

 

FIGUUR 5.11 
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5.7.2 Constateringen 

- Het veiligheidsbeton breekt op in kleinere fragmenten dan het referentiebeton. ~80% 

van de fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton is kleiner dan 8 mm. terwijl ~50 % 

van de fragmenten van het referentiebeton kleiner is dan 8 mm. 

- Bij beide betonsoorten breekt het beton op in een aantal grote fragmenten ( > 22.4 

mm). 

- Beide betonsoorten breken voor een bijna even groot deel op in fragmenten kleiner 

dan 2 mm. 

- Het veiligheidsbeton zorgt maar voor een klein deel voor fragmenten die groter zijn 

dan het oorspronkelijke basalt (ongeveer 20%). 

- Fragmenten bestaan voor het grootste deel uit losse basaltkorrels met resten 

cementsteen eraan vast.  

- De individuele basaltkorrels breken op in kleinere delen. 

- De zeefgrafiek van fragmenten (veiligheidsbeton) vertoont een sterke overeenkomst 

met de zeefgrafiek van het basalt. 

- De zeefgrafiek van de fragmenten (referentiebeton) vertoont overeenkomsten met de 

zeefgrafiek van het zand/grind mengsel. 

- Fragmenten bestaan hoofdzakelijk uit grind of basalt -korrels met cementsteen. 

5.7.3 Onnauwkeurigheden 

- De massa van het totaal aantal fragmenten voor het zeven komt niet exact overeen 

met de massa na het zeven. Een aantal fragmenten is hoogstwaarschijnlijk in de zeef 

achter gebleven. Dit zal met name het geval zijn geweest bij fragmenten kleiner dan 

0.5 mm. 

- Er zijn slechts monsters gezeefd van de fragmenten. Het is onduidelijk in hoeverre dit 

monster representatief is voor het totaal aantal fragmenten. 

- Voor het grind-zand mengsel is binnen dit onderzoek geen zeefanalyse uitgevoerd. 

Het is onduidelijk in hoeverre de zeefanalyse uit de database representatief is voor 

het daadwerkelijk gebruikte grind-zand mengsel.  
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5.8 Kratervorming 

Kratervorming is een fenomeen wat niet binnen het kader van dit onderzoek viel. Echter, 

gedurende het experiment zijn een aantal opvallende waarnemingen gedaan betreffende 

kratervorming. Het zou een gemiste kans zijn geweest om deze niet te registreren. De mate 

waarin een betonsoort bestand is tegen contactexplosies is in het onderzoek bepaald door 

de schade aan het materiaal te meten. De hoeveelheid schade is gedefinieerd door de 

afmeting van de kraters. 

5.8.1 Resultaten 

De hoeveelheid schade wordt omschreven door de afmetingen van de krater. Er is 

onderscheid gemaakt tussen de explosiezijde (voorzijde) en beschermde zijde (achterzijde). 

Per krater is de horizontale en verticale diameter bepaald. Er is gemeten vanaf de punten 

waarop het oppervlak van de plaat overgaat in een krater, zowel horizontaal als verticaal. 

Aangenomen dat de krater rond is, de diameter is dus gelijk aan het gemiddelde van de 

breedte en hoogte van de krater. De dieptes van de kraters zijn gemeten vanaf het diepste 

punt tot het oppervlak van het beton (zie figuur 5.12). In veel gevallen heeft de lading het 

beton geperforeerd en was er geen sprake van een kraterdiepte. 

 

FIGUUR 5.12 AFMETINGEN VAN DE KRATERS 
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De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.6 en figuur 5.13.Een ‘x’ in de kolommen van de 

diepte betekent dat er een volledig gat in het beton geslagen is.  

  

Voorzijde     Achterzijde     

Betonsoort  Lading hor Vert diameter diepte hor vert diameter diepte 

[V/R]  [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

V 20 120 130 125 27 230 260 245 28 

R 20 180 180 180 27 200 230 215 35 

V 25 140 140 140 x 220 240 230 x 

R 25 190 180 185 x 250 230 240 x 

V 50 220 200 210 x 300 290 295 x 

R 50 260 280 270 x 290 290 290 x 

V 75 220 230 225 x 340 300 320 x 

R 75 330 300 315 x 360 380 370 x 

V 75 230 240 235 x 280 300 290 x 

R 75 300 320 310 x 340 330 335 x 

V 100 250 270 260 x 330 340 335 x 

R 100     Testproef, krater niet vastgelegd     
TABEL 5.6 

 
FIGUUR 5.13 

5.8.2 Buiging van platen 

Bij de grotere ladingen, 75 en 100 gram, was te zien dat er ook buiging optrad als gevolg van 

de contactexplosie, dit is te zien in figuur 5.14 (referentiebeton en veiligheidsbeton, lading 

van 75 gram). De rode pijlen wijzen naar de ruimte tussen het frame en de betonnen plaat na 

de explosie. Voor de explosie sloot de betonnen plaat direct aan op het frame. Het 
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buigmechanisme is bij het referentiebeton beter zichtbaar dan bij het veiligheidsbeton 

doordat de ruimte tussen het frame en de plaat na de explosie groter is. 

 

FIGUUR 5.14 BUIGING VAN DE BETONNEN PLATEN 

5.8.3 Constateringen 

- De horizontale diameter van de krater wijkt nauwelijks af van de verticale diameter, 

het is daarom acceptabel dat er uitgegaan wordt van een gemiddelde diameter 

waarmee de krater beschouwd wordt als cirkelvormig. 

- In alle gevallen is de kraterdiameter aan de voorzijde van de plaat bij het 

referentiebeton groter dan de kraterdiameter bij het veiligheidsbeton, dit is opvallend 

gezien het feit dat het referentiebeton een gemiddelde kubusdruksterkte had van 23,5 

MPa en het veiligheidsbeton veel zwakker was met een gemiddelde kubusdruksterkte 

van 8,8 MPa. 

- De krater aan de achterzijde van het veiligheidsbeton is vergelijkbaar met de krater 

van het referentiebeton, ook dit is opvallend gezien het verschil in kubusdruksterkten. 

- Een contactlading van 25 gram is genoeg om een gat te slaan in betonnen platen van 

beide betonsoorten. 

5.8.4 Onnauwkeurigheden 

- Met name bij de grote ladingen is te zien dat de krater bijna de gehele oppervlakte 

van de plaat bestrijkt, de vraag is of grotere platen (zoals ze in de praktijk gebruikt 

worden) een zelfde krater zouden laten zien. 

- Het diepste punt van de krater was lastig te bepalen door het grillige patroon van de 

krater. 

- Alvorens de afmetingen van de krater werden gemeten zijn de losse brokstukken in 

het beton verwijderd, in sommige gevallen was enige kracht nodig om een ‘los’ 

brokstuk te verwijderen. Vanzelfsprekend verschilde de mate waarin een brokstuk los 

zat. 
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5.9 Algemene onnauwkeurigheden 

Naast de onnauwkeurigheden die specifiek per onderdeel hebben opgetreden zijn er ook 

een aantal onnauwkeurigheden die voor het gehele onderzoek van toepassing zijn geweest.  

5.9.1 Aantal metingen 

Voor het verloop van het onderzoek en de kwaliteit van de resultaten hebben de 

randvoorwaarden opgelegd door de NLDA een belangrijke rol gespeeld. Een gevolg was de 

beperkte beschikbaarheid van springstof en slagpijpjes. Daardoor is de hoeveelheid 

bruikbare metingen klein; 6 metingen veiligheidsbeton en 6 metingen referentiebeton. 

Daarnaast is in sommige gevallen een aantal van deze metingen niet meegenomen doordat 

er geen resultaten gemeten zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de fragmenten die vrijkwamen 

bij ladingen van 20 en 25 gram die niet in staat waren het tempex te penetreren. 

In de wetenschap wordt vaak gesproken over ‘één meting is geen meting’. Helaas is er in dit 

onderzoek niet voldaan aan dit principe. Alleen bij de lading van 75 gram zijn twee metingen 

gedaan voor beide betonsoorten. 

5.9.2 Betonsoorten 

Ten einde een zo goed mogelijke vergelijking tussen het veiligheidsbeton en het 

referentiebeton te kunnen maken is er naar gestreefd de druksterkte van beide betonsoorten 

gelijk te krijgen. Helaas is de druksterkte van het veiligheidsbeton lager uitgevallen dan 

verwacht. Dit kan het negatieve gevolg hebben gehad dat het verschil in opbreekgedrag 

tussen de betonsoorten deels veroorzaakt is door het verschil in druksterkte. 

5.9.3 Nauwkeurigheid van meetinstrumenten 

Voor het afwegen van de springstof en het wegen van fragmentmassa’s is een weegschaal 

gebruikt waarmee tot op een duizendste gram nauwkeurig massa’s vastgesteld kunnen 

worden. Zodoende kan men er van uitgaan dat er een verwaarloosbare onnauwkeurigheid 

schuilt in de vastgestelde massa’s.  

De afstanden in het onderzoek zijn vastgesteld met behulp van een duimstok en een 

rolmaat. De afstand tussen het getuigescherm en het beton is vastgesteld op een centimeter 

nauwkeurig. De afmetingen van het schaakbord zijn vastgesteld op een millimeter 

nauwkeurig. De afmetingen van de kraters en de zones van fragmentuitworp zijn vastgesteld 

op een millimeter nauwkeurig. 

5.9.4 Meetfouten 

Binnen de opgelegde randvoorwaarden en met behulp van de beschikbare middelen is 

gestreefd naar een zo groot mogelijke nauwkeurigheid. Echter, binnen het onderzoek zijn 

alle metingen door een individu verricht waardoor er altijd een kans is op meetfouten. 
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6. Verwerking van de resultaten 

6.1 Inleiding 

De kern van het onderzoek lag bij het bepalen van de dreiging die uitgaat van fragmenten 

afkomstig van veiligheidsbeton. De dreiging van een fragment wordt gedefinieerd door de 

energiedichtheid van het fragment, zoals beschreven in het theoretisch kader. In dit 

hoofdstuk komen een aantal van de in hoofdstuk 5 beschreven parameters samen met het 

theoretisch kader in de berekening van de energiedichtheden van de fragmenten gedurende 

de fragmentbaan. 

6.2 Vorm van het fragment 

 In de literatuur (Stewart, S.J., 2005 [10]) wordt onderscheid gemaakt tussen een 

kubusvormig en een bolvormig fragment. In de werkelijkheid zal een fragment echter nooit 

een perfecte kubus of bol zijn. Om toch een energieniveau te kunnen berekenen en te 

kunnen vergelijken met de grenswaarden voor penetratie in het menselijk lichaam worden 

fragmenten vereenvoudigd tot een bol of een kubus. Bij de beschouwing van 

betonfragmenten is in dit onderzoek een fragment vereenvoudigd tot een bol omdat dit een 

rotatiesymmetrische vorm is. Dit betekent dat het frontaal oppervlak van deze vorm altijd 

constant is. Dit maakt het mogelijk de theoretische baan van een fragment te berekenen, 

rekeninghoudend met de luchtwrijving. 

6.3 Dreiging  

De dreiging die uitgaat van een fragment is gekwantificeerd in de energiedichtheid. Zoals in 

het theoretisch kader beschreven is bestaan er grenswaarden waarmee een 

energiedichtheid gekoppeld kan worden aan penetratie in het menselijk lichaam: 

- Een fragment met een energieniveau van 79 Joules of meer is zeer waarschijnlijk 

letaal voor een persoon. 

- Een fragment met een energiedichtheid van 0.1 J/mm²  of hoger is in staat de 

onbeschermde huid van een persoon te penetreren (ongeacht vorm). 

- Een bolvormig fragment met een energiedichtheid van 0.06 J/mm²  of hoger is in 

staat het onbeschermde oog van een persoon te penetreren. 

De betrekkelijkheid van letaliteitsgrens van 79 Joules is beschreven in het theoretisch kader. 

Er zijn dan ook geen conclusies getrokken op basis van deze waarde. 

6.4 Fragmentbaan 

Ten einde een uitspraak te kunnen doen over de dreiging van een fragment is het van 

belang te bepalen binnen welke afstand een fragment de energiedichtheid bezit om 

eventuele schade aan een menselijk lichaam toe te brengen. Het wel of niet getroffen 

worden van een persoon door een fragment waar een bepaalde dreiging van uit gaat hangt 

af van twee aspecten: 

- De energedichtheid van het fragment op het moment van impact. 

- De positie van de persoon ten opzichte van de explosie. 

In paragraaf 5.5.4 is de hoek bepaald waaronder fragmentuitworp plaatsvindt bij 

ladinggewichten tot 100 gram. Ten einde het gebied te definieeren waar eventueel gevaar 

zou kunnen dreigen door fragmentuitworp wordt er uitgegaan van het minst gunstige 
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scenario. Dit betekent dat het maatgevend fragment zich zou kunnen verplaatsen binnen de 

maximale hoek van uitworp van 18,2 graden. 

In figuur 6.1 is de meest stijle baan beschreven die een fragment af kan leggen. Het 

maatgevend fragment kan voorkomen in roze gebied. De lengte van de baan is afhankelijk 

van de optredende fragmentsnelheid en massa van het fragment.  

FIGUUR  6.1 

Per ladinggewicht is de uiterste baan beschreven die het maatgevend fragment (afkomstig 

van veiligheidsbeton en het referentiebeton) af kan leggen. Daarbij zijn de energiedichtheden 

berekend en de grenzen aangegeven waarbinnen penetratie van de huid of het oog op zou 

kunnen treden. De lengte van de baan en de energiedichtheden zijn berekend met behulp 

van een model in Microsoft Excel. Dit model is nader toegelicht in bijlage D.   

6.4.1 Ladinggewicht 50 gram. 

 Fragmentmassa [g] Snelheid [m/s] Korreldiameter [mm] 

Veiligheidsbeton 12,64 42,3 14,25 

Referentiebeton 12,30 72,0 25,75 
TABEL 6.1 

De energiedichtheid wordt bepaald door de horizontale snelheid die het fragment meekrijgt 

ten gevolge van de explosie. De verticale snelheid ten gevolge van de zwaartekracht is 

verwaarloosbaar. In onderstaand figuur is de energiedichtheid van het fragment op 

verschillende afstanden van de explosie uitgezet.  
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FIGUUR 6.2 

De banen van het maatgevend fragment van beide betonsoorten zijn weergegeven in 

onderstaand figuur. De banen zijn getekend op basis van de maximale hoek waaronder 

fragmentuitworp plaats kan vinden. 

 

FIGUUR 6.3 
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Op basis van bovenstaande figuren zijn de volgende conclusies getrokken: 

- Het maatgevend fragment afkomstig van het referentiebeton zal gedurende haar 

baan slechts dreiging kunnen veroorzaken voor personen die zich direct achter het 

beton bevinden. De energiedichtheid van dit fragment begint namelijk met 0,06 

N/mm².  Door de relatief grote oppervlakte van het fragment neemt de snelheid van 

het fragment snel af en blijft de energiedichtheid gedurende de baan onder de 

penetratiegrens van het oog. De hoge initiële snelheid heeft tot gevolg dat het 

fragment een grote dracht heeft. 

- Het maatgevend fragment afkomstig van veiligheidsbeton heeft tot een afstand van 

15 meter de energiedichtheid om een oog te penetreren. Binnen een afstand van 6 

meter tot het beton heerst een grote dreiging voor staande personen. Door de lagere 

initiële snelheid is de dracht van het fragment kleiner. 

Een bovenaanzicht van het gebied achter het beton waarbinnen dreiging bestaat: 

 

FIGUUR 6.4 
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6.4.2 Ladinggewicht 75 gram 

De gegevens in deze subparagraaf zijn gebasseerd op de gemiddelde waarden van de 

parameters. Van beide betonsoorten zijn twee platen belast met een ladinggewicht van 75 

gram. 

 Fragmentmassa [g] Snelheid [m/s] Korreldiameter [mm] 

Veiligheidsbeton 1,55 85,0 13,25 

Referentiebeton 5,9 91,5 11,10 
TABEL 6.2 

 

FIGUUR 6.5 

 

FIGUUR 6.6 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0 5 10 15 20 25 

E
n

e
rg

ie
d

ic
h

th
e
id

 [
J
/m

m
²]

 

Afstand [m] 

75 gram 

Veiligheidsbeton 

Referentiebeton 

Penetratiegrens oog 

Penetratiegrens huid 



    43  

Tweede Luitenant der Mariniers T.C.M. van den Broek  

Op basis van bovenstaande figuren zijn de volgende conclusies getrokken: 

- Het maatgevend fragment afkomstig van veiligheidsbeton vormt gedurende haar 

baan geen dreiging, dit is te danken aan de kleine fragmentmassa. 

- Het maatgevend fragment afkomstig van het referentiebeton kan een aanzienlijke 

dreiging vormen. Tot op een afstand van 52 m. van het beton bezit het fragment de 

energiedichtheid om penetratie in de huid te veroorzaken. Tot op een afstand van 65 

m. kan penetratie in van oog plaats vinden. 

- De banen van de fragmenten komen sterk overeen, dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het kleine verschil in snelheid. 

Een bovenaanzicht van het gebied achter het beton waarbinnen dreiging bestaat: 

 

FIGUUR 6.7 
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6.4.3 Ladinggewicht 100 gram 

 Fragmentmassa [g] Snelheid [m/s] Korreldiameter [mm] 

Veiligheidsbeton 5,4 102,9 10,95 

Referentiebeton 7,3 120,0 14,80 
TABEL 6.3 

 
FIGUUR 6.8 
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FIGUUR 6.9 

Op basis van bovenstaande figuren zijn de volgende conclusies getrokken: 

- Het maatgevend fragment afkomstig van veiligheidsbeton vormt meer dreiging dan 

het maatgevend fragment van het referentiebeton. Tot op een afstand van 53 m. kan 

penetratie van de huid optreden. Tot op een afstand van 64 m. kan penetratie van het 

oog optreden. 

- Het maatgevend fragment afkomstig van het referentiebeton heeft tot een afstand 

van 42 m. de energiedichtheid om de huid te penetreren en tot op een afstand van 50 

m. de energiedichtheid om het oog te penetreren. 

- De dracht van het fragment afkomstig van referentiebeton is groter door de hogere 

snelheid. 
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Een bovenaanzicht van het gebied achter het beton waarbinnen dreiging bestaat 

 

FIGUUR 6.10 
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6.5 Subconclusie 

De in de vorige paragraaf weergegeven tabellen en grafieken zijn de kern geweest van het 

onderzoek. Op basis van deze resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

- De energiedichtheid van een fragment neemt lineair af in relatie tot de horizontaal 

afgelegde afstand. 

- De afname in energiedichtheid is klein, dit betekent dat de dreiging die een fragment 

kan veroorzaken gedurende de gehele fragmentbaan nagenoeg gelijk blijft. 

- Op basis van het gedrag van het maatgevend fragment bij verschillende ladingen kan 

niet gesteld worden dat een fragment afkomstig van veiligheidsbeton meer of minder 

dreiging kan vormen voor personen.  

- Bij een ladinggewicht van 75 gram is een duidelijk verschil in dreiging tussen 

veiligheidsbeton en referentiebeton zichtbaar. De resultaten bij het ladinggewicht van 

75 gram hebben een grotere betrouwbaarheid doordat deze meting twee keer is 

uitgevoerd en gerekend is met gemiddelde waarden.  
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7. Conclusie 
Het gedrag van veiligheidsbeton onder invloed van een contactexplosie is op een aantal 

manieren vergeleken met het gedrag van het referentiebeton. In dit hoofdstuk is per 

onderdeel besproken welke conclusies getrokken kunnen worden op basis van dit 

onderzoek.  

7.1 Penetratie van het getuigescherm 

De fragmenten zijn opgevangen in een getuigescherm. Dit scherm bestond uit drie lagen 

karton en een laag tempex. Per ladinggewicht en betonsoort is onderzocht wat de totale 

massa is van de fragmenten die terecht komen in het tempex. De totale massa van 

fragmenten afkomstig van het referentiebeton was bij alle ladinggewichten groter dan de 

massa van fragmenten van veiligheidsbeton. Dit betekent dat het referentiebeton voor een 

groter aantal fragmenten heeft gezorgd met meer penetrerend vermogen. Deze fragmenten 

hebben dus een grotere energiedichtheid gehad.  

7.2 Fragmentspreiding 

De spreiding van fragmenten is bepaald aan de hand van de fragmentafdruk op de 

getuigeschermen. Hieruit is gebleken dat alle fragmenten zich verspreiden in de vorm van 

een kegel. Naarmate het ladinggewicht groter werd, werd de hoek van spreiding ook groter. 

De maximaal gemeten hoek waaronder fragmenten zich verspreiden is 18,2 graden bij een 

lading van 100 gram. Er is geen verschil geconstateerd in de hoek van spreiding tussen 

fragmenten van veiligheidsbeton en het referentiebeton.  

7.3 Opbreekgedrag 

Het opbreekgedrag van de betonsoorten is bepaald door zeefproeven uit te voeren op 

fragmentmonsters. De monsters van fragmenten zijn afkomstig van fragmenten die op de 

grond terecht zijn gekomen. Op basis van deze analyse kunnen geen uitspraken gedaan 

worden over de dreiging van deze fragmenten omdat de snelheid van deze fragmenten niet 

bepaald is.  

Wel is gebleken dat de fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton aanzienlijk kleiner zijn 

dan de fragmenten afkomstig van het referentiebeton. Beide betonsoorten breken namelijk 

voor een groot deel op in de oorspronkelijke grind- of basaltkorrels. De maximale en 

gemiddelde korreldiameter van het grind is aanzienlijk groter dan die van het basalt, dit 

verklaart gedeeltelijk de grotere fragmenten bij het referentiebeton. 

7.4 Kratervorming 

De kratervorming in beide betonsoorten is vastgelegd door de afmetingen van de kraters 

vast te leggen. Hierin is de krater beschouwd als cirkelvormig en heeft analyse plaats 

gevonden aan de hand van de diameter van deze cirkel. 

De kraterdiameter aan de zijde waarop de contactlading is geplaatst is bij het referentiebeton 

groter dan bij het veiligheidsbeton. De kraterdiameter aan de achterzijde van de plaat is bij 

beide betonsoorten gelijk. Dit is opvallend doordat op basis van de gemeten 

kubusdruksterkte het referentiebeton aanzienlijk sterker is dan het veiligheidsbeton. De 

vraag is dan ook hoe de kratervorming van het veiligheidsbeton zou zijn geweest wanneer 

het wel de gewenste sterkte had gehad. 
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Op basis van de kratervorming kan gesteld worden dat veiligheidsbeton minstens even goed 

bestand is tegen een contactexplosie als normaal constructiebeton. 

7.5 Dreiging op basis van het maatgevend fragment 

In hoeverre een contactexplosie op beton in werkelijkheid kan resulteren in fragmenten die 

een dreiging vormen voor mensen is in dit onderzoek gedefinieerd als het bereik van het 

maatgevende fragment en de hoeveelheid energie die het fragment op moment van impact 

heeft. Een grote beperking hierin is geweest dat zeer beperkt inzicht is verkregen in het 

aantal fragmenten met een bepaalde energiedichtheid.  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is te verwachten dat veiligheidsbeton veiliger is 

dan normaal constructiebeton. Hier kunnen echter geen harde uitspraken over gedaan 

worden gezien het beperkte aantal metingen en de grote verschillen in resultaten bij de 

gebruikte ladinggewichten. 

7.6 Toepassingsmogelijkheden en vervolgonderzoek 

Normaal constructiebeton vervangen door veiligheidsbeton zal waarschijnlijk alleen mogelijk 

zijn wanneer het veiligheidsbeton een vergelijkbare kubusdruksterkte heeft. In dit onderzoek 

is de gewenste sterkte niet behaald. Echter, het onderzoek van TNO heeft laten zien dat het 

produceren van veiligheidsbeton met de gewenste sterkte wel mogelijk is. 

De productie van veiligheidsbeton is arbeidsintensief door de samenstelling van het 

mengsel. Bij het maken van veiligheidsbeton wordt relatief weinig cementlijm geproduceerd 

om de grindkorrels aan elkaar te lijmen. Kleine afwijkingen in de lijmstructuur kunnen 

daardoor grote gevolgen hebben voor de eindsterkte van het materiaal. Daarnaast is het 

betonmengsel aanzienlijk droger dan het betonmengsel van normaal constructiebeton en is 

het verwerken ervan lastig. Per laag moet het mengsel verdicht worden met een trilplaat. Het 

is daarbij erg belangrijk dat er voldoende verdichtingsenergie gegeven wordt om te zorgen 

voor een goede pakking van het mengsel. Men moet er echter ook voor waken dat er niet 

dusdanig veel verdichting plaats vindt dat er ontmenging van het mengsel optreedt.  

Het produceren van veiligheidsbeton op grote schaal is mogelijk, maar het verwerken van 

het mengsel is gecompliceerder dan bij normaal constructiebeton.  

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan niet gezegd worden of veiligheidsbeton 

geschikt is als bouwmateriaal voor in constructies. Het onderzoek heeft wel laten zien dat 

veiligheidsbeton bij kleine contactladingen in ieder geval veiliger is dan normaal 

constructiebeton. Er is uitsluitend gekeken naar fragmentatie aan de beschermde zijde van 

het materiaal. Op het moment dat veiligheidsbeton toegepast zou worden, zouden de 

volgende eigenschappen van het materiaal bekend moeten zijn: 

- Opbreekgedrag van het materiaal aan de zijde waar de explosie plaats vindt. 

- Opbreekgedrag van het materiaal onder invloed van ladingen die vergeleken kunnen 

worden met een reële dreiging. Het gaat dan om kilo’s explosieve ladingen en niet 

persé als contactlading. 

Daarnaast zou onderzoek gedaan moeten worden naar het productieproces van 

veiligheidsbeton. Op dit moment is het alleen mogelijk het materiaal op kleine schaal te 

produceren met een grote onzekerheid van de eindsterkte van het materiaal. 
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Bijlage A: Berekening hoek van uitworp 
 

 

830 mm. is de maximale verticale diameter van de fragmentafdruk op het getuigescherm. De 

afdruk op het getuigescherm is vereenvoudigd tot een cirkel met deze maximale diameter. 

De maximale horizontale diameter van de fragmentafdruk was lager: 770 mm. Door deze 

vereenvoudiging kan een gevaarlijke zone geschetst worden in de vorm van een kegel.  

415 mm. is de helft van de diameter van de afdruk, deze maat is benodigd voor het 

berekenen van de hoek van uitworp middels de inverse tangens van de hoek: 

Hoek van uitworp = arctan(415/1260) = 18.2 ° 



    52  

Tweede Luitenant der Mariniers T.C.M. van den Broek  

Bijlage B: Onnauwkeurigheden in fragmentsnelheid 
Positie hogesnelheidscamera 

De opstelling van de camera is weergegeven in onderstaande afbeelding. Het aantal frames 

is geregistreerd waarover een fragment zich over de waargenomen breedte van het 

schaakbord beweegt. Deze waargenomen breedte wijkt af van de daadwerkelijke breedte.  

 

Bij het bepalen van de snelheid zijn de banen van de fragmenten beschouwd als horizontaal; 

haaks op de positie van de hogesnelheidscamera. In werkelijkheid hebben fragmenten zich 

bewogen onder een hoek waardoor fragmenten zich naar de camera toe (of van de camera 

vandaan) hebben bewogen. Dit is schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

Door verschillen in de waargenomen banen en werkelijk afgelegde banen door fragmenten 

kunnen de berekende snelheden hoger of lager zijn geweest.  



    53  

Tweede Luitenant der Mariniers T.C.M. van den Broek  

Capaciteit van de  hogesnelheidscamera 

De snelheid van fragmenten is bepaald aan de hand van het aantal beelden dat gemaakt is 

binnen de tijd waarover een fragment zich beweegt over een afstand van 0.6 meter. Dat 

betekent dat er stappen van 1/1200 seconde zijn gemaakt. De tijd die een fragment nodig 

heeft voor een bepaalde afstand wordt dus afgerond op 1/1200 van een seconde. Bij lage 

snelheden, bijvoorbeeld 10.1 m/s gemeten bij een lading van 20 gram, is de 

onnauwkeurigheid te verwaarlozen. Bij grotere ladingen (en daarbij snelheden) is deze 

onnauwkeurigheid niet te verwaarlozen. Dit is uitgelegd in onderstaande tabel waarin is 

aangegeven hoeveel de snelheid af zou wijken wanneer er in werkelijkheid een half frame 

meer gemaakt zou moeten zijn om de baan een fragment vast te leggen.  

 
# frames afgeronde tijd [s] snelheid [m/s] 

    fragment bij 20 g 71 0,0590 10,1 
    

 
71,5 0,0596 10,1 

 
afwijking te verwaarlozen 

fragment bij 100 g 7 0,0058 102,9 
    

 
7,5 0,0063 96,0 

 
afwijking van 6,9 m/s 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gebruikte hogesnelheidscamera wel in staat is lage 

snelheden te registreren maar dat de nauwkeurigheid bij hoge snelheden afneemt. De 

afwijking in de geregistreerde snelheid zorgt er ook voor dat de berekende energie te maken 

heeft met een bepaalde afwijking. 

Stel; een fragment met een massa van 10 gram komt vrij bij een lading van 100 gram, er 

waren volgens de gebruikte camera 7 frames nodig om haar baan vast te leggen. Dit komt 

overeen met een tijd van 0.0058 seconde. In werkelijkheid deed het fragment er 0.0063 

seconde over om de baan van 0.6 meter af te leggen. In onderstaande tabel is weergegeven 

wat het gevolg is van de nauwkeurigheid van de snelheid voor de uiteindelijke energie. 

 
tijd [s] snelheid [m/s] energie [J] 

gemeten 0,0058 103,4 53,5 

werkelijk 0,0063 95,2 45,3 

    verschil [J] 8,2 
  afwijking [%] 18,5 
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Bijlage C: Resultaten zeefanalyse 

 
V75.1 totaal: 661,5 g 

  
V75.2 totaal: 540,3 

 Zeef Zeefrest Zeefrest Zeefrest C Zeefdoorval 
 

Zeefrest Zeefrest Zeefrest C Zeefdoorval 

[mm] [g] [%] [%] [%] 
 

[g] [%] [%] [%] 

31,5 114,6 17,4 17,4 82,6 
 

0 0,0 0 100,0 

22,4 37,9 5,8 23,2 76,8 
 

12,1 2,2 2,2 97,8 

16 35,1 5,3 28,5 71,5 
 

0 0,0 2,2 97,8 

11,2 24,3 3,7 32,2 67,8 
 

21,9 4,0 6,2 93,8 

8 29,3 4,4 36,6 63,4 
 

20,1 3,7 9,9 90,1 

4 141,9 21,5 58,2 41,8 
 

179,4 33,2 43,1 56,9 

2 121,7 18,5 76,6 23,4 
 

143,7 26,6 69,6 30,4 

1 47,3 7,2 83,8 16,2 
 

52,4 9,7 79,3 20,7 

0,5 31,7 4,8 88,6 11,4 
 

33,6 6,2 85,5 14,5 

0,25 25,7 3,9 92,5 7,5 
 

27,5 5,1 90,6 9,4 

0,125 49,1 7,5 100,0 0,0 
 

50,3 9,3 99,9 0,1 

Totaal: 658,6 
    

541 
   

          

          

 
R75.1 totaal: 625,7 g 

  
R75.2 totaal: 567,6 g 

 Zeef Zeefrest Zeefrest Zeefrest C Zeefdoorval 
 

Zeefrest Zeefrest Zeefrest C Zeefdoorval 

[mm] [g] [%] [%] [%] 
 

[g] [%] [%] [%] 

31,5 0 0,0 0 100,0 
 

0 0,0 0 100,0 

22,4 67,9 10,9 10,9 89,1 
 

14 2,5 2,5 97,5 

16 65,1 10,5 21,4 78,6 
 

52,8 9,6 12,1 87,9 

11,2 113 18,2 39,6 60,4 
 

115,8 21,0 33,1 66,9 

8 107,6 17,3 57,0 43,0 
 

83,1 15,1 48,2 51,8 

4 74,1 11,9 68,9 31,1 
 

73,3 13,3 61,5 38,5 

2 40,1 6,5 75,4 24,6 
 

36,5 6,6 68,1 31,9 

1 36,4 5,9 81,2 18,8 
 

39,7 7,2 75,3 24,7 

0,5 45,4 7,3 88,6 11,4 
 

43,2 7,8 83,2 16,8 

0,25 33,6 5,4 94,0 6,0 
 

42,8 7,8 91,0 9,0 

0,125 37 6,0 100,0 0,0 
 

49,6 9,0 100,0 0,0 

Totaal: 620,2 
    

550,8 
   

          

 
Veiligheidsbeton basalt 615,2 g 

     Zeef Zeefrest Zeefrest Zeefrest C Zeefdoorval 
     [mm] [g] [%] [%] [%] 
     8 0 0,0 0 100,0 
     4 32,3 5,3 5,3 94,7 
     2 241,9 39,5 44,8 55,2 
     1 312,3 50,9 95,7 4,3 
     0,5 25,8 4,2 99,9 0,1 
     0,25 0,7 0,1 100,0 0,0 
     0,125 0,1 0,0 100,0 0,0 
     Totaal: 613,1 
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Bijlage D: berekening van de fragmentbaan en energiedichtheden 
Bij het berekenen van de framentbaan is de verticale luchtweerstand en de invloed van de 

zwaartekracht op de energiedichtheid op het moment van impact verwaarloosd. De 

fragmentbaan en energiedichtheden zijn aan de hand van de volgende stappen berekend: 

Stap 1: 

Voor het berekenen van de fragmentbaan is eerst berekend hoe lang het fragment in de 

lucht is geweest. De verticale verplaatsing was op dat moment gelijk aan de hoogte waarop 

het fragment horizontaal gelanceerd werd: 

Verticale verplaatsing  y(t) = 
 

 
gt² = 0,65 m. 

    t =  
    

         
 = 0,36 s. 

Stap 2: 

Ten einde de uiteindelijke horizontale verplaatsing te berekenen is per tijdstap de vertraging 

berekend die het deeltje ondervindt. Deze vertraging leidt tot een afname in energie en 

energiedichtheid per tijdstap. Er zijn 36 tijdstappen berekend met een interval van 0,01 s. 

Het rekenschema van het het computermodel zag er als volgt uit:  

 

De korrels zijn vereenvoudigd tot een bol. De ‘drag’ coëfficiënt van een bol varieert van 0.07 

tot 0.5 volgens [12]. Gezien het feit dat de fragmenten niet bolvormig waren is ervoor 

gekozen een ‘drag’ coëfficiënt te hanteren van 0,6. 

Stap 3: 

Vervolgens is in een grafiek per ladinggewicht en betonsoort de afgelegde weg (horizontaal) 

uitgezet tegen de energiedichtheid. Hieruit bleek dat het verband tussen deze parameters 

lineair was. De vergelijking die het verband beschrijft tussen deze parameters is bepaald. 

Stap 4: 

Tot slot is in een tabel per meter berekend wat de energiedichtheid van het fragment was. 

Deze energiedichtheden zijn vergeleken met de grenswaarden. Vervolgens kon in een figuur 

uitgezet worden bij welke afstand het fragment de grenswaarden voor penetratie van de huid 

en het oog bereikte. 

 


