
Brandveiligheid wasdrogers

Ir. J.A.M. Poolman

VWA / KEURINGSDIENST VAN WAREN ZUIDWEST

Postbus 3000
3330 DC Zwijndrecht
tel. 078 – 6112100
fax. 078 – 6112200
email jos.poolman@vwa.nl

projectnummer: ZW2002 wwh03 / ZW2003R003
datum: maart 2004



Brandveiligheid wasdrogers 23 maart 2004

VWA / Keuringsdienst van Waren, Signalering Zuid-West, Jos Poolman 1
Rapportage Brandveiligheid wasdrogers v4



Brandveiligheid wasdrogers 23 maart 2004

VWA / Keuringsdienst van Waren, Signalering Zuid-West, Jos Poolman 2
Rapportage Brandveiligheid wasdrogers v4

Samenvatting ............................................................................................................................3
Summary...................................................................................................................................3
Achtergrond...............................................................................................................................5
Doelstelling................................................................................................................................5
Afbakening ................................................................................................................................5
Aanpak.......................................................................................................................................5
Literatuuronderzoek.................................................................................................................5

Markt ......................................................................................................................................5
Omvang .............................................................................................................................5

Brandincidenten...................................................................................................................6
Aantal brandincidenten en mogelijke oorzaken / defecten........................................6

Interviews met experts ............................................................................................................7
Technisch onderzoek ............................................................................................................11

Inleiding ...............................................................................................................................11
Aanpak.................................................................................................................................11
De resultaten.......................................................................................................................11

Algemeen........................................................................................................................11
Enkele technische gegevens .......................................................................................12
Aangetroffen defecten...................................................................................................12
Aangetroffen brandsporen c.q. brandhaarden ..........................................................12
Vervuilingsgraad ............................................................................................................13

Conclusies KEMA ..............................................................................................................13
Discussie.................................................................................................................................13

Het verwarmingselement ..................................................................................................13
Meest waarschijnlijke scenario ........................................................................................14
Verkleining risico’s.............................................................................................................16

Conclusie.................................................................................................................................16
Bijlagen....................................................................................................................................18

1. Voorbeeld van een onderzoeksstaat ........................................................................18
2. Illustraties naar aanleiding van het praktijkonderzoek ...........................................19

Voorbeelden van aangetroffen defecten (mogelijke ontstekingsbron) ..................19
Voorbeelden brand / schroeiplekken (mogelijke ontstekingsbron) ........................20
Voorbeelden van vervuiling binnenruimte (escalatie) ..............................................22



Brandveiligheid wasdrogers 23 maart 2004

VWA / Keuringsdienst van Waren, Signalering Zuid-West, Jos Poolman 3
Rapportage Brandveiligheid wasdrogers v4

Samenvatting
Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van woningbranden tengevolge van falende apparatuur
heeft de VWA / Keuringsdienst van Waren na de kleurentelevisies de wasdrogers aan een nader on-
derzoek onderworpen.

Literatuuronderzoek heeft niet veel specifieke informatie opgeleverd. Echter het interviewen van re-
presentanten van relevante maatschappelijke actoren zoals de witgoedbranche, consumentenorgani-
saties, de normalisatie en de brandweer heeft een goed inzicht gegeven in wat zij als oorzaken van
branden aanwijzen. Verder hebben zij een goed inzicht gegeven in de maatregelen die zij van belang
achten om de risico’s van branden te verminderen. Voor zover ze een mening hebben, vinden allen
dat de normalisatie over te weinig gegevens beschikt om de brandveiligheid adequaat in normen te
regelen. Ook zeggen zij zelf niet over gegevens te beschikken, noch voert men eigen specifiek onder-
zoek uit. Alle noemen de combinatie van stofophoping en warmte voornamelijk van het verwarmings-
element als belangrijkste oorzaak van branden in woningen tengevolge van wasdrogers. Het gedrag
van consumenten is over het algemeen geen oorzaak van brand in wasdrogers. Wel kan consumen-
tengedrag een brand doen escaleren. Als voorbeelden worden genoemd droge was die zich op de
machine bevindt, en het ontbreken van toezicht.

In opdracht van de VWA / Keuringsdienst van Waren zijn in een praktijkonderzoek 45 gebruikte was-
drogers onderzocht op brandsporen en defecten. Opvallend is de aangetroffen grote hoeveelheden
stof in de binnenruimte van 32 machines, daarnaast de bruin en zwart verschroeide plukken stof voor-
al op of bij het verwarmingselement. Dit was tevens het meest voorkomende defecte onderdeel. Het
onderzoeksinstituut heeft aan de resultaten een conclusie verbonden in de vorm van een beschrijving
hoe een brand in een wasdroger zou kunnen ontstaan.

In de vorm van een discussie in het rapport is getracht om een synthese tot stand te brengen tussen
de resultaten van de interviews en het praktijkonderzoek. Zo zijn er overwegingen opgenomen ten
aanzien van het verbeteren van de afscherming, de dimensionering en de plaats van het verwar-
mingselement. Verder heeft op basis van de resultaten theorievorming plaatsgevonden ten aanzien
van een realistisch scenario. Tenslotte zijn voorstellen en overwegingen opgesomd, die kunnen leiden
tot een verkleining van de risico’s.

Weliswaar is het niet gelukt om aanwijsbaar sluitende oorzaken te vinden voor het ontstaan van brand
in wasdrogers, toch is er een belangrijke stap vooruit gezet in het inzicht in het ontstaan en voorkomen
van deze branden.

Summary
In gaining a better understanding of the causes of fire in private homes due to failing appliances the
Food and Product Safety Authority (the former Inspectorate for Health Protection) has performed a
research for tumble dryers as a sequel of a research for colour television sets in 2001.

Study of literature yields no specific information. However, interviewing representatives of relevant
societal parties like the white goods branch, consumer organisations, standardisation and the fire de-
partment do give a good insight in what they indicate as causes of fire. Furthermore, they have given a
good insight in the measures they think important to diminish risks. All parties think that standardisa-
tion institutes have not enough data to regulate fire safety adequately in the standard. They also state
not having enough data themselves nor do they perform research on their own. They all point out the
accumulation of dust and heat in particularly heat of the heating element to be the main cause of fire in
private homes due to tumble dryers. Consumer behaviour is generally not pointed out to be a cause of
fires in tumble dryers. On the other hand, consumer behaviour can stimulate escalation of fire for in-
stance by leaving dry laundry on the top of the dryer or because of lack of supervision.

In a practical research 45 used and disposed tumble dryers were examined on traces of fire and de-
fective parts. Remarkable were the observed large amounts of dust within the cabinet of 32 appli-
ances, also the brown and black scorched flocks of dust especially on or near the heating element.
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The heating element was also the most frequent defective part. The research institute that was ap-
pointed to perform the research has drawn a conclusion in the form of a description how a fire in a
tumble dryer can originate and develop.

In the report some points of discussion are elaborated. An attempt is made to make a synthesis of the
results of the interviews and the practical research. Considerations are made concerning the im-
provement of the guards, the dimensions and the location of the heating element. Furthermore, based
on the results a theory has been developed on a realistic scenario. At last, propositions and consid-
erations have been summed up concerning diminishing risks.

True enough, pointing out closely demonstrable causes for the origin of fires in tumble dryers has not
been successful, yet an important step has been made forward in understanding the origin and pre-
vention of these fires.
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Achtergrond
De meeste branden ontstaan door menselijk handelen (61%) en in tweede instantie door falende ap-
paratuur (15%). In 2001 bracht de Keuringsdienst van Waren een rapportage uit betreffende de
brandveiligheid van televisietoestellen i. Hierin was al vastgesteld dat defecten of verkeerd gebruikte
(verplaatsbare) apparaten belangrijke oorzaken zijn voor woningbranden. Steeds meer apparaten zijn
volautomatisch of op afstand bedienbaar. Mede daardoor functioneren steeds meer apparaten zonder
toezicht. Zodoende kunnen steeds meer branden zich onbeheersbaar uitbreiden.
In Jaarplan 2002 is het voornemen opgenomen om wederom aandacht te gaan besteden aan brand-
veiligheid van huishoudelijke producten. Achtergronden hierbij waren mede de aandacht, die branden
krijgen in de media. Voor wasdrogers is gekozen op basis van gegevens van het Nibra (Nationaal
Instituut voor Brandpreventie) ii, waarin bij falende apparatuur als oorzaak van woningbrand de was-
droger bovenaan staat.

Doelstelling
Het aanpakken van de brandveiligheid van wasdrogers past in de algemene doelstelling:

• Het opbouwen van kennis over het gevaar van brand bij elektrotechnische producten en over
oorzaken van onveiligheid / defecten, die brand kunnen veroorzaken.

• Het doen van voorstellen om oorzaken te beperken of op te heffen via regelgeving dan wel
via voorlichting.

Afbakening
Gezien de complexiteit van dit onderwerp zijn wasdroogcombinaties niet meegenomen in het praktijk-
onderzoek. Dit zijn wasdrogers en wasmachines ineen. Immers bij het betrekken van wasdroogcombi-
naties in dit onderzoek zou ook de problematiek rondom wasmachines meegenomen moeten worden.
Dit zou het praktijkonderzoek nodeloos ingewikkeld maken. Gekozen is daarom om de aandacht uit-
sluitend te richten op wasdrogers. Wel is het natuurlijk mogelijk in het literatuuronderzoek en de inter-
views aandacht te besteden aan het droogfunctie van wasdroogcombinaties.

Aanpak
Het accent van dit onderzoek lag op een praktijkonderzoek, waarbij bij gebruikte wasdrogers sporen-
onderzoek is uitgevoerd. Deze werden aselect verzameld bij een afvalinzamelpunt voor grote huis-
houdelijke producten. Om dit onderzoek gericht te kunnen uitvoeren is voorkennis over mogelijke oor-
zaken / defecten nodig. Dit is gebeurd op basis van literatuuronderzoek en het interviewen van des-
kundigen. Dit laatste is gedaan omdat verwacht werd dat het literatuuronderzoek niet veel specifieke
kennis hierover zou opleveren.

Literatuuronderzoek

Markt

Omvang
Op basis van gegevens van EnergieNediii bezat in 2000 58,5 % van de huishoudens een wasdroger.
De groei van de penetratie bedraagt jaarlijks ca 1 á 2 %. Dat wil zeggen dat er in 2003 bij zo’n 4,25
miljoen huishoudens een wasdroger aanwezig is.
In 2003 werd het leeuwendeel van de markt beheerst door 10 merken: AEG, Ardo, Bauknecht, Bosch,
Marynen, Miele, Nordland, Siemens, Whirlpool en Zanussiiv .
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Brandincidenten

Aantal brandincidenten en mogelijke oorzaken / defecten
De Keuringsdienst van Waren heeft in de periode 1991 tot 1997 een zestal wasdrogers en wasdroog-
combinaties onderzocht naar aanleiding van klachtenv . Gevonden werd met betrekking tot de droog-
functie bij twee apparaten aanzienlijke hoeveelheden stof in de buurt van het verwarmingselement, bij
één apparaat brandsporen naar verbrande kleding toe in de trommel en bij één apparaat smeltver-
schijnselen in en bij de trommel.

Stichting Consument en Veiligheid komt op basis van haar Letsel Informatiesysteem en haar Kranten-
knipselregistratie jaarlijks op 80 behandelingen op een SEH-afdeling (Spoed Eisende Hulp)v i. Slechts
enkele gevallen hebben betrekking op branden. Het merendeel betreft letsel opgelopen tijdens ver-
plaatsen van het apparaat en door vallen tegen het apparaat tengevolge van uitglijden. De kranten-
knipselregistraties geven vaak achtergrondinformatie over toedracht en letsel bij branden. Als toe-
dracht wordt genoemd: gebruik van wasbenzine bij reiniging van kleding, oververhitting, kortsluiting en
stofvorming. Als letsel worden genoemd: tweedegraads brandwonden en inhalatietrauma (vergift i-
ging). Van de 9 geregistreerde brandincidenten met wasdrogers werd als oorzaak gemeld: stof tegen
verwarmingselement (1x), kortsluiting (2x), defecte thermostaat (1x) en onbekend (5x).

Het Amerikaanse Bussiness Wirevii maakt gewag van waarschuwingen van een onafhankelijk wo-
ninginspectie orgaan betreffende de risico’s van wasdrogers. Zo wordt gewaarschuwd tegen de aan-
wezigheid van een luchtafvoer onder de woning in verband met stofpluisvorming. Eenzelfde waar-
schuwing wordt gegeven voor stofpluisvorming bij uitsteeksels in het apparaat, in de luchtafvoer en
aan het einde van de luchtafvoer in de lamellenroosters e.d. in muren en daken. Stofpluis is brandbaar
en ophoping in het apparaat of de afvoer kan oververhitting en zelfs brand veroorzaken. Te lange
afvoerbuizen kunnen vanwege hun hogere interne luchtweerstand ook neerslag en ophoping van
stofpluis veroorzaken.

Het Australische ABIXviii citeert de Minister van handel van Queensland: 132 branden in Queensland
van midden 1999 tot midden 2001, waarbij in veel gevallen bewoners afwezig waren. Experts noemen
pluisophoping en kleding, die nog vluchtige stoffen bevat, als aandachtspunten.

KEMAix heeft in periode 1971 tot 1991 7 klachten over KEMA-keur machines behandeld. Drie klachten
hadden relatie met brandende pluizen, waarvan één mogelijk als gevolg van contact met het verwar-
mingselement. Metingen wezen uit, dat onder bepaalde omstandigheden de verwarmingselementen
warmer konden worden dan 400 °C.
In hetzelfde rapport in 1991 beschrijft KEMA beleidsondersteunend onderzoek, dat werd verricht naar
het brandgevaar in droogtrommels. In het onderzoek is gekeken naar droogtrommels en wasdroog-
automaten. In de conclusie is vermeld dat er brand kan ontstaan als pluizen in contact kunnen komen
met een oppervlak warmer dan 400 °C. Het rapport bevat aanbevelingen om de norm op dit punt aan
te passen.
KEMA heeft tevens in 1997 beleidsondersteunend onderzoek verricht aan wasdrogers voorzien van
ongeïsoleerde verwarmingselementenxi. Hierbij kan kortsluiting ontstaan ten gevolge van geleidende
voorwerpen uit het wasgoed. Dit heeft geresulteerd tot aanpassing van de eisen voor lucht- en kruip-
wegen in de norm.

In 1981xii, 1988xiii en 1992xiv  heeft de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek onderzoeken gepubli-
ceerd naar droogtrommels en wasdroogautomaten. In 1981 bleek een droogtrommel onvoldoende
veilig, omdat een ventilator bij blokkering veel te heet werd. Eén droogtrommel bleek in 1988 onvol-
doende veilig vanwege tekortkomingen o.a. op het gebied van lekstroom, spatwaterdichtheid, het ve r-
warmingselement en de elektrische isolatie. In 1992 werd bij een wasdroogautomaat gevaar voor
kortsluiting vastgesteld. In dit onderzoek werd gewaarschuwd tegen zonder toezicht laten draaien van
deze apparaten, omdat er in de praktijk nogal eens brand ontstaat. Genoemd worden defecten aan de
pomp, de programmaschakelaar, elektrische bedrading en het verwarmingselement.
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Interviews met experts
De interviews werden afgenomen ter verificatie en als aanvulling van het literatuuronderzoek. Er wer-
den vertegenwoordigers van de witgoedbranche (VLEHAN en enkele importeurs), consumentenorga-
nisaties (Consumentenbond en Stichting Consument en Veiligheid), brandweer (Nederlands Instituut
voor Brandweer en Rampenbestrijding), normalisatie (Nederlands Normalisatie Instituut), verzeke-
ringsbranche, onderzoekinstituten, de reparatiebedrijven en van de Keuringsdienst van Waren uitge-
nodigd. Van die uitnodiging is gebruik gemaakt door alle organisaties met uitzondering van de repara-
tiebranche, de verzekeringsbranche en de onderzoekinstituten. Het onderzoeksinstituut – KEMA -
heeft het praktijkonderzoek uitgevoerd en heeft haar ervaringen in een eigen rapportage neergelegd.
Aan de hand van de kernvragen wordt hierna een samenvatting gegeven van de interviews. Dit betreft
meningen van deskundigen op persoonlijke titel.

• Beschikt de normalisatiecommissie over voldoende informatie om eisen te formuleren om
branden te voorkomen?

Volgens een meerderheid van de branche / importeurs beschikt de normalisatiecommissie niet over
voldoende gedegen ongevalsonderzoek. In internationaal verband is meer inbreng mogelijk, vooral
van de kant van de landen waar fabricage plaatsvindt. Deze beschikken over meer informatie dan
Nederland. Gezien het aantal branden jaarlijks is er meer informatie gewenst.

De consumentenorganisaties zijn niet vertegenwoordigd in de betreffende normcommissie. Ge-
waarschuwd wordt, dat het uitvoeren van een simpele duurtest geen (indicaties voor) oorzaken van
branden zal opleveren. Een afdoend veiligheidsniveau kan onder druk staan in normen, die tot stand
komen in een compromiscultuur.

Ook de brandweer is niet vertegenwoordigd in de betreffende normcommissie.

De normalisatie sluit zich aan bij de branche als het gaat om de stelling, dat de normalisatie over te
weinig gegevens beschikt. De (combinatie van) factoren, die branden veroorzaken, zijn niet bekend.
Genoemd wordt stofvervuiling bij onvoldoende onderhoud. Ontwerpprincipes zoals effectiviteit van
beveiligingen, aansturing, plaatsing en uitvoering van verwarmingselementen zouden op dit punt na-
der tegen het licht gehouden kunnen worden.

• Wat zijn de belangrijkste factoren die mogelijk de branden veroorzaken?
Steekwoorden: ongevalscenario’s, consumentengedrag, stofophoping, schoorsteeneffect.

Als belangrijkste oorzaak noemt de branche een combinatie van stofophoping op plaatsen waar tem-
peratuurverhogingen kunnen optreden. Zo zou een niet afgeschermd verwarmingselement als ontste-
kingsbron kunnen fungeren. Vervolgens zou een brandend pluisje stof zich verder in het apparaat
kunnen verspreiden naar bijvoorbeeld het wasgoed. Daarnaast worden signalen zoals brand(lucht),
rare geluiden enzovoorts niet meer waargenomen doordat toezicht ontbreekt. Bovenbladen en front-
panelen van brandbaar materiaal spelen een rol bij het naar buiten treden van een brand. Falende
componenten als oorzaak wordt klein geacht. Eventueel komen in aanmerking een slecht functione-
rende maximaal thermostaat en een vonkende programmaschakelaar.
Stofophoping is eigenlijk onvermijdelijk en zal vroeg of laat plaats vinden. Hier is ook de consument
debet aan. Zo kan bij het reinigen van de stoffilter stofpluis áchter de filter terechtkomen. Verder kan
er sprake zijn van plaatsing niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing zoals in een stoffige
ruimte, te dicht bij de wand of ingebouwd tussen andere machines. De nieuwe generatie machines
heeft een extra filter en extra kanalen ter voorkoming van stofophoping in de machine. Als andere
oorzaken werden verder genoemd: verkeerde elektrische verlengsnoeren die de belasting niet aan-
kunnen, ondeugdelijke installatie op de badkamerinstallatie en gebruik van vluchtige schoonmaakmid-
delen vooraf. Foutief handelen is echter veelal niet de aanwijsbare oorzaak van een brand, maar
werkt wel escalerend.

De consumentenorganisaties noemen als algemene risicofactor de combinatie tussen stofophoping
en elektriciteit. Meer specifiek noemen ze een onjuiste aansluiting op de netvoeding, stofophoping, het
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ontbreken van toezicht, vergeetachtigheid (van ouderen), plaatsen van droog wasgoed op de wasdro-
ger, inbouw in ruimte zonder voldoende ventilatie, droog wasgoed in de trommel als bijdrage aan es-
calatie, plaats en dimensionering van beveiligingen, het overladen van de machine, verkeerde plaat-
sing (niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing), kleding die buiten de trommel in de machi-
ne terechtkomt, kleding vooraf behandeld met vluchtige stoffen, afwezigheid van een rookmelder. De
geforceerde luchtstroom zal een eventuele brandhaard bevorderen.

Ook de brandweer noemt de ophoping van stof als belangrijkste factor in combinatie met een belang-
rijke temperatuursverandering zoals bij kortsluiting in het verwarmingselement, de motor of de pro-
grammaschakelaar. Daarnaast wordt de toepassing van onvoldoende brandvertragende materialen
genoemd bijvoorbeeld bij luchtkanalen vlakbij een motor. In tegenstelling tot uitspraken van de con-
sumentenorganisaties en de branche wordt van de geforceerde luchtstroom geen substantiële bijdra-
ge verwacht bij het ontstaan van een brand.
Het gedrag van de consument draagt uitsluitend bij aan escalatie van een brand zoals onvoldoende
vrij plaatsen van de machine en het plaatsen van wasgoed e.d. op de machine. Verder wordt als oor-
zaak beknelde aansluitsnoeren genoemd.

Ook de normalisatie noemt stofvervuiling in combinatie met vocht en verwarming als algemene oor-
zaak van brand. Verder kan warmte accumuleren bij langdurig aaneensluitend gebruik. De geforceer-
de luchtstroom kan ook een cruciale factor zijn.

De Keuringsdienst van Waren noemt een combinatie van vervuiling en een heet verwarmingsele-
ment als belangrijkste oorzaak.

• Welke informatie is er over de constructie van wasdrogers?
Steekwoorden: ontstekingsbron, brandontwikkeling, constructieve aanpassingen, bovenblad, bodem-
plaat.

De branche onderzoekt uitsluitend incidenten. In de normen zijn recent verzwaarde eisen opgenomen
t.a.v. de brandbaarheid van toegepaste kunststoffen. Deze herziening wordt naar verwachting afge-
rond in 2003. Verwacht wordt dat de risico’s hiermee sterk zijn beperkt.
Als brandbeperkende – niet in de norm opgenomen - factoren werden verder genoemd een beveili-
ging die de machine afschakelt wanneer het filter moet worden gereinigd, het toepassen van een ge-
sloten luchtcircuit met meerdere filters en de  toepassing van metalen wanden. Verder werden ge-
noemd het uit de buurt van de motor houden van brandbare materialen, het afschermen van de motor
met een geperforeerde metalen plaat en het vervangen van mechanische programmaklokken door
elektronisch gestuurde klokken. Als aandachtspunt werden genoemd het zo spoedig mogelijk laten
stoppen van de ventilator na inkomen van de maximaal thermostaat en het verschil in constructie tus-
sen bovenladers en voorladers.

De consumentenorganisaties hebben geen onderzoek gedaan. Gesuggereerd wordt nader onder-
zoek naar statische elektriciteit als oorzaak en de brandbaarheid van slangen en bovenblad in ver-
band met escalatie.

Ook de brandweer kent geen specifiek onderzoek. Er wordt een meest logisch scenario geschetst. Dit
start bij het verzamelen op kritische plaatsen in de machine van stof, dat vanuit het wasgoed en de
omgeving is aangezogen en dat zich heeft verzameld bij het verwarmingselement, de motor en de
programmaschakelaar. Normaal kan dit niet veel kwaad, maar bij sluiting wordt het stof blootgesteld
aan een bijzondere temperatuurverhoging waarbij het waarschijnlijk is dat het stof in ongunstige om-
standigheden ontbrandt. Bij voldoende brandbaar materiaal in de omgeving van de brand, kan deze
zich ontwikkelen. Pas als de brand zich ontwikkelt, kan de aanwezigheid van wasgoed van betekenis
worden en leiden tot escalatie. Als een front met schakelaars schuin is geplaatst kan de brand zich
makkelijker ontwikkelen; zeker als het van “gewoon” kunststof is gemaakt. Ook als de brand door het
deksel kan slaan is de kans op het in de brand raken van de omgeving groot.
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Ook de normalisatie kent geen specifiek onderzoek. Het scenario van de brandweer wordt onder-
schreven met dit verschil, dat in het bijzonder het verwarmingselement wordt gezien als factor. Daar-
naast kan een slecht functionerende motor een vonkenregen veroorzaken en kunststof aantasten.

De Keuringsdienst van Waren heeft in de afgelopen tien jaar enig onderzoek gedaan naar aanlei-
ding van een brand met dodelijke afloop. Bij een aantal gebruikte machines zijn centimeters dikke
stoflagen zeer dicht bij het verwarmingselement aangetroffen. Er zijn enige indicatieve brandproeven
gedaan met een verwarmingselement en een ontstekingsbron. Alleen de externe ontstekingsbron
veroorzaakte een felle ontbranding.
Bekend is, dat stof in een bepaalde samenstelling, met een bepaalde luchtvochtigheid en in een be-
paalde hoeveelheid zuurstof bij extreme temperatuurverhoging spontaan tot ontbranding kan komen.
Stofvervuiling in de behuizing doet zich met name voor bij wasdrogers met een ventilator aan het be-
gin van het luchtcircuit. Hierdoor ontstaat overdruk. Indien er lekken in het circuit zijn tussen bijvoor-
beeld verbindingen, wordt stof door de lekken in de machine geblazen en slaat neer.

• Welke informatie is er nog meer en is nog meer nodig ten behoeve van het onderzoek?
Steekwoorden: productontwikkeling, reparatie- en servicediensten, verzekeringsbranche

De branche haalt zijn informatie uitsluitend uit incidentenonderzoek en heeft behoefte aan een breder
algemeen onderzoek naar oorzaken door een ter zake deskundig instituut. Vanuit concurrentieover-
wegingen wordt kennis over veiligheid door fabrikanten niet automatisch gedeeld met normalisatie e.d.
Weliswaar houdt ieder bedrijf registraties bij van zijn reparatie- en serviceafdeling, maar deze zijn niet
goed onderling vergelijkbaar. Het centraal samenvoegen van informatie met registraties van onafhan-
kelijke reparatiebedrijven en de brandweer kan meerwaarde hebben. De verzekeringsmaatschappijen
wisselen geen informatie uit met de branche, zodat een belangrijke terugkoppeling ontbreekt.

Ook de consumentenorganisaties geven aan behoefte te hebben aan aanvullende informatie. Aan-
dacht wordt gevraagd voor de gebruiksomstandigheden en het gedegen interviewen van slachtoffers
en gebruikers. Verzekeringsmaatschappijen worden genoemd als informatiebron. Speciaal wordt Ni-
bra genoemd als toonaangevend onderzoeksinstituut. Deze kan ook een rol spelen bij een mogelijk
preventieprogramma van de brandweer.

Ook de normalisatie noemt het belang van eenduidige vergelijkbare registraties door brandweer,
technische recherche, slachtoffers en dergelijke. Gesuggereerd wordt om afgedankte apparatuur te
onderzoeken.

Ook de Keuringsdienst van Waren suggereert onderzoek naar afgedankte apparatuur.

• Welke factoren kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van het risico van brand?
Steekwoorden: detectie, gedragsverandering, inspectie, brandvertragers, metalen onderdelen.

De branche suggereert:
• Een verplicht signaal bij verstoffing.
• Betere dimensionering van de bescherming tegen stofafzetting op verwarmingselement.
• Plaatsing rookmelder in gebruiksaanwijzing opnemen.
• Brandvertragende materialen zoals een metalen bovenblad of afvoerslang.
• Waarschuwingen op de machine.
• Rooksensoren.
• Geen zelfherstellende maximaal thermostaten.
• Aandringen op voorgeschreven onderhoud en juiste plaatsing.
• Signaal voor reinigen filter.
• Signaal voor legen waterbak.
• Timer.
• Bij inkomen maximaal thermostaat gehele apparaat uitschakelen, waarbij de ventilator i.v.m.

afvoer overtollige warmte kort blijft nadraaien.
• Verbeteren toegankelijkheid afvoerkanaal i.v.m. het onderhoud.
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Consumentenorganisaties suggereren:
• Detectie zoals het toepassen van rookmelder.
• Inspectie in de vorm van een soort APK, dus niet door de consument i.v.m. veiligheid.
• Brandvertragende en niet brandbare stoffen, indien niet belastend voor het milieu zoals me-

talen afvoerslangen, metalen bodemplaat en bovenblad.
• Afschakelen bij overtemperaturen.
• Sprinklerinstallatie.
• Constructieve aanpassingen, waarbij luchtstromen zo snel mogelijk geblokkeerd worden.

Er wordt niet verwacht, dat consumentengedrag aan te passen is zoals het adviseren om wasdrogers
niet te gebruiken bij afwezigheid.

De brandweer suggereert:
• Inbouwen van een blussysteem.
• Inbouwen van een thermische brandmelder onder bovenblad.
• Maximaal temperatuur beveiliging.
• Moeilijk brandbare of niet brandbare materialen zoals bovenblad, bodemplaat, zijkanten en af-

voerslang.
• Stofdetectie bij verwarmingselement, indien voor de consument eenvoudig uitvoerbaar.
• Inspectie, indien eenvoudig realiseerbaar voor de consument.
• Constructieve aanpassing gericht op uit de buurt houden van brandbare materialen bij kort-

sluitgevoelige componenten.

Ook hier wordt het bewerkstelligen van een gedragsverandering niet als haalbare optie gezien.

De normalisatie suggereert:
• Een nadere kanalisatie van luchtstromen ter voorkoming van stofophoping elders.
• Detectie beginnende brand, echter voorkeur voor constructieaanpassing dan voor detectie.
• Waarschuwing “toestel niet gebruiken tijdens afwezigheid”, echter rekening houdend met

“unintended use” zoals ingeburgerde zaken als timer en nachtstroom.
• Rookmelders.
• Opnemen van een filtervervuilingsdetectie als eis in norm.
• Detectie en inspectie stofverontreiniging / vreemde voorwerpen bij verwarmingselement, ech-

ter alleen indien uitvoerbaar en effectief voor de consument
• Brandvertragende materialen en metalen afvoer bij gebleken effect.
• Verbeterde beveiliging tegen overtemperatuur met korte afvoertijd restwarmte.
• Bovenblad met luchtspleet in verband met ontsteken van wasgoed op bovenblad.

• Overige zaken

De branche voelt een zekere urgentie als het gaat om het belangrijke verbeteringen, die aantoonbaar
risico’s beperken. Producties zouden sneller moeten kunnen worden aangepast. De overgangstermij-
nen in de norm zijn wat dat betreft een zorgpunt. Wellicht zou een internationaal congres e.e.a. be-
langrijk kunnen bevorderen.
Verder wordt zorg geuit over het alternatieve reparatiecircuit, waarbij gebrek aan (originele) onderde-
len en gebrek aan deskundigheid een rol speelt.
Wellicht blijkt, dat alleen oude machines een probleem zijn en moet hier op gefocust worden.

De consumentenorganisaties wijzen op het bestaan van internationale registraties, die verbeterd
kunnen worden.

De brandweer benadrukt het kwantitatieve karakter van het Nibra onderzoek, dat door de Keurings-
dienst is gebruikt als basis. De registraties van branden zijn te beperkt. Zo wordt er van de apparaten
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geen merk, type en bouwjaar geregistreerd. Er zijn plannen ontwikkeld voor een diepgaander onder-
zoek naar alle branden, waarbij producten zijn betrokken en deskundigen ter plaatse diepgaander
onderzoek kunnen plegen en slachtoffers indringend interviewen. Het zou een belangrijke aanvulling
op het onderzoek van de Keuringsdienst kunnen zijn. Onderzoek in de vorm van het nabootsen van
branden lijkt gezien het grote aantal variabelen, niet zinvol. Een theoretisch model maakt e.e.a. al
voldoende verklaarbaar.
Aanvullend wordt opgemerkt, dat eisen aan de brandbaarheid van kleding (wasgoed) een belangrijke
bijdrage zullen leveren aan het voorkomen van het ontwikkelen van een brand.

Technisch onderzoek

Inleiding
De combinatie van stofophoping en verhoogde temperatuur is in de literatuur genoemd als belangrijk-
ste (mogelijke) oorzaak van branden bij wasdrogers. In de interviews werden als potentiële oorzaken
voor branden in wasdrogers genoemd combinaties van stofophoping met ontstekingsbronnen zoals
een te heet of defect verwarmingselement, een defecte maximaal thermostaat, defecte, vonkende
programma schakelaar, onjuiste aansluiting netvoeding en een defecte motor.

De normalisatie voorziet niet in een praktijkgerelateerde en betrouwbare beproeving waarbij de in-
vloed van stofvorming wordt meegenomen. Het is de vraag of het ontwikkelen van een dergelijke be-
proeving mogelijk is. Besloten is daarom om het technische onderzoek niet te richten op het naboot-
sen van de praktijk in een laboratoriumsituatie, maar op waarnemingen en metingen aan apparaten,
die in praktische omstandigheden gebruikt zijn. Op die manier kunnen ook andere oorzaken en de-
fecten worden waargenomen, die hebben geleid tot afdanken van het apparaat.

Aanpak
Voor het verkrijgen van voldoende gegevens is gekozen voor onderzoek aan 45 gebruikte en afge-
dankte apparaten. Hiertoe is ter voorkoming van logistieke en financiële problemen door tussenkomst
van de VLEHAN een afvalinzamelpunt van witgoed benaderd van de NVMP (Nederlandse vereniging
Verwijdering Metalelektro Producten). Het onderzoek werd uitgevoerd door KEMA in opdracht van de
VWA / Keuringsdienst van Waren. Zo werd voldoende zekerheid verkregen over de noodzakelijke
onderzoeksexpertise, -ruimte en condities.

Van ieder apparaat werden gegevens betreffende de identificatie en de uitvoering genoteerd. Daar-
naast werd het type verwarmingselement, programmaregeling en het materiaal van het bovenblad
geïnventariseerd. Vervolgens werd visueel onderzoek gedaan naar defecten, brandhaarden en ver-
vuilingsgraad. In bijlage 1 is een voorbeeld van een onderzoeksstaat opgenomen.
Naast deze gegevens is bij alle toestellen gezocht naar defecten, die een brandgevaar kunnen vo r-
men. Zodoende is doorgemeten of het verwarmingselement, de hoofdmotor, de thermostaat en de
temperatuurbeveiliging geen aardsluiting of onderbreking vertoonden en visueel in orde waren. Te-
vens werd aan de aansluitklemmen van het apparaat gemeten of een aardfout in het apparaat aanwe-
zig was.

De resultaten

Algemeen
Er zijn 45 wasdrogers bij het onderzoek betrokken. 21 merken, 45 typen. 8 machines waren condens-
drogers en 37 machines waren drogers met afvoer.
De leeftijd van de machines kon niet altijd goed worden herleid. De selectie was gebaseerd op de
visuele staat van de machine. Deze moest uiterlijk voldoende intact zijn.
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Enkele technische gegevens
Het totale vermogen van de onderzochte machines varieerde van ca. 1800 tot 3300 watt, het vermo-
gen van de verwarming ca. 1700 – 3000 watt en van de motor ca. 115 -360 watt.
16 verwarmingselementen betroffen buiselementen, 28 spiraalelementen en 1 ontbrak.
29 bovenbladen bestonden uit houtvezel, 8 uit metaal en 8 ontbraken.

Aangetroffen defecten
Aan alle toestellen werd visueel geïnspecteerd en gemeten of het verwarmingselement, de hoofdmo-
tor, de thermostaat en de temperatuurbeveiliging - voor zo ver aanwezig - geen aardsluiting, geen
onderbreking of geen visuele gebreken vertoonden. Tevens werd aan de aansluitklemmen van het
toestel gemeten of een aardfout in de machine aanwezig was.
Bij 19 apparaten werden een of meer defecten aangetroffen, in totaal 22 defecten. Zie onderstaand
overzicht. In een aantal gevallen is ook een vermoedelijke oorzaak aangegeven:

• De manual reset maximaal thermostaat was aangesproken door een te hete luchtstroom (2x).
• Er was geen regeling aanwezig.
• Er was geen verwarming aanwezig.
• De trommel was gescheurd door slijtage.
• Er zat een gordijnhaak vast tussen de trommel en de trommelbehuizing, waardoor de trommel

slecht of niet draait.
• Er was sprake van een defecte klok.
• De knoppen van het bedieningspaneel aan de voorzijde waren defect.
• De koolborstel t.b.v. de vochtmeting in de trommel zat los.
• Er was sprake van een losse soldeerverbinding op de printplaat van de programmaklok (2x).
• Het verwarmingselement was opengescheurd.
• Er was sprake van een open winding van de ventilatormotor.
• De porseleinen afstandhouder van de gloeispiraal van een verwarmingselement was afgebro-

ken.
• Er was sprake van een defect verwarmingselement.
• Het verwarmingselement was onderbroken, doorgebrand of doorgesmolten (6x).

Het is aannemelijk, dat een aantal van deze defecten ook kunnen zijn ontstaan tijdens de afdankfase
van de machine dus na de gebruiksfase. Daarom kunnen hier niet zonder meer uitspraken gedaan
worden zonder er andere gegevens zoals brandsporen bij te betrekken.

Aangetroffen brandsporen c.q. brandhaarden
De machines werden gedemonteerd om brandsporen c.q. brandhaarden in de machines vast te stel-
len. Dit betrof de plek van het brandspoor c.q. de brandhaard in de machine en de vermoedelijke oor-
zaak. In 19 machines werden brandsporen aangetroffen.

• Op de achterzijde van de afdichtingsring van de trommel: een lichtbruine verkleuring door een
te warm geworden verwarmingselement.

• Aan de achterzijde boven het verwarmingselement: een lichtbruine verkleuring van metaal
door warmte van het verwarmingselement.

• Op de bedrading van het verwarmingselement: een bruine / zwarte verkleuring van de isolatie
door een heel heet geworden verwarmingselement.

• Bij verwarmingselement: kleine schroeiplekjes in grote pluk stof verbrand door verwarmings-
element.

• Binnenzijde trommel: vervorming van kunststof schoep, door oververhitting door niet draaien
van de trommel (geen koeling).

• Connector verwarmingselement: vonkverkleuring door slecht contact (3x).
• Op verwarmingselement: bruine / zwarte verschroeide plukken stof door vastzetting stof op

het element (4x).
• Op verwarmingselement: lichtbruine verkleurde plukken stof door vastzetting van stof op ve r-

warmingselement (2x).
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• Op verwarmingselement: verschroeide plukken stof door binnengedrongen stof in het ele-
ment.

• Op verwarmingselement: zwarte gekleurde plukken stof door vastzetting stof op verwarmings-
element (2x).

• Printplaat van programmaklok: los contact met lichtbruine kleur door slechte soldeerverbinding
(2x).

• Tussen verwarmingselement en achterzijde trommel: geschroeide plukken stof door vastzet-
ting stof op verwarmingselement (2x).

Gezien het feit dat het verwarmingselement 11 maal genoemd wordt in relatie met brand- en schroei-
sporen, zal dit onderdeel een belangrijke potentiële schakel zijn in een scenario waarin een brand
tengevolge van wasdrogers ontstaat.
Er zijn geen uitgebrande machines aangetroffen. Mogelijk worden machines, die daadwerkelijk bij een
brand betrokken zijn geweest, op andere wijze afgevoerd.

Vervuilingsgraad
2 machines werden door het ontbreken van diverse onderdelen als niet representatief bestempeld.
Van de overige 43 machines werd in 32 machines vervuiling aangetroffen.
Veel tot zeer veel stof, veel fijn stof of veel stofplukken werd aangetroffen op de locaties:

• Het gehele toestel (1x)
• De programmaklok / bedrading / elektronica (12x)
• Het verwarmingselement (11x)
• Achterzijde trommel (4x)
• Onderin toestel / bodem (12x)
• De motor (12x)

Stof werd aangetroffen op de volgende locaties:
• De programmaklok / bedrading / elektronica / schakelaars (14x)
• Het verwarmingselement (6x)
• Onder in toestel (1x)
• De motor (5x)

11 toestellen bleken niet of nagenoeg niet vervuild.

Conclusies praktijkonderzoek
Als uitvoerder van het onderzoek concludeert KEMA: ”Indien in de vervuilde toestellen door een defect
in de hoofdmotor (windingsluiting) of het verwarmingselementen korte maar hevige warmteontwikke-
ling ontstaat, is het niet ondenkbaar, dat het aanwezige stof eveneens vlam zou kunnen gaan vatten.
Waarna bij een droge was deze ook zou kunnen ontsteken, waardoor binnen het toestel een aardige
warmteontwikkeling optreedt, die in ongunstige gevallen naar buiten kan treden”.

Daarnaast concludeert KEMA op basis van een eenvoudige praktijktest, dat in de machines aange-
troffen stof bij blootstelling aan een kortstondige vlam wel degelijk blijkt te ontsteken en vrijwel geheel
blijkt te verbranden.

Discussie

Het verwarmingselement
In de interviews wordt een duidelijke relatie gelegd tussen het ontstaan van een brand en het verwar-
mingselement. Deze relatie blijkt ook uit het praktijkonderzoek, waarin vooral op en bij het verwar-
mingselement bruin en soms zwart verschroeid stof is aangetroffen. Hier doet zich de vraag voor of
door constructieve verbetering van het verwarmingselement het ontstaan van brand verder kan wor-
den voorkomen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als de open constructie. In hoeverre zal het
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voorkomen van afzetting van stof direct op de gloeispiraal een bijdrage leveren? Ditzelfde geldt voor
de dimensionering. Een te krappe dimensionering kan zogenoemde “hot spots” op verwarmingele-
menten veroorzaken. Deze kunnen dienen als ontstekingsbronnen. Tenslotte de plaatsing van het
verwarmingselement: in een te sterke luchtstroom kan een ontsteking op of bij het element onnodig
escaleren.

Meest waarschijnlijke scenario
Wanneer we het grote aantal aangetroffen schroei- en brandsporen vergelijken met het kleine aantal
uitslaande branden van de statistieken, dan beschrijven de aangetroffen sporen slechts een deel van
het scenario, dat zou moeten leiden tot een uitslaande brand. Kennelijk ontbreken er een enkele
schakels, die in het praktijkonderzoek niet of maar deels konden worden waargenomen.
Zodoende is op basis van voornamelijk gegevens van de brandweer en KEMA een meest waarschijn-
lijk scenario geschetst.
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Aan de hand van de onderzoekgegevens is het realiteitgehalte van dit scenario bekeken.
Het realiteitsgehalte van dit scenario kan als hoog worden beschouwd als er in het technisch onder-
zoek apparaten zijn aangetroffen, waarbij sprake is én van een hoge vervuilingsgraad door stof én van
schroeiplekken van stof en / of verkleuring van onderdelen én van onderdelen die gloeiend heet kun-

Stofophoping

Ontsteking stof

Ontsteking wasgoed

Ontsteking omgeving

Onderdelen zoals gloeiend
verwarmingselement, de-
fecte motor en vonkende
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nen worden al of niet tengevolge van een defect, maar tevens stofschroeiplekken hebben of verkleurd
zijn tengevolge van hitte.
Van de 43 representatieve machines (zie pagina 13 vervuilingsgraad) waren er 32 ernstig tot zeer
ernstig met stof vervuild. Van deze 32 hadden er 16 een of meerdere potentiële brandhaarden
(schroeiplekken in stof of verkleuring van onderdelen). Van deze 16 bevonden er 11 brandhaarden
zich op of tegen het verwarmingselement. Bij een van deze 11 machines was er bovendien sprake
van een verkleuring aan de binnen zijde van de trommel tengevolge van een zeer heet verwarmings-
element. Bij 5 machines van de 16 machines was er sprake van verkleurde onderdelen: bij 3 machi-
nes betrof dit connectoren, bij 1 de achterzijde van trommel vanwege een (te) heet verwarmingsele-
ment en bij 1 een printplaat tengevolge van vonkvorming.

Het scenario kan dus wat betreft schroeisporen tot en met de trommel worden “gevolgd”.

Verkleining van het risico
Bij het verkleinen van het risico van brand zal de aandacht zo veel mogelijk bij de bron of bij het begin
van een brand moeten liggen. Er is dus een voorkeur voor het opheffen van risico’s bij ontstekings-
bronnen boven het voorkomen van risico’s bij escalatie en uitbraak.
Het eerder geschetste scenario volgend en op basis van de interviews en de onderzoeksgegevens
zou verkleining van de kans op ontsteking, escalatie en uitslaande brand bereikt kunnen worden door:

• Voorkomen ontsteking.  Een betere scheiding van “falende” onderdelen en stof. Dit zou kun-
nen gebeuren door het verhogen van de bedrijfszekerheid van de betreffende onderdelen en
door een betere afscherming van die onderdelen. Voor verhoging van de bedrijfszekerheid
zou de maximaal thermostaat effectiever ingezet kunnen worden bijvoorbeeld door toepassing
van meerdere maximaal thermostaten op kritische plaatsen in de machine. Zo zal een betere
plaatsing ten opzichte van het verwarmingselement een gunstig effect hebben. Ook zou voor-
koming en / of afscherming van vonkvorming tengevolge van slechte contacten in bijvoorbeeld
de programmaschakelaar het risico van ontsteking kunnen ve rkleinen.

• Voorkomen escalatie.  Het verkleinen van de afzetting van aanmerkelijke hoeveelheden stof in
de binnenruimte door een beter ontwerp van luchtkanalen etc. Genoemd is het voorkomen
van het “lekken” van stof naar de binnenruimte tengevolge van overdruk door kanalen, die
beter afgesloten zijn van de binnenruimte van de machine.

• Voorkomen escalatie en uitbraak. Ten aanzien van de risico’s door de aanwezigheid van
droog wasgoed kan worden opgemerkt, dat eisen aan de brandbaarheid van kleding de kans
op escalatie en / of uitslaande brand zal verkleinen.
Ook kan gedacht worden aan het inbouwen van een automatisch blussysteem.

• Voorkomen uitbraak. Het uitslaan van een brand kan worden voorkomen door verhoging van
de brandwerendheid van het frontpaneel en het bovenblad.

Andere zaken, die overwogen kunnen worden, maar sterk afhankelijk zijn van consumentengedrag.
• Detectie van vuur en / of rook kan escalatie en vooral het uitslaan van een brand voorkomen.

Hiervoor is wel een zekere mate van toezicht vereist (men moet aanwezig zijn in de woning)
• Onderhoud na stofdetectie op risicovolle plaatsen zoals de verwarming zou ontsteking en

vooral escalatie en uitbraak kunnen voorkomen. Onderhoud door de consument ter voorko-
ming van stofophoping kan maar beperkt plaatsvinden. Alleen het afvoerkanaal ligt voor de
hand. De binnenruimte ligt niét voor de hand. Dit kan zelfs de veiligheid van de consument in
gevaar brengen. Natuurlijk kan professioneel onderhoud van de binnenruimte wel degelijk aan
de orde zijn. Het effectueren hiervan is echter weer zeer afhankelijk van consumentengedrag.

Conclusie

Dit onderzoek heeft belangrijke aanvullende informatie opgeleverd met betrekking tot potentiële oor-
zaken van branden in wasdrogers. Er is geen sprake van sluitende, aanwijsbare oorzaken. Wel heb-
ben de verschillende maatschappelijke actoren en het technische onderzoek een scala aan voorstel-
len en onderzoeksgegevens gegenereerd die hebben geleid tot een beter inzicht in het ontstaan en



Brandveiligheid wasdrogers 23 maart 2004

VWA / Keuringsdienst van Waren, Signalering Zuid-West, Jos Poolman 17
Rapportage Brandveiligheid wasdrogers v4

het voorkomen van branden in wasdrogers. Genoemde resultaten hebben geleid tot een aantal over-
wegingen ten aanzien van de constructieve verbetering van het verwarmingselement. Daarnaast heeft
theorievorming plaatsgevonden ten aanzien van een brandscenario. Tenslotte is een reeds overwe-
gingen opgenomen, die zou moeten leiden tot verkleining van het risico. Deze zijn weergegeven in het
discussiegedeelte van dit rapport. Als zodanig is voldaan aan het eerste deel van de doelstelling van
het rapport: opbouw van kennis. Ten aanzien van het tweede deel: het doen van voorstellen om oor-
zaken van branden op te heffen – zijn oplossingsrichtingen aangegeven.
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Bijlagen

1. Voorbeeld van een onderzoeksstaat

Nummer 32
Staat v. toestel slecht, geen bovenplaat, zijpanelen los
Merk                      XXXXX
Type nr         model: YYYY, type ZZZZZ
Productie datum/code F. Nr. 12345678
Vermogen           3020 W
Droog methode       conventioneel
Element type       bakkebuis
Sturing/regeling      programma klok en electronica
Bovenblad materiaal geen bovenblad
Aangetroffen defecten  
   -aantal 1
   -waar programma klok merk ABC, type 1098 765

 -
 -

   -wat soldeer verbinding op de printplaat los waardoor geen contact meer gemaakt wordt

 -
   -vermoedelijke oorzaak slechte soldeer verbinding

 -
 -

Brand haard           
   -aantal 1
   -waar programma klok merk ABC, type 1098 765

 -
 -

   -wat soldeer verbinding op de printplaat los waardoor geen contact meer gemaakt wordt
t.h.v. deze verbing licht bruine kleur op printplaat materiaal
 -

   -vermoedelijke oorzaak slechte soldeer verbinding
 -
 -

vervuilingsgraad stof op interne bedrading
stof op schakelaars
stof op motor
geen stof op verwarmings element

representatief v. onderzoekJa
Algemeen opmerkingen
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2. Illustraties naar aanleiding van het praktijkonderzoek

Voorbeelden van aangetroffen defecten (mogelijke ontstekingsbron)

1. Doorgebrand verwarmingselement

2. Slechte verbinding op printplaat
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3. Slecht contact connectors

Voorbeelden brand / schroeiplekken (mogelijke ontstekingsbron)

4. Verschroeide plukken stof op verwarmingselement
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5. Aangetroffen verschroeide stoflaag tussen trommel en verwarmingselement

6. Door hitte vervormde schoep in de trommel
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Voorbeelden van vervuiling binnenruimte (escalatie)

7. Verschroeid stof op bodemplaat

8. Veel stofplukken op de motor
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9. Afdichtingsring van de trommel is verkleurd tengevolge van de hitte

10. Veel stof onder in de machine
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11. Veel grote plukken stof onderin en op de motor

12. Veel stof op motor
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13. Veel stof op interne bedrading

14. Veel stof op programmaklok
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15. Veel stof op elektronica


