
PGS 8 OPSLAG 
GOED GEREGELD

In 2019 heeft Broekman Logistics in Venlo een hypermodern warehouse 
gebouwd volgens de laatste regelgeving en de best beschikbare technologie 
op gebied van opslag van gevaarlijke stoffen. De logistieke campus in Venlo 
wordt gebruikt voor opslag, logistiek en assemblage activiteiten van zowel 
ongevaarlijke producten, als gevaarlijke producten. Deze gecombineerde ADR / 
non-ADR opslaglocatie beschikt over diverse soorten van opslagen waaronder 
een specifieke opslag voor Organische Peroxiden conform de PGS 8 richtlijn.

Broekman Logistics is al 60 jaar 
gespecialiseerd in ‘warehou-
sing’ en distributie van goe-

deren. In de BeNeLux is Broekman 
Logistics actief op het gebied van 
opslag en wereldwijde distributie 
van gevaarlijke goederen vanuit 
logistieke centra zoals Rotterdam, 
Antwerpen en Venlo. Tevens worden 
er aanvullende diensten aangebo-
den op basis van specifieke wensen 
van klanten.
In dit artikel gaan wij nader in 
op het vraagstuk wat organische 
peroxiden zijn, waarom voor de 
opslag van deze stoffen zwaardere 
veiligheidsmaatregelen en -voorzie-
ningen benodigd zijn,  en hoe dit bij 
Broekman Logistics is gerealiseerd.

Gevaren van Organische Peroxiden
Organische Peroxiden (ADR klasse 
5.2) zijn zeer reactief, ontvlambaar 
en thermisch onstabiel door de 

aanwezigheid van de onstabiele 
-O-O- peroxide verbinding in hun 
moleculaire structuur. Typische 
structuren van organische peroxiden 
zijn R-O-O-H of R-O-O-R, waarbij 
de R het organische gedeelte van 
peroxide structuur vormt. Wat 
voorbeelden:

Sommige organische peroxiden zijn 
licht ontvlambare vloeistoffen met 
lage vlampunten en één groep is 
zelfs als explosief geclassificeerd. 
De meeste van deze peroxiden zijn 
vloeistoffen, maar ze worden ook 
steeds vaker in de vorm van een 
pasta geproduceerd. In hun pure 
vorm zijn bijna alle organische 
peroxiden ontplofbaar, daarom 
wordt hun reactiviteit onderdrukt 
door verdunning of flegmatisering 
met vloeistoffen als water of ftala-
ten. Vandaar dat water (sprinkler) 
ook een goed blusmedium vormt 
voor het koelen en neutraliseren 
van peroxiden bij brand.

Essentieel is dat alle organische 
peroxiden zelf verhittend zijn en een 
ontledingsreactie vertonen onder 
invloed van temperatuur of som-
mige verontreinigingen. Het resul-
taat hiervan is dat een verpakking 
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openbarst door de oplopende druk, 
waarbij een ontvlambare damp vrij-
komt die kan ontvlammen of zelfs 
tot een explosie kan leiden.

Alle organische peroxiden worden 
gekarakteriseerd door de zichzelf 
versnellende ontledings-tempe-
ratuur (SADT) die lager ligt als de 
verpakkingsgrootte toeneemt. 
SADT staat voor ‘Self Accelerating 
Decomposition Temperature. 
Ofwel: de temperatuur waarbij 
een organische peroxide binnen 
één week een zichzelf versnellende 
ontledingsreactie in de geteste ver-
pakking vertoont. Als de warmte in 
de verpakking onvoldoende wordt 
afgevoerd, neemt de temperatuur 
toe waardoor de ontledingsreactie 
op een ongecontroleerde wijze gaat 
verlopen (wegloopreactie).

Het is dus begrijpelijk dat de opslag-
temperatuur een heel stuk bene-
den de SADT ligt. Deze maximale 
opslagtemperatuur wordt de con-
troletemperatuur (Tc) genoemd. De 
temperatuur waarbij een wegloop-
reactie gaat lopen, wordt de kritieke 
temperatuur (Te) genoemd. Vanaf 

deze temperatuur is het raadzaam 
om de verpakking niet te verplaat-
sen en snel voor koeling te zorgen. 
Als dit niet snel genoeg gebeurt, 
zal de peroxideverbinding snel uit 
elkaar vallen waarbij ontledingspro-
ducten zoals koolwaterstoffen, kool-
stofmonoxide, koolstofdioxide en 
andere soms giftige stoffen gevormd 
kunnen worden. Deze snelle ontle-
ding kan leiden tot zware ongevallen 
door explosie, vuurbal en/of een 
fikse brand. Ook het temperatuurge-
bied tussen Tc en Te is onwenselijk, 
omdat de kwaliteit (werking) van de 
peroxide snel achteruitgaat, waar-
door deze niet meer de gewenste 
eigenschappen heeft.

Classificatie Organische Peroxiden
De classificatie van Organische 
Peroxiden is gebaseerd op 
regels van de CLP-verordening 
(1272/2008/EG). Er wordt hierin 
onderscheid gemaakt tussen 
zeven typen: type A t/m G. Type 
A is extreem explosief, waardoor 
het verboden is voor transport en 
opslag onder PGS 8 regiem.

CLP-verordening types

Bovenstaande tabel geeft slechts 
een beknopt overzicht van de 
gevaren. Binnen elk type varieert 
de heftigheid van de reactie, 
afhankelijk van de eigenschap 

UN 3105 Verpakkingen Sprinklerkoppen in stellingen

Type IFC* Gevaarbeschrijving

A - Ontplofbaar indien 
ingesloten

B Class 
I

Explosieve ver-
branding indien 
ingesloten

C Class 
II

Licht ontvlambaar

D Class 
II

Ontvlambaar

E Class 
III

Brandbaar

F Class 
IV

Weinig brandbaar/
reactief

G Class 
V

Geen brand-/
reactiviteitsgevaar

*International Fire Code (US)
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van het betreffende organische 
peroxide. In de PGS 8 wordt dan ook 
een verdere onderverdeling in de 
diverse types gemaakt op basis van 
de brandsnelheid (in kg/min). Dit is 
verder uitgewerkt in opslaggroepen 
(1 t/m 5), waarbij opslaggroep 1 
de meest gevaarlijk groep is, met 
daarin type B en type C organische 
peroxiden met een brandsnelheid 
≥300 kg/min. 

PGS 8
De PGS 8 maakt verder onderscheid 
in opslag met passieve of actieve 
temperatuurcontrole, waarbij ook 
een maximale verpakkingsgrootte 
geldt. De voor opslag toegestane 
organische peroxide typen B t/m 
F, welke geen of wel temperatuur-
controle nodig hebben, zijn her-
kenbaar aan hun UN-nummer. Dit 
wordt weergegeven in onderstaand 
overzicht:

Temperatuurcontrole afhankelijk 
van UN-nummer
Uit de tabel onderaan de pagina 
valt af te leiden dat UN 3101 t/m 
UN 3120 opgeslagen kan worden 
in een PGS 8 opslag met tempera-
tuurcontrole. Organische peroxide 
type G is vrijgesteld van de PGS 8, 
maar mag wel met andere organi-
sche peroxides opgeslagen worden. 
Voor iemand die meer over boven-
staande wil weten is het aan te 
raden om hoofdstukken 2 en 3 van 
de PGS 8 eens door te nemen.

PGS 8 bij Broekman in Venlo
In de PGS 8 ruimte van Broekman 
worden alleen organische peroxiden 
met een Tc ≥ 30 °C opgeslagen. De 
ruimte is uitgevoerd met vloerver-
warming, waardoor er geen direct 
contact is en ook geen hete opper-
vlakten aanwezig zijn in de ruimte. 

Alle opslagruimtes zijn extreem 
goed geïsoleerd (Energielabel A), 
waardoor ook warmte van buiten 
goed wordt tegengehouden. 
Daardoor kan Broekman haar klan-
ten ook een opslagtemperatuur 
lager dan 25 °C garanderen. De 
ruimte is voorzien van tempera-
tuur monitoring (zie afbeelding 
‘Temperatuurprofiel PGS 8 ruimte’).

Er is een explosieveilig ventilatie-
systeem aanwezig en ook alle 
andere aanwezige elektrische com-
ponenten zijn Ex-proof uitgevoerd. 
Alle deuren hebben een WBDBO 
van 2x 60 minuten. Deze zijn niet 
alleen bedoeld om branddoorslag te 
voorkomen, maar ook om warmte 
van buitenaf, waardoor de peroxi-
den opgewarmd zouden kunnen 
worden, tegen te houden. Er is 
een sprinklersysteem in de ruimte 
aanwezig en er zijn sprinklers in de 
stellingen geïnstalleerd.

De opslag heeft een verlaagd en 
losliggend dak zodat in geval van 
explosie de drukgolf in de veilige 
richting afgevoerd wordt. Door het 
verlaagde dak is de mogelijkheid tot 
brandoverslag een heel stuk minder.

Broekman Logistics in Venlo 
beschikt naast PGS 8 opslag ook 

over meerdere PGS 15 opslagen, 
expeditie ruimten, die ook con-
form PGS 15 zijn uitgevoerd en 
een aparte opslagruimte voor 
ADR geclassificeerde medicijnen 
(GDP). Er zijn ook enkele hallen met 
sprinklerinstallatie aanwezig voor de 
opslag van goederen en non-ADR 
producten. In totaal 52.000 m2. 
Daar bovenop zijn er nog ‘n viertal 
mezzanines die voor andersoortige 
bedrijfsmatige activiteiten gebruikt 
kunnen worden.

Auteur: Hans Raemaekers, SHEQ 
Manager bij Broekman Logistics 
(Fotografie: Sjoerd van der Schaaf)

Geen temperatuurcontrole: UN 3101 t/m UN 3110 
toegestaan

Tc ≥ 30 °C

Temperatuurcontrole: UN 3111 t/m UN 3120 
toegestaan

Tc < 30 °C

Temperatuurprofiel PGS 8 ruimte

Verlaagd, losliggend dak PGS 8
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