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Astrid van de Graaf

Sinds de uitvinding van het buskruit is er voortdurend ge-
zocht naar nieuwe, krachtigere explosieven voor mijnbouw, 
raketlanceringen en civiele en militaire toepassingen. Een 
ideaal explosief is niet alleen heel krachtig, maar ook onge-
voelig voor schokken, warmte en wrijving, goed te verwerken 
in allerlei toepassingen en mengbaar met andere chemische 
stoffen die de houdbaarheid verhogen of het schokongevoe-
lig maken. 
De bijzondere kracht van een explosief komt door een heel 
snelle ontleding en verbranding van het materiaal, ongeveer 

een miljoen keer sneller dan bij normale brandstoffen. Zo 
snel dat er een schokgolf ontstaat die alles in de omgeving 
wegvaagt. Die explosieve verbranding is mogelijk omdat de 
benodigde zuurstof, vaak in de vorm van reactieve nitrogroe-
pen, al in het molecuul aanwezig is. 
De fabricage van zelfgemaakte explosieven door terroristen, 
vaak stoffen die voor commercieel gebruik zijn afgekeurd, is 
een zorgwekkende ontwikkeling. Europese onderzoekspro-
gramma’s ontwikkelen technieken en stoffen om dit vroeg-
tijdig te kunnen tegenhouden. 

Explosieven
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O
p 7 juli 2005 explodeerden in 
de metro in London drie bom-
men gemaakt van triaceton-tri-
peroxide (TATP). Onder ter-

roristen is dit explosief heel populair, 
omdat je het kunt maken uit eenvoudige 
grondstoffen. De basisstoffen waterstofper-
oxide en aceton kun je krijgen bij bouw-
markt en apotheek. TATP is eveneens ge-
bruikt bij de aanslagen in Brussel en Parijs. 
TATP is een krachtig, maar zeer gevoelig 

en instabiel explosief, en dus onbetrouw-
baar. Bij ontsteking ontleedt acetonperoxi-
de in aceton, zuurstof en ozon, waarna 
aceton verbrandt tot CO2 en water. De 
snelle gasontwikkeling en expansie daar-
van maakt het bijzonder explosief. Hitte, 
wrijving, schokken of statische elektriciteit 
zijn voldoende om het te laten ontploffen. 
De maker of gebruiker neemt dan ook gro-
te risico’s. Vanwege die gevoeligheid heeft 
TATP de bijnaam Mother of Satan.

TATP is een van de weinige explosieven 
die geen stikstof bevat. Bijna alle commer-
ciële en militaire explosieven bevatten re-
actieve nitro-groepen (NO2) als oxidator, 
en zijn vaste stoffen. Explosieven, ofwel 
energetische materialen, hebben vergele-
ken met gewone brandstoffen als benzine, 
kolen of hout een relatief lage energie-in-
houd. Maar die energie komt wel in een 
fractie van een seconde vrij door ontleding 
of verbranding. Doordat de gassen die ont-
staan een veel groter volume innemen, 
gaat dit vaak gepaard met een vuurbol, een 
steekvlam en een harde knal veroorzaakt 
door een plotselinge drukgolf. 

Deflagratie en detonatie
Wanneer een zeer snelle verbranding van 
een stof plaatsvindt, heet dat deflagratie. 
Buskruit bijvoorbeeld deflagreert. Een de-
flagratie kan overgaan in een detonatie. 
Het reactiefront in het explosief plant zich 
dan sneller voort dan de geluidssnelheid in 
dat materiaal. Dit kan doordat de oxidator 
(de nitrogroepen, en ook chloraten of per-
oxides) zich op atomaire afstand bevindt 
van de reductor (meestal koolstofatomen), 
waardoor een hypersone verbranding op-
treedt. Toevoer van zuurstof uit de omge-
ving is niet nodig om de verbranding te 
onderhouden. Het brandende materiaal 
ontsteekt de omringende laag met nog 
koud materiaal. Omdat de reactie in een 
heel kleine ruimte een enorme hoeveelheid 
samengeperste gasmoleculen produceert 
die hun weg naar buiten zoeken, ontstaat 
een schokgolf. Dit kun je vergelijken met 
een staalplaat die met de snelheid van het 
geluid naar buiten vliegt en alles wat hij te-
genkomt weg- of in elkaar drukt. 

Sinds Alfred Nobel het dynamiet uitvond, zijn explosieven zoals TNT 
en moderne energetische materialen uitgegroeid tot de sterkste werk
tuigen voor destructie. Bij toepassing in mijnbouw, aanleg van infra
structuur, sloopwerk of zelfverdediging, gaat het om gecontroleerd 
gebruik. Zorgwekkend zijn de homemade explosieven van huishoud
chemicaliën bij terreuraanslagen en plofkraken.
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Tabel 1. Ontdekking en ontwikkeling explosieven in de tijd

220 v.Chr. Chinese alchemisten maken per ongeluk buskruit

1169-1189 China begint vuurwerk te maken

1249 De Engelse geleerde Roger Bacon maakt melding van buskruit in zijn Opus 
Majus 

1320 De Duitse monnik Berthold Schwarz introduceert buskruit in Europa

1425 Ontwikkeling van het granulatieproces voor buskruit

1659 De Duitse chemicus Johann Glauber bereidt ammoniumnitraat

1845 Schönbein en Böttger ontdekken nitrocellulose door het nitreren van katoen

1846 De Italiaan Sobrero ontdekt vloeibaar nitroglycerine

1863 De Duitser Julius Wilbrand maakt voor het eerst 2,4,6-trinitrotolueen (TNT) 

1863 De Zweedse uitvinder Immanuel Nobel gaat nitroglycerine produceren

1864 Alfred Nobel ontwikkelt een ontsteker met kwikfulminaat

1867 Alfred Nobel vindt dynamiet uit, een mengsel van nitroglycerine en kiezelgoer

1899 De Duitse chemicus Georg Henning synthetiseert RDX 

1940 De Amerikaanse Werner Bachmann ontwikkelt productieproces voor RDX

1952 Amerikanen maken eerste polymeergebonden explosieven: RDX met 
polystyreen

1959 Semtex wordt uitgevonden in Tsjecho-Slowakije 

1980 Amerikanen ontwikkelen CL-20 

2001 De Amerikaanse Philip Eaton synthetiseert octanitrocubaan, het krachtigste 
niet-nucleaire explosief

Bron: The Chemistry of Explosives, Jacqueline Akhavan (2011) 
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Explosieve materialen vinden vooral toe-
passing in de mijn- en wegenbouw; om 
tunnels te maken of bergwanden te ver-
brokkelen, voor sloopwerkzaamheden, 
vuurwerk, raketten en voor militaire doel-
einden. Chinese alchemisten die rond 220 
voor Christus goud uit erts wilden halen, 
ontdekten buskruit, het eerste explosieve 
materiaal, bij toeval. Dit buskruit bestond 
uit een relatief grof mengsel van een 
brandstof en een oxidator: koolstofpoeder 
en zwavel gemengd met kaliumnitraat. Pas 
eind 13de eeuw bereikte buskruit Europa 
en al snel gebruikte menig land het om 
muren van kastelen en rondom steden te 
slechten. 
De uitvinding van het granulatieproces ver-
beterde de explosieve kracht enorm. Door 
de brandstof en de oxidator te mengen, 

persen en vermalen tot korrels kwamen ze 
nauwer in contact. Bovendien kreeg je een 
compact, handzaam mengsel, dat geschikt 
was om te gebruiken in handgranaten en 
geweren. In de 17de eeuw werd buskruit 
voor het eerst toegepast in civiele werken en 
in de mijnbouw. Vanwege de vele ongeluk-
ken met kruitvoorraden en -fabrieken 
kwam in de 19de eeuw behoefte aan betere 
explosieven. 

Intiem contact
De Zweedse uitvinder Immanuel Nobel 
bouwde in 1863 samen met zijn zoon 
Alfred een kleine productieplant voor 
vloeibaar nitroglycerine. Het grote voor-
deel van nitroglycerine is dat de verbinding 
zowel de brandstof als de oxidator bevat. 
Intiemer contact tussen beide componen-

ten voor een redoxreactie is ondenkbaar. 
Het nadeel is dat het ook heel gevoelig is 
voor ontsteking. Een kleine slag of stoot 
doet het exploderen. Dit ondervond de fa-
milie Nobel aan den lijve. Alfreds jongere 
broer Emil kwam om het leven bij een toe-
vallige explosie in de fabriek.
Nadat een volgende explosie in 1866 de 
hele fabriek wegvaagde, richtte Nobel zich 
op de veiligheid. Hij verminderde de schok-
gevoeligheid van nitroglycerine door het te 
mengen met een poreuze kleisoort: kiezel-
goer of diatomeeënaarde. Dit mengsel staat 
bekend als dynamiet. Voorzien van een slag-
hoedje en knalkwik (kwik(II)fulminaat), 
twee van zijn eerdere uitvindingen, kun je 
dit gecontroleerd ontsteken. Na zijn dood 
in 1896 stelde Nobel, waarschijnlijk uit 
wroeging, zijn vermogen ter beschikking 
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Het woord dynamiet komt van het Griekse woord dunamis, dat kracht betekent. Alfred Nobel verminderde de gevoeligheid van het explosieve nitroglyceri-

ne door het te laten opzuigen in een poreuze stof, zoals kiezelgoer.
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aan de wetenschap in vorm van de Nobel-
prijzen, die nog steeds elk jaar weer worden 
uitgereikt voor scheikunde, natuurkunde, 
geneeskunde, literatuur en de vrede. 

Ammoniumnitraat 
De mijnbouw heeft lang buskruit gebruikt, 
ongeveer tot 1870. Daarna kreeg dynamiet 
de overhand. Door het toenemende ge-
bruik van explosieven in de kolenmijnen 
namen ook de gas- en stofexplosies toe. 
Buskruit en dynamiet moesten plaatsma-
ken voor ammoniumnitraat-gebaseerde ex-
plosieven. Die stoffen hebben een lagere 
vlam- en explosietemperatuur, waardoor 
stof- en gasmengsels niet of minder snel 
worden ontstoken. 

Om kosten te drukken, probeerden fabri-
kanten de hoeveelheid van het goedkopere 
ammoniumnitraat steeds te verhogen, 
waardoor de gevoeligheid voor water toe-
nam. Dat ondervingen ze door ammoni-
umnitraat eerst te coaten met anorgani-
sche poeders. Later ontwikkelden ze 
waterproof explosieven met alleen ammo-
niumnitraat (circa 94 %) in benzine of ke-
rosine: ANFO, ammoniumnitraat fuel oil. 
Die emulsie-explosieven waren goedkoper, 
veiliger en eenvoudiger te maken. Omdat 
ammoniumnitraat tevens dienstdoet als 
kunstmest en eenvoudig te verkrijgen is, 
maken ook terroristen of guerrilla’s 
(FARC, IRA) hier veel gebruik van. 
Ook voor militaire doeleinden werden 

Met goed geplaatste explosieven stort een groot gebouw als een kaartenhuis in elkaar.

 XNucleaire explosies 
De paddenstoelachtige wolk is ico-
nisch voor een atoombomexplosie 
waarbij enorme hitte, druk en ra-

dioactieve straling vrijkomen. Zo’n 
nucleaire explosie is het gevolg van 
een kernsplijtingsreactie. Wanneer 
je een groot atoom zoals radioac-
tief uranium (U-235) beschiet met 
neutronen ontstaat een instabiel 
uraniumatoom U-236. Dit atoom 

valt direct uit elkaar in bijvoorbeeld 
Sr-94 en Xe-140, waarbij energie en 
twee neutronen vrijkomen. Als je de 
neutronen niet afvangt door andere 
stoffen ontstaat er een kettingreac-

tie die zich exponentieel doorzet. 
Dit proces gaat razendsnel, binnen 
een fractie van een seconde splij-

ten miljarden atoomkernen tegelijk. 
Tenminste, als het gaat om verrijkt 

uranium waar isotoop U-235 in gro-
te hoeveelheden voorkomt. 

Bij de kernsplitsing komt enorm 
veel warmte vrij. De totale massa 
van de twee gevormde atomen is 

lager dan het oorspronkelijke 
atoom. Dit verschil in massa (m) is 

omgezet in energie (E) volgens 
Einsteins vergelijking: E=mc2. 

Aangezien de lichtsnelheid (c) zeer 
hoog is, kan omzetting van een 

kleine hoeveelheid uranium al tot 
een enorme explosie leiden.

Ook kernfusiereacties kunnen nu-
cleaire explosies veroorzaken. Bij 
een fusiereactie combineren de 

kernen van twee kleine atomen zo-
als waterstofisotopen deuterium 

2H en tritium 3H (de waterstofbom) 
zich tot een groter atoom helium 
met een iets lagere massa. Hier 

komt veel meer energie vrij dan bij 
een splitsingsreactie. Maar om de 
waterstofkernen dicht bij elkaar te 
brengen, is wel eerst veel energie 

nodig. Daarom fungeert een urani-
umbom als ontsteker voor een wa-

terstofbom. Tsar Bomba is de 
krachtigste nucleaire bom die ooit 
tot ontploffing is gebracht. Die was 

drieduizend keer zo sterk als de 
bom die op Hiroshima viel.

De atoombom op Nagasaki aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
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krachtigere en veiligere vervangers voor 
buskruit gezocht. Een eerste kandidaat was 
picrinezuur, ofwel 2,4,6-trinitrofenol 
(TNP), dat werd toegepast als kleurstof 
voor wol en zijde. Vanwege zijn explosieve 
kracht werd picrinezuur wereldwijd snel 
geliefd voor militair gebruik. Het had ech-
ter ook nadelen. Het was lastig te verwer-
ken door het hoge smeltpunt en het was 
gevoelig en corrosief. 
Rond 1902 experimenteerden de Duitsers 
en Britten met de structuurverwant 
2,4,6-trinitrotolueen (TNT). Het was 
goedkoop, relatief ongevoelig en smolt bij 
lage temperatuur zonder ontleding, waar-
door je het makkelijk in bommen en gra-
naten kon gieten om vervolgens te laten 
uitharden. Tijdens de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog was TNT het standaardex-
plosief voor alle legers. De vraag was zo 
groot dat de beschikbare hoeveelheid tolu-
een geproduceerd uit koolteer een limite-
rende factor werd. Daarom werd TNT ge-
mengd met het goedkoop en makkelijk 
verkrijgbare ammoniumnitraat.
Tijdens en na WOII leverde onderzoeks-
programma’s nieuwe krachtigere explosie-
ve materialen op als RDX, HMX en 
PETN (penta-erythritol-tetranitraat). 
RDX staat voor cyclotrimethyleen-trinitra-
mine. Henning  maakte de stof voor het 
eerst in 1899 voor medische doeleinden. 
Pas later kwam de potentie als explosief in 
beeld. HMX, cyclotetramethyleen-tetrani-
tramine, is de grotere broer van RDX.

Stabiliserend plastic
Om de gevoeligheid te verminderen, meng 
je energetische materialen met rubberach-
tige polymeren (circa 15 %) en andere ad-
ditieven. Hierdoor kun je ze bovendien be-
ter verwerken in allerlei toepassingen. De 
VS ontwikkelden het eerste polymeerge-
bonden explosief in 1952. Dat bestond uit 
de witte RDX-kristallen in polystyreen. 
Daarna volgden vele formuleringen. 
TNT is bijzonder omdat het dienst kan 
doen als explosief en als binder. Zuiver 
TNT smelt bij 80,8 °C, maar ontleedt pas 
thermisch bij 290 °C. In het begin ge-
bruikte je TNT om RDX en HMX te sta-
biliseren, daarna was dat paraffine. Rond 
1960 werd plastic de stabilisator. Eerst nog 
thermoplasten als teflon en nylon, maar 
gezien hun stijfheid werden in toenemende 
mate elastomeren gebruikt. De volgende 
stap in de ontwikkeling was energetische 

groepen, zoals nitraat of azide, aan de po-
lymeren te koppelen, zodat ze niet alleen 
de gevoeligheid verminderen, maar ook 
bijdroegen aan de explosie. 
Het bekendste kneedbare explosief is waar - 
schijnlijk Semtex (voornamelijk PETN). 
Het heeft het een herkenbare rode of oran-
je kleur (sudan I of IV). Na de aanslag in 
Lockerbie (1988) is een internationaal ver-
drag tot stand gekomen om makkelijk de-
tecteerbare (vluchtige) stoffen zoals dime-
thyl-dinitrobutaan aan kneedbare 
springstoffen toe te voegen. 

MOAB versus FOAB
Het krachtigste niet-nucleaire wapen dat 
de VS tot hun beschikking hebben, is de 
MOAB, die bevat een mengsel van RDX, 
TNT en aluminiumpoeder. De afkorting 
staat officieel voor Massive Ordnance Air 
Blast, maar de koosnaam is Mother of All 
Bombs. Amerika ontwikkelde die bom in 
2002 voor gebruik in Irak. Volgens CNN is 
de bom voor het eerst ingezet in april 2017 
tegen terreurgroep IS in Afghanistan. 
Als tegenreactie hebben de Russen destijds 
de FOAB ontwikkeld, ofwel de Father of 
All Bombs. Die is vier keer zo krachtig. Het 
is een thermobarisch wapen dat voor bijna 
100 % uit brandstof bestaat, bijvoorbeeld 

ethyleenoxide gemengd met nanodeeltjes 
als aluminium, en gebruikmaakt van zuur-
stof uit de lucht als oxidator. Thermo-
barische wapens zijn krachtiger, maar on-
geschikt om onder water, op grote hoogte 
en bij slecht weer te gebruiken.
De zoektocht naar nieuwe ongevoelige 
hoogexplosieve materialen gaat onvermin-
derd voort. Veel vooruitgang is er niet, een 
hoog energieniveau gaat zelden samen met 
de vereiste stabiliteit. Daardoor vallen er 
bij opschalen veel kandidaat-moleculen af. 
Het ontwikkeltraject is ook lang, tussen 
het moment van de eerste synthese en dat 
van toepassing zit al gauw twintig tot der-
tig jaar. 
Enkele nieuwe interessante moleculen zijn 
ammonium-dinitramide (ADN), octani-
trocubaan (ONC) en 2,4,6,8,10,12-hexa-
nitro-2,4,6,8,10,12-hexa-aza-isowurt-
zitaan (HNIW), ook wel CL-20 genoemd, 
naar de plek waar het voor het eerst ge-
synthetiseerd is, het Amerikaanse testcen-
ter China Lake.
CL-20 is een doorontwikkeling van RDX 
en HMX en heeft een symmetrische kooi-
structuur. Aan elke hoek zit een nitro-
groep. CL-20 heeft de hoogste dichtheid 
(2,04 g/cm3) en ook een betere oxidator-
brandstofverhouding dan de inmiddels 

 XStructuurformules van enkele belangrijke explosieven  
door de eeuwen heen.

TATP

RDX

TNT

ADN

Nitroglycerine

CF_CF_84_339   5 21-11-17   08:32



6  |  Chemische Feitelijkheden 339  |  2017

conventionele HMX (1,91 g/cm3). Maar 
prestatie is niet de enige parameter, ook 
beschikbaarheid, gevoeligheid, chemische 
en fysische stabiliteit, verwerkbaarheid en 
compatibiliteit zijn belangrijke eigenschap-
pen wil een explosieve stof in gebruik wor-
den genomen. Zuiver CL-20 is relatief ge-
voelig voor stoot en wrijving. Door het te 
mengen met andere stoffen verliest het zijn 
unieke kracht.
Het in het lab gesynthetiseerde ONC is 
een koolstofkubus met op elke hoek een 
nitrogroep en heeft een 20 tot 25 % krach-
tigere explosie dan HMX vanwege een ho-
gere potentiële energie door de sterk ge-
rekte C-C-bindingen en de zeer expansieve 
ontleding in CO2 en N2. Bij ontleding pro-
duceert ONC geen waterdamp, waardoor 
het minder zichtbaar is. Bovendien is het 
niet giftig.
Een ander relatief nieuw energetisch mate-
riaal is ADN, vaak genoemd als milieu-
vriendelijk alternatief voor ammoniumper-
chloraat (AP), dat dienstdoet als oxidator 
in raketbrandstof en in onderwaterexplo-
sieven. De hoge emissie van zoutzuur na 
verbranding en aan chloraten bij de pro-
ductie van AP is vanuit milieuoogpunt zeer 
ongewenst. In Nederland doet TNO on-
derzoek aan bestaande en nieuwe energeti-
sche materialen.

Houdbaar tot …
Sinds de laatste kruitfabriek Muiden 
Chemie in 1990 failliet ging, koopt Neder-
land alle munitie in het buitenland. Munitie - 
voorraden zijn echter onderhevig aan ver-
oudering, waardoor ze niet alleen aan 
kracht verliezen, maar ook onveilig wor-
den. Nitrocellulose bijvoorbeeld ontleedt 
als functie van tijd, en onder invloed van 
temperatuur. De ontledingsproducten 
NOx die ontstaan, katalyseren het verval 
van andere nitrocellulose-moleculen. 
Wanneer je de ontledingsproducten niet 
afvangt, houdt het autokatalytisch ontle-
dingsproces zichzelf in stand. Om de le-
vensduur zo lang mogelijk te rekken, voeg 
je stabilisatoren toe die de autokatalytische 
ontleding onderdrukken door NOx op te 
nemen. Voor nitrocellulose, de belangrijk-
ste component in vuurwapenkruit, is dat 
bijvoorbeeld difenylamine of de difenylu-
reumvarianten ethylcentraliet en akardiet. 
Op een gegeven moment is de stabilisator 
verbruikt. TNO heeft daarom van alle krui-
ten die de Nederlandse defensie in haar 

wapens heeft zitten monsters op voorraad 
om de veroudering te monitoren en de res-
terende levensduur te voorspellen. Het 
kruit ligt opgeslagen in speciale bunkers en 
faciliteiten die ook gebruikt worden voor 
onderzoek aan hazardous chemistry. 

Chemische profilering
Misbruik van explosieven bij bijvoorbeeld 
terroristische aanslagen is een groeiend 
probleem. De militaire explosieven zijn 
vaak chemisch te ingewikkeld om thuis te 
maken, en er zijn grondstoffen nodig die 
particulieren niet eenvoudig kunnen krij-
gen. De alternatieven zoals TATP daaren-
tegen niet. In de 19de eeuw zijn die stoffen 
een keer gesynthetiseerd, maar bleken ze te 
gevoelig en instabiel voor commerciële en 
militaire toepassingen. 
Om verdachten aan een aanslag, plofkraak 
of gevaarlijk illegaal vuurwerk te kunnen 
koppelen, doet de Universiteit van Amster-
dam samen met het Nederlands Foren-
sisch Instituut en TNO onderzoek naar 
chemische profilering van die stoffen. 
Hiervoor zetten ze een grote verscheiden-
heid aan chemische analysetechnieken in. 
Een chemisch profiel is een soort vingeraf-

n.b. 
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De Boeing Defense & Space Industries AH-64 Apache is de  belangrijkste gevechtshelikopter van de Amerikaanse strijdkrachten. Hij bevat maximaal 16 AGM-114 Hellfire-

antitankraketten gemonteerd in uitwendige pods of maximaal  76 ongeleide 2,75 inch Hydra 70-raketten (eveneens in pods), en het 30 mm M230 chain gun onder de romp 

met een voorraad van 1.200 patronen.

 X(Kleur)stofexplosies 
Color Runs, hardloopevenementen 
waarbij deelnemers elkaar na de fi-
nish onder gooien met kleurpoeder, 
komen ook in Nederland steeds va-

ker voor. Het fijne kleurpoeder is 
gemaakt van maïzena (maiszet-

meel) en levensmiddelenkleurstof. 
Hoe fijner het poeder, hoe beter het 

kleurige wolken vormt die in de 
lucht blijven hangen. Het gebruik is 
afgekeken van de Hindoes die dit in 
de lente doen tijdens hun Holifeest.

Het leek onschuldig amusement 
totdat een paar jaar geleden in 

Taiwan een kleurpoederfeest op een 
drama uitliep. Over de feestgangers 
was door de organisatie drie ton ge-
verfde maïzena uitgespoten, waar-
na de stofwolken plots heel snel ex-

plosief vlam vatten (Formosa Fun 
Coast explosion, 2015) en een de-

flagratie optrad. Een hete lamp, een 
smeulend sigaretpuntje, of een 

vonkje door bijvoorbeeld een scha-
kelaar om te zetten, is al voldoende 
om poederwolken tot ontploffing te 
brengen. Dat geldt voor elk brand-

baar materiaal in poedervorm 
(<500 μm) dat in voldoende hoge 
concentraties fijn verdeeld in de 
lucht aanwezig is. Het geldt voor 

stofwolken van suikerpoeder, meel, 
melkpoeder, graanstof en het mys-
terieuze Lycopodiumpoeder (wolfs-
klauwsporen van circa 33 μm) van 

podiumartiesten. 
Stofexplosies zijn dan ook al eeu-

wen een industrieel probleem voor 
bedrijven die werken met aardap-

pelzetmeel, cacaopoeder en suiker-
poeder, en dit opslaan in silo’s of 

laadruimtes. Maar in ondergrondse 
kolenmijnen en houtzagerijen waar 

veel fijn stof vrijkomt is dit eveneens 
een risico. Naar schatting vinden er 
in Europa elk jaar tweeduizend stof-

explosies plaats.
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druk van een explosief en bevat kenmerken 
die specifiek zijn voor de herkomst van het 
materiaal. Hiermee hopen onderzoekers 
verband te leggen tussen bijvoorbeeld ex-
plosieven op een plaats delict en materia-
len of sporen die je bij de verdachten op 
kleding of thuis aantreft, of tussen een ex-
plosief en de grondstoffen. 
Om te voorkomen dat bepaalde grondstof-
fen kunnen worden misbruikt om zelfge-
maakte explosieven te maken, heeft de EU, 
als reactie op de aanslagen in onder meer 
Londen, regelgeving (No. 98/2013) inge-
voerd die de verkrijgbaarheid beperkt. In 
Nederland is de Wet precursoren voor explo-
sieven sinds juni 2016 van kracht. Winke-
liers die chemicaliën verkopen waarmee je 
explosieven kunt vervaardigen, zijn nu ver-
plicht verdachte transacties, verdwijningen 
of diefstal te melden. Het gaat om produc-
ten met stoffen als waterstofperoxide, zwa-
velzuur, salpeterzuur, aceton en ammoni-
umnitraat. Op een aantal stoffen zit een 
concentratiebeperking. Zo mag de concen-
tratie waterstofperoxide voor consumenten 
niet hoger zijn dan 12 %. 
Bagage- en bodyscanners op Schiphol of 
andere plekken moeten bommen en wa-

pens opsporen. Dat die detectieapparaten 
ook echt opsporen wat de fabrikant claimt, 
onderzoekt TNO als een van de gecertifi-
ceerde organisaties in Europa, omdat het 
instituut beschikt over echte explosieven 
voor de tests. 

Remmen en speuren
Bij detectie is de aanslag al gepland en de 
bom bereid. Daarom is de afgelopen jaren 
in diverse Europese projecten, zoals 
PREVAIL en EXPEDIA, onderzoek gedaan 
om misbruik te voorkomen door remmers 
toe te voegen aan grondstoffen voor explo-
sieven. Door zo’n remmer verloopt de syn-
these minder goed of ontleedt de stof al  
tijdens de synthese. De ontwikkeling is che-
misch gezien een behoorlijke uitdaging. Zo 
mag de stof niet toxisch zijn, niet makkelijk 
te verwijderen zijn en het legale gebruik niet 
in de weg staan: remover moet nog steeds 
nagellak verwijderen. De remmers zijn ge-
heim, maar in het lab is het gelukt. Het al-
lergrootste probleem is echter de implemen-
tatie op industriële schaal, qua kosten en 
level playing field: als de Europese industrie 
het moet toevoegen, hoe zit het dan met 
Chinese en Amerikaanse producenten? 

Onderzoeksproject LOTUS heeft een sen-
sor ontwikkeld om omgevingslucht te mo-
nitoren en op basis van de gemeten profie-
len een bron op te sporen, bijvoorbeeld van 
een ‘werkplaats’ waar zelfgemaakte explo-
sieven worden gemaakt. De bommen voor 
de aanslag in London waren gemaakt door 
H2O2 in te dampen in een woonhuis in 
Leeds. Toen dat bekend werd, bleken de 
omwonenden signalen te hebben gezien die 
daarbij pasten: de lucht rond het huis rook 
vreemd, de planten in de tuin bij het huis 
gingen dood en de bewoners kregen ineens 
blond haar. De omgevingsluchtsensor op 
het dak van een surveillerende politieauto 
had dit kunnen opsporen. Ook hier is im-
plementatie een flinke uitdaging. Zolang er 
geen afnemers zijn, gaat geen bedrijf inves-
teren in de commercialisatie van de tech-
nologie, waardoor ook deze innovatie voor-
lopig op de plank blijft liggen.  

Tabel 2. Explosieve kracht in 
TNT-equivalenten
De kracht van een explosief wordt vaak uit-
gedrukt in kiloton TNT-equivalenten. Dit is 
geen officiële SI-eenheid. TNT-eq is geba-
seerd op de hoeveelheid energie die vrijkomt 
bij een explosieve verbranding of detonatie 
van TNT. Voor 1 kg TNT is de detonatie-
warmte 4.184 MJ (megajoule). 

Explosief Relatieve 
explosiekracht

Chemische 
springstof

kg TNT-eq/kg

ammoniumnitraat 0,42

kwik(II)fulminaat 0,51

buskruit 0,55

ANFO 0,74

TATP 0,8

TNT 1,0

nitrocellulose 1,1

Nobel’s dynamiet 1,25

Semtex 1.35

nitroglycerine 1,54

RDX – hexogen 1,6

PETN 1,66

HMX - octagen 1,7

CL20 / HNIW 1,8

ONC 2,38

Bron: en.wikipedia.org/ 
wiki/TNT_equivalent#Relative_ 
effectiveness_factor

De Boeing Defense & Space Industries AH-64 Apache is de  belangrijkste gevechtshelikopter van de Amerikaanse strijdkrachten. Hij bevat maximaal 16 AGM-114 Hellfire-

 of maximaal  76 ongeleide 2,75 inch Hydra 70-raketten (eveneens in pods), en het 30 mm M230 chain gun onder de romp 
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De in China geboren kunstenaar Cai Guo-Qiang schildert met explosieven. Hij gebruikt buskruit om zijn doeken te vullen. Zijn schilderij Poppy Series 

Hallucination No.1 (2015) is hier een voorbeeld van (zie foto). Cai’s werk heeft ook invloed op de vuurwerkindustie; bedrijven zijn hard bezig innovaties te 

ontwikkelen om zijn visie tot leven te brengen. De kunstenaar heeft ook de vuurwerkshow van de Olympische Spelen in Beijing in 2008 op zijn naam 

staan. De documentaire Sky Ladder: The Art of Cai Guo-Qiang is momenteel te zien op Netflix.

Cai Guo-Qiang, detail of Poppy Series: Hallucination No.1, 2015. Gunpowder on canvas; 183 x 608 cm overall. Private Collection. Photo by Lydia Ohl, courtesy Cai Studio.

08_Bijschrift

Voor op school
1.   Geef de structuur- en molecuulformule van triaceton-triperoxide. 

Maak gebruik van internetbronnen.
2.   Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van (de 

vaste stof) triaceton-triperoxide (TATP) inclusief toestandsaandui-
dingen. Ga ervan uit dat alle reactieproducten gasvormig zijn.

3.   Leg aan de hand van deze reactievergelijking het explosief karakter 
van TATP uit.

4.   Leg in eigen woorden uit wat ‘deflagratie’ en ‘detonatie’ inhouden.
5.   Leg aan de hand van een reactievergelijking uit, dat voor het explo-

deren van trinitroglycerine (C3H5N3O9) geen zuurstof van buitenaf 
nodig is. Ga ervan uit dat er bij de explosie geen stikstofoxides, 
maar stikstofgas wordt gevormd.

6.   Waarom wordt ‘knalkwik’ tegenwoordig niet meer toegepast als 
ontsteking?

7.   Geef de formule van ammoniumnitraat. Waarom is deze stof vrij ge-
makkelijk verkrijgbaar?

8.   Teken de structuurformules van picrinezuur (2,4,6-trinitrofenol) en 
2,4,6-trinitrotolueen (TNT). Welke voordelen heeft TNT als explosief 
ten opzichte van picrinezuur?

9.   Leg uit waarom thermobarische wapens ongeschikt zijn om onder 
water, op grote hoogte of bij slecht weer te gebruiken.

10.   Waarin verschilt een nucleaire explosie van een ‘gewone’ explosie? 
11.   Welke drie ‘ingrediënten’ zijn nodig voor een stofexplosie?
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 XMeer weten?
•  The Chemistry of Explosives, Jacqueline Akhavan (2011) Publisher 

Royal Society Of Chemistry Publication City/Country Cambridge, 
United kingdom. 

•  http://hims.uva.nl/content/news/2016/01/tracing-explosives.html, 
chemische profilering  van explosies

•  www.hazardexonthenet.net/article/40288/Dust-to-Dust.aspx, 
stofexplosies
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