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Rekenen aan de luchtstroming in een ruimte, 1 + 1 = 3?   
 
Piet Jacobs 
Marcel Loomans 
 
TNO Bouw, Afdeling Gezonde Gebouwen en Installaties, Delft 
 
 
Inleiding 
In verschillende projecten binnen TNO Bouw is de inzet van stromingssimulaties 
noodzakelijk vanwege de complexe stromingstechnische vraagstukken die daar aan de orde 
zijn. Computational Fluid Dynamics (CFD) levert hierin zijn bijdrage. Echter als 
ontwerphulpmiddel is CFD vaak een te complex en te specialistisch programma. Daarnaast 
zijn de berekeningen in het algemeen zeer tijdrovend en zijn er maar beperkte mogelijkheden 
om in korte tijd een groot aantal varianten/effecten te bestuderen. Om tijdsafhankelijke 
effecten te bestuderen is het gebruik van CFD eveneens vaak minder geschikt. 
 
Een alternatief hiervoor kan soms worden gevonden in meerzonemodellen zoals bijvoorbeeld 
COMIS. Vaak betreft het dan de berekening van de stroming tussen verschillende ruimtes in 
bijvoorbeeld een kantoorgebouw of een woning. Het is echter ook mogelijk om een grote 
ruimte op te delen in een beperkt aantal zones om vervolgens uitspraken te kunnen doen over 
bepaalde stromingskarakteristieken in die ruimte, of parameterstudies uit te voeren. Om in dit 
laatste geval betrouwbare uitspraken te kunnen doen moet echter eerst gebruik worden 
gemaakt van resultaten uit een CFD-berekening om de stromingstechnische interactie tussen 
de zones in een ruimte te kunnen bepalen. Hier vormt zich derhalve een dilemma. Vragen die 
daarbij naar voren komen hebben onder andere betrekking op het toepassingsbereik van de uit 
de CFD-resultaten afgeleide gegevens. 
 
Op dit moment loopt een onderzoek bij TNO-Bouw dat tot doel heeft deze koppeling nader te 
onderzoeken en verder te ontwikkelen. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de 
specifieke karakteristieken van beide type programma´s en zal een voorbeeld van beide 
worden gegeven. Dit betreft voorbeelden voor stromingsproblemen in speciale ruimten, om 
een indruk te geven van de mogelijkheden van beide hulpmiddelen. Tot slot zal kort worden 
ingegaan op de huidige stand van zaken.  
 
Computational Fluid Dynamics (CFD) 
Het berekenen van een stromingsveld in plaats van het bemeten ervan is aantrekkelijk, zowel 
in termen van tijd en kosten. Derhalve zijn er rekenmodellen ontwikkeld waarmee het 
mogelijk is om stationaire en instationaire karakteristieken van een luchtstromingspatroon te 
onderzoeken, zowel in een ruimte als in de gebouwde omgeving. 
 
Voor de stroming in een ruimte is een breed scala aan (semi-) empirische modellen 
beschikbaar. Zij zijn in het algemeen echter slechts zeer beperkt toepasbaar. Om 
gedetailleerde informatie te krijgen over het stromingsveld in een ruimte zullen derhalve de 
volledige zogenoemde Navier-Stokes vergelijkingen opgelost moeten worden. Deze 
vergelijkingen beschrijven de volledige (turbulente) stroming, van de ontwikkeling van 
turbulentie tot de dissipatie op het niveau van de kleinste wervels.  
 
Aan de geldigheid van de Navier-Stokes vergelijkingen wordt niet getwijfeld, echter de 
vergelijkingen zijn zo complex dat een analytische oplossing ervan slechts voor zeer 



vereenvoudigde stromingsproblemen mogelijk is. Derhalve wordt via numerieke methoden 
geprobeerd deze vergelijkingen voor minder eenvoudige stromingsproblemen te benaderen. 
Dit vakgebied wordt numerieke stromingsleer genoemd, beter bekend als Computational 
Fluid Dynamics. In CFD worden de stromingsvergelijkingen gediscretiseerd en wordt 
vervolgens langs numerieke weg, met behulp van de computer, geprobeerd het 
stromingsprobleem op te lossen. 
 
De CFD-techniek wordt al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw ingezet om 
stromingsproblemen in en om gebouwen te berekenen. Middels een vergelijking van de 
berekende resultaten met metingen is in de loop der tijd de betrouwbaarheid en het 
toepassingsbereik van dit soort berekeningen steeds duidelijker geworden. In de jaren 
negentig is de techniek verder volwassen geworden.  
 
De typerende onderdelen van de CFD-techniek zijn: 
- De turbulentie modellering: Vereenvoudiging van de turbulente (fluctuerende) 

stromingskarakteristieken door bijvoorbeeld uit te gaan van een gemiddeld stromingsveld. 
Hierop zijn de binnen de CFD-techniek bekende k-ε modellen gebaseerd. Voor deze 
modellen moet echter wel gebruik gemaakt worden van verschillende empirisch bepaalde 
constanten. 

 
- De oplosmethodologie: De complexe vergelijkingen vragen om een speciale benadering 

om tot een oplossing te komen. Discretisatie van het stromingsprobleem in plaats en tijd is 
bijvoorbeeld onvermijdelijk. Ook is het niet mogelijk om het gediscretiseerde 
stromingsprobleem in één rekenstap op te lossen, i.e. het tegelijk bepalen van de balansen 
voor alle gridcellen. Naast het iteratief oplossen van de afzonderlinge vergelijkingen is 
ook een iteratieve aanpak vereist om de onderlinge invloed van ondermeer de massa- en 
de impulsvergelijking te bepalen. Ook interpolatieschema’s en convergentie zijn 
belangrijke onderdelen van de oplosmethodologie.  

 
- De visualisatie van de oplossing: Een belangrijk onderdeel bij het bepalen of de oplossing 

geconvergeerd is vormt de visuele beoordeling van het resultaat. Dit is tevens het 
bekendste onderdeel van de numerieke stromingsleer. Met behulp van de grote 
hoeveelheid aan gegevens die bij een berekening beschikbaar komen kunnen zeer 
inzichtelijke en kleurrijke grafische interpretaties van het stromingsveld worden 
weergegeven. De luchtstroming wordt in dat geval even zichtbaar gemaakt! 

 
Voorbeelden van CFD-resultaten zijn steeds vaker in de literatuur te vinden. De 
beschikbaarheid van zeer volledige up-to-date commerciële software en natuurlijk van steeds 
snellere computers werken hierbij drempelverlagend. De voorbeelden laten zien dat de CFD-
techniek een belangrijke ondersteuning kan bieden bij de beoordeling van de luchtstroming in 
en rond (nieuw te ontwerpen) gebouwen. Gezien de complexiteit van de techniek en de vele 
vrijheidsgraden die aanwezig zijn bij de modellering, dient men zich er echter wel van bewust 
te zijn dat nagenoeg iedere berekening ‘mooie’ plaatjes zal opleveren, maar dat ook in het 
geval van CFD geldt dat ‘rubbish in’ ‘rubbish out’ is.  
 
De keuze om CFD te gebruiken moet daarom niet lichtzinnig worden genomen. Het moet een 
meerwaarde bieden om een vraag te kunnen beantwoorden die anders niet beantwoord had 
kunnen worden. In principe geldt dit natuurlijk voor ieder ander simulatiehulpmiddel dat men 
in de ontwerpfase zou willen inzetten. Gezien de kenmerken van CFD moet dit aspect toch 
nog wat meer benadrukt worden.  



 
Voorbeeld CFD 
Een voorbeeld van een speciale ruimte waar een correcte luchtstroming van groot belang is, 
betreft een operatiekamer in een ziekenhuis. De eisen die daar gesteld worden aan de 
luchtkwaliteit op de operatietafel resulteren in hoge eisen aan de luchtstroming die in een  
operatiekamer mag optreden. Een onderzoek naar de luchtstroming in een nieuw ontwerp van 
een operatiekamer laat daarom weinig keuze in de hulpmiddelen die ter beschikking staan. 
Ofwel het ontwerp wordt (na)gebouwd en langs experimentele weg wordt bepaald of aan de 
eisen wordt voldaan, ofwel de CFD-techniek wordt ingezet.  
 
In [1] wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van een CFD-studie naar een optimale 
configuratie van toevoer- en afvoerposities in een operatiekamer om te komen tot een situatie 
die voldoet aan de gestelde eisen aan de luchtkwaliteit. In Figuur 1 en 2 wordt een schets 
gegeven van de uiteindelijk gerealiseerde configuratie en het bijbehorende stromingsveld dat 
daarvoor wordt berekend. Het stromingsveld wordt met behulp van een zogenaamd 
vectorveld weergegeven. Hierin geven de pijltjes de richting van de luchtstroming aan en de 
grootte en de kleur de luchtsnelheid ter plaatse van de pijl. Als functie van opgegeven 
bronposities en bronsterkten kan op basis van dit snelheidsveld nu worden bepaald of de 
luchtkwaliteit op bijvoorbeeld de operatietafel voldoet aan de vooraf gestelde eis. 
 

 
Figuur 1. Configuratie operatiekamer. 
 



 
Figuur 2. Snelheidsvector veld op enkele doorsneden in de onderzochte configuratie. 
 
 



 
Voor deze berekeningen is overigens gebruik gemaakt van het binnen TNO ontwikkelde 
CFD-model WISH3D. Dit programma is binnen verschillende nationale en internationale 
onderzoeken gevalideerd [2]. Voor operatiekamers heeft zelfs een speciaal validatietraject 
plaatsgevonden [3,4]. 
 
Er zijn inmiddels legio andere voorbeelden te geven waarbij de CFD-techniek is ingezet om 
antwoord te krijgen op specifieke vragen die met name voor speciale ruimten moeilijk met de 
gangbare vuistregels of vereenvoudigde modellen zijn te achterhalen.  
 
Beschrijving Zonemodellen 
Ventilatie of zogenaamde infiltratiemodellen kunnen worden onderverdeeld in twee 
categorieën: één-zone en multi-zone modellen. Eén-zone modellen zijn in het algemeen 
geschikt voor eenvoudige problemen en leveren weinig detail informatie. Multi-zone 
modellen bestaan uit meerdere zones die onderling verbonden zijn door stromingselementen, 
zoals kieren, open ramen en deuren, mechanische ventilatiesystemen, etc (zie figuur 3). Aan 
de buitenzijde van het gebouw worden de stromingselementen gekoppeld aan winddrukken. 
Intern kunnen temperatuurverschillen tussen verschillende zones ook voor drijvende kracht 
voor het luchttransport zorgen. Verder kan ook de verspreiding van verontreinigingen worden 
gesimuleerd. Uitgaande van massabehoud in elk van de zones levert het netwerk van 
stromingselementen een stelsel niet-lineaire vergelijkingen op dat moet worden opgelost. 
 
COMIS is momenteel het meest gebruikte en het best gedocumenteerde multi-zonemodel. Het 
is in 1988 ontwikkeld door een internationaal gezelschap van ventilatiespecialisten tijdens een 
één-jaar durende workshop te Berkeley (VS). Nadien is het geëvalueerd met tracergas 
metingen, windtunnel experimenten, andere modellen en met analytische oplossingen.  De 
invoer- en uitvoerroutines zijn zo opgesteld dat het, zeker in vergelijking met andere multi-
zone modellen, een redelijk gebruikersvriendelijk programma is.  
 

  
Figuur 3. vertaling van een ventilatiesysteem naar een multi-zone netwerk. 



Voorbeeld zonemodel 
Een voorbeeld van een speciale ruimte waar ventilatie van groot belang is zijn offshore 
gasproductieplatforms. De potentiële verontreiniging is hier aardgas. In het verleden werd 
ontworpen op een minimum ventilatievoud van 10 luchtwisselingen per uur (ACH).  
Hoge veiligheidseisen resulteren in steeds strengere eisen aan de ventilatie. 
  
Gasproductieplatforms zijn voorzien van platen (cladding) aan de buitenzijde van het platform 
om de installatie en het personeel te beschermen tegen weersinvloeden. Deze ‘cladding’ zorgt 
ook voor sterk verminderde ventilatie. Vanwege het explosierisico worden de laatste jaren 
nieuwe platforms steeds opener gebouwd, waarbij de ‘cladding’ zelfs volledig wordt 
weggelaten, zie figuur 4. De verhoogde ventilatie heeft namelijk als gunstig effect dat bij 
kleine gaslekkages het gas zodanig wordt verdund dat de onderste explosiegrens niet wordt 
bereikt of dat een veel kleinere gaswolk wordt gevormd.  
 

 

 
 

Figuur 4. zijaanzicht van een modern open offshore 
  platform. 

Figuur 5. typische indeling van twee 
platform modules in negen zones elk 

 
Het ventilatievoud van 10 wordt daarom tegenwoordig gezien als een minimum ondergrens. 
Om te voldoen aan een bepaald veiligheidsniveau is vaak veel  meer ventilatie  gewenst. Om 
de vraag “hoeveel ventilatie is dan wel nodig?” te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk 
om het verband te kennen tussen de grootte van de gaswolk na een gaslekkage en de mate van 
ventilatie. Met COMIS kan hierop een antwoord worden gegeven. 
 
Vanwege veiligheidsredenen is een gasproductieplatform door explosiemuren 
gecompartimenteerd in een aantal modules. Om de grootte van de gaswolk te kunnen 
berekenen is iedere module opgesplitst in een aantal zones, zie figuur 5. De 
stromingsweerstand van in de module aanwezige procesapparatuur zoals vaten, fornuizen, 
leidingen is afgeschat met een speciaal software programma en verdisconteerd in de grootte 
van de openingen tussen de zones. 
 
Met het COMIS ventilatiemodel voor een module kan het ventilatievoud als functie van 
windrichting en windsnelheid worden bepaald. Figuur 6 geeft de situatie voor module 2 weer. 
Deze grafiek is opgebouwd uit de resultaten van 40 ventilatieberekeningen. De twee minima 
bij 45º en 225º zijn een gevolg van lage windsnelheid in combinatie met een windrichting 



loodrecht op de explosiemuren. De explosiemuren zorgen grofweg voor een viervoudige 
reductie van het ventilatievoud. 
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Figuur 6. Ventilatievoud als functie van windrichting en windsnelheid voor module 2. 

Vervolgens zijn in COMIS enkele honderden gaslekkages gesimuleerd door telkens een 
bronterm met een methaan/propaan mengsel in de zone, waarin het lekke procesapparaat 
staat, toe te voegen. Een voorbeeld is in figuur 7 gegeven. Interessant om te zien is dat zelfs 
bij een relatief grote gaslekkage, alleen onder de meest ongunstige meteorologische 
omstandigheden de gehele module gevuld wordt met explosief gas (6075 m3).  
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Figuur 7. Gaswolk grootte verdeling voor module 2 bij een 50 mm gat in de reboiler (zone 
z21, 14 kg/s). 
 
Tot nu toe zijn met COMIS een aantal gaswolk grootte verdelingen voor offshore modules 
opgesteld tijdens de ontwerpfase. Eventueel zou ook een Computational Fluid Dynamics 
model gebruikt kunnen worden. Hiermee kunnen in principe meer nauwkeurige resultaten 
bereikt worden.  Nadeel van CFD is echter de veel langere rekentijd. Een CFD berekening 
vergt enkele uren, terwijl een COMIS berekening circa 1 seconde duurt. Bovendien kunnen de 



resultaten met CFD alleen nauwkeuriger worden indien de invoer bestaande uit een 
beschrijving van de inwendige geometrie van het platform ook nauwkeuriger is.  
 
Discussie gebruik CFD of Zonemodel 
De beschrijving van de beide simulatietechnieken en de voorbeelden geven een indruk van de 
mogelijkheden en beperkingen ervan. De gedachte is dat daar waar informatie op detailniveau 
minder noodzakelijk is, tijdsafhankelijke aspecten een rol spelen en uitgebreide 
parameterstudies aan de orde zijn, zonemodellen voorlopig een praktischer alternatief bieden 
dan CFD.  
 
Door ervoor te zorgen dat bij het gebruik van een zonemodel afgeleide informatie uit een 
CFD-berekening kan worden gebruikt, kan de betrouwbaarheid van een berekening met een 
zonemodel worden vergroot. Een CFD-berekening uitvoeren voor iedere berekening met een 
zonemodel is natuurlijk niet gewenst. Het idee is dan ook om gebruik te maken van een 
database waarin informatie uit CFD-berekeningen is opgeslagen en die door een zonemodel 
kan worden aangesproken. Omdat niet altijd precies een overeenkomst zal bestaan tussen de 
onderzochte CFD-configuraties in de database en de te onderzoeken configuratie met het 
zonemodel zal inter- en extrapolatie moeten plaatsvinden. 
 
Op dit moment loopt een project bij TNO Bouw waarin de bovenstaande problematiek wordt 
onderzocht. In de eerste fase is het van belang een goed beeld te krijgen van de gegevens die 
ten minste moeten worden uitgewisseld tussen de beide programma’s en de opzet van een 
database daarvoor. Dit wordt gedaan door uit te gaan van een goed gedefinieerde 
probleemsituatie met een beperkt aantal parameters. In deze fase wordt ook bepaald hoe het 
beste de koppeling tussen de twee programma’s mogelijk gemaakt kan worden. Ondermeer 
wordt daarvoor gebruik gemaakt van een speciale pc-versie van het CFD-programma 
WISH3D. Het is de intentie om aan het einde van dit jaar een demo-versie beschikbaar te 
hebben waarmee het mogelijk is meer uitgebreide testen te doen. Dit onderzoek borduurt 
voort op eerder onderzoek zoals is beschreven in [5,6]. 
 
De bovengenoemde oplossingsstrategie waarbij berekeningen met een zonemodel worden 
ondersteund met CFD-gegevens, sluit ook aan bij een onderzoekstraject dat nu ruim een jaar 
geleden is gestart binnen het Kenniscentrum TNO-TU/e [7]. In een lopend 
promotieonderzoek wordt hier ondermeer gekeken naar de mogelijkheden van een run-time 
koppeling tussen CFD en een gebouwsimulatieprogramma [8]. Overigens gaat het hierbij niet 
alleen om de vraag hoe die koppeling tot stand moet worden gebracht en wanneer en welke 
gegevens uitgewisseld moeten worden tussen de twee (afzonderlijke) programma’s. Tevens 
wordt binnen dit onderzoek een methodologie ontwikkeld met als doel om te komen tot een 
meer consistente keuze voor het gebruik van een bepaald type simulatieprogramma. Deze 
keuze moet niet worden geleid door het simulatieprogramma, maar door het type probleem 
dat wordt onderzocht. Door uit te gaan van een koppeling van afzonderlijke programma’s, op 
basis van het uitwisselen van gegevens, en een geschikte keuze van een simulatietechniek 
voor een bepaalde vraagstelling wordt verwacht dat 1+1 uiteindelijk 3 zal kunnen opleveren. 
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